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و مسافر در سال  و حدود  زائرگردشگر و شهر مشهد با حضور بیش از بیست میلیون نفر 

میلیون نفر جمعیت ساکن، داراي موقعیتی استثنایی در مقیاس ملی و حتی جهانی است، لذا   3
ارتقاء استانداردهاي شهري و توسعه و عمران آن در دیدگاه مدیریت شهري امري جدي و 

 .می باشد اجتناب ناپذیر
فی در انجام خدمات شهرداري ها و اعمال این مهم در ابعاد کالن خود جز با ایجاد تفکر کی

مدیریت واحد شهري امري ناگزیر است و شهرداري ها می بایست به سمت ارتقاء کیفیت 
یکی از گامهاي اولیه در زمینه گسترش این دیدگاه . خدماتی که ارائه می دهند حرکت کنند

   .می باشد یت بحرانو چرخه مدیر استقرار سیستمهاي مدیریت بر مبناي استانداردهاي جهانی
  

میبایستی در راستاي دستیابی به توسعه پایدار شهري ، فرآیندهاي مقاوم سازي عالوه بر آن 
شهر ها در مقابل مخاطرات طبیعی ، کاهش آسیب پذیري ساختار هاي حیاتی و مدیریت 
کاهش خطر پذیري بالیا بصورت سیستماتیک در دستور کار شهرداري ها قرار گرفته و در 

  .یط هاي شهري پیاده سازي گردندمح
  

شهر مقدس مشهد ضمن ابراز خرسندي از حضور در کمپین جهانی  شهرداراینجانب به عنوان 
من یآیا من اکه شهرهاي آماده  اعالم می دارم مشارکت فردي و جمعی در پاسخ به این سوال 

شروع می گردد  و ادامه آن  (? Is my city ready)  ؟و آیا شهر من آماده است  (? Am I safe)هستم؟ 
به سویی که کالن شهر مشهد مقدس  و حرکت (DRM) خطر پذیري بالیا کاهش مدیریت در زمینه 

 ، تبدیل شود (Role model for Risilient citiy) شهري تاب آور و الگوي جهانی در منطقه و جهان به 
 .هدف نهایی کلیه مسئوالن و دست اندرکاران این شهر می باشد 

  

در  1391بهمین منظور اولین دفتر هماهنگی منطقه اي شهرهاي تاب آور ایران در مرداد ماه 
مشهد افتتاح گردیده، تا ضمن ارائه تجربیات کالن شهر مشهد به عنوان اولین شهر ایرانی عضو 

 حاضر بار در جهان با ترجمه کتاب نخستین  ماده ، برايکمپین جهانی شهرهاي تاب آور و آ
عضو  دانش و تجربیات،نسبت به انتقال ، به زبان فارسی  )چگونه می توان شهرها را تاب آور نمود(

   .آموزش به دیگر شهر هاي ایران و سایر کشورهاي فارسی زبان اقدام نمایندو  گیري
مسئولین و مدیران و شهروندان شهر هاي آرزوي موفقیت براي  تمامی  ضمن  خاتمهدر 

دست تمامی کسانی که عالقمند به مشارکت در تحقق این هدف باشند ،  تاب آور و آماده جهان
 .را به گرمی می فشارم

 

  سید محمد پژمان                                                   
  شهر دار مشهد                   
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که ساکنان آن همیشه از نبود برنامه ریزي رنج روي گسلها  براستانبول شهري است 
       حال با توجه به خطرات موجود، . برده اند و در موقعیت پر خطر رها شده بوده اند

  : سوال مطرح استدو 
 چگونه می توان زیرساختهاي فعلی را نجات داد؟ 

  ایجاد شوند؟زیرساختهاي جدید باید چگونه طرح ریزي و 

همه ي دولتها باید سیاستها . براي انجام این کار همه ي کشورها باید همکاري کنند 
سازمان هاي خصوصی و عمومی . را مشخص کنند و تعهد حود را به این امر نشان دهند

  .ها آگاهی داشته باشند کنند و از خطر ریزش ساختماننیز باید کمک 
  .د بخش خصوصی نیز باید کمک رسان باش

وجود یک مسیر راه شفاف به شهرها این امکان را می دهد تا قدم هاي محکمی 
  . برداشته و به یکدیگر کمک کنند ، چرا که همه ي آنها با خطرات مشابهی روبرو هستند

  .زمانی براي از دست دادن وجود ندارد چرا که جان افراد دیگري در خطر است
ساختهاي شهري باید تغییر کنند و تک تک تجربه ي استانبول نشان می دهد که زیر 

این تنها یک حرکت باال به پایین نیست بلکه . اعضاي جامعه در این پروژه دخیل شوند
  .حرکتی پایین به باال نیز هست

  
  کادیر توبپاش          

  شهردار استانبول                      
  )UCLG(شهرهاي متحد و دولت هاي محلی متحد رییس و 

 

 

 
UCLG: United Cities and Local Government   
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  گفتارپیش 
شهري زندگی می کنند و این باعث شده است ایمن تر  بیش از نیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق

هاي  رشد ملی هستند و در نظام قوه محرکهشهرها . نمودن شهرها به یک چالش دراز مدت اما دست یافتنی تبدیل شود

. زندگی شهري را مختل کرده اند و رخداد هاي طبیعی تاریخ، حوادثدر طول . و ظرفیت هاي حکومتی خود پویا هستند

ساخته انسان به طور فزاینده اي بر مردم فشار می  ناشی از خطرپذیري شدید آب و هوا، زلزله، و موارد اضطراري تغییر

   .آورند و رونق شهرها را دستخوش تهدید می کنند

فرمانداران، نمایندگان و دیگران چارچوبی کلی جهت  ، شهرداران،کتاب براي مدیران دولت هاي محلیاین 

کاهش خطرپذیري  فراهم می آورد و به شیوه هاي خوب و ابزاري که در حال حاضر در شهرها مختلف براي این منظور 

چرا ایجاد تاب آوري در برابر بالیا سودمند : می دهد این کتاب به سواالت اساسی زیر پاسخ. اجرا می شوند اشاره می کند

  استراتژي ها و اقدامات مورد نیاز است و چگونه باید آنها را به کار بست؟  است؟ چه نوع

اقتصادي و فرهنگی و نحوه قرار گرفتن  اندازه، هویت اجتماعی، آنجا که شهرها، شهرك ها و شهرداري هاي در از

  . هستند، هر یک از آنها رویکرد متفاوتی به این وظایف دارددر معرض خطرپذیري متفاوت 

بالیا باید بخشی از طراحی شهري و استراتژي هاي دستیابی به   تاب آوري و کاهش خطرپذیري: پیام این است

تاب آور  کمپین «به کار بستن اصول راهنماي . نیاز به اتحاد قوي و مشارکتی گسترده دارندشهر ها . توسعه پایدار باشد

و دولت هاي محلی در به اشتراك گذاشتن آموزش، دسترسی  و اطالعات موجود در این کتاب، به شهرها» سازي شهرها

  .به اطالعات، توسعه شاخص ها و اندازه گیري عملکرد و حرکت در مسیر پیشرفت کمک خواهد کرد

می کنیم و با آغوش باز از بسیاري دیگر  شرکت کرده اند تقدیرکمپین ما از عقل و درایت همه کسانی که در این 

  . می خواهیم تا به ما بپیوندند
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قبل از  و بودجه در شکل گیري این کتاب نقش داشته اند، که با ارائه محتوا، تجربیات فهرستی از همه کسانی

 .قسمت ضمائم درج شده است که بدینوسیله از همه آنها قدردانی صورت می گیرد

سازمان ملل متحد براي کاهش خطرپذیري  بالیا در جهت بهبود نسخه هاي آینده خواستار  المللیاستراتژي بین 
  .پیشنهادات و انتقادات شما در رابطه با محتواي کتاب، مثال ها و قالب آن است

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2010مختلف در شهر بن، آلمان، ماه مه ثبت نام و امضاء اولین کمپین بین المللی شهر هاي تاب آور توسط شهرداران 
  : عکس از سمت چپ به راست

، سازمان بین المللی استراتژي کاهش بالیا؛  دیوید کادمن، رئیس سازمان حکومت هاي محلی و توسعه پایدار؛  مارسلو ماشتروخانم مارگارتا وال 
یرات آب و هوایی؛  یورگن نیمچ، شهردار بن و معاون شوراي جهانی ابرارد، شهردار مکزیکو سیتی و رئیس شوراي جهانی شهرداران در مورد تغی

وئه؛  شهرداران در مورد تغییرات آب و هوایی؛  شیخ ممدو عبدولو دیه ،شهردار سنت لوئیس، سنگال؛  انریکو گومز شهردار ماي پاي زیلو، نیکاراگ
ق شهرداري اتکوینی شهردار کارل اشتاد، سوئد؛  اوبد مالبا، شهردار ساب آکه پتر سون ، معاون  جوي سال کدا استاندار ایالت  آلباي ، فیلیپین؛

  شامل دوربان در آفریقاي جنوبی می باشد؛ همچنین کهمتروپولیتن ، 
 
 
 

   



                                                                                                                                                                                                               7 
 

 دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاهش خطرپذیري  بالیا“     
. هزینه سرمایه گذاري است نه

سود کسب و کار را افزایش 
پس  آلبی حتی شهر. می دهد

از توفان و فوران آتشفشانی، 
افزایش سرمایه گذاري  شاهد

سازگاري با . بوده است
و کاهش  تغییرات آب و هوا

خطرپذیري  این امکان را 
آورد تا توسعه در فراهم می 

میان حوادث به راه خود ادامه 
دهد، چرا که وقتی دولت هاي 

بالیا خود را نسبت به  محلی
مسئول می دانند بالیا زندگی 

  ”.مردم را مختل نخواهند کرد
  
 

 

 فرماندارجوي سالسدا، 

مقام  .استان آلبی، فیلیپین

المللی ،  کارزار بین  اول

  تاب آورسازي شهرها

  
 

 هدف از این دستنامه : مقدمه

براي رهبران دولتهاي محلی و سیاستگذاران  این دستنامه در درجه اول

جهت کمک به سیاست هاي عمومی، تصمیم گیري و سازمان دهی در طول دوره 

اي که فعالیتهاي کاهش خطرپذیري  بالیا و تاب آوري را اجرا می کنند، طراحی 

  .شده است

عملی اي را به شما عرضه می کند تا بایسته هاي  این دستنامه راهکارهاي

بایسته هاي . نماییدرا اجرایی آنها وایجاد شهرهاي تاب آور را درك نموده  دهگانه

 شهر من آماده تاب آور سازي شهرها؛«جهانی کمپین دهگانه اي که در 

  .شده اندتعیین  » می شود 

جهانی،  کمپین اساس دانش و تخصص همکاران  این دستنامه بر پایه و

این کتاب پاسخ به نیازي است به . شده استتدوین شهرها و دولت هاي محلی 

دسترسی بهتر به اطالعات، دانش ، ظرفیت ها و ابزار الزم جهت مقابله مؤثر با 

  .خطرپذیري  بالیاي طبیعی و تغییرات آب و هوایی شدید

این کتاب بدون آن که به تفصیل بیش از حد بپردازد، مروري کلی را بر  

ت ایجاد تاب آوري در برابر راهبرد هاي کلیدي و اقدامات مورد نیاز جه

 . بالیا، فراهم می کند

به زمینه و ظرفیت هاي خود تصمیم می گیرد  هر شهر و دولت محلی بسته
اطالعات  ضمیمه هاي این کتاب حاوي.که چگونه این اقدامات را اجرا نماید

بیشتر، از جمله لینک به ابزار الکترونیکی، منابع و نمونه هایی از شهرهاي شرکت 
  . ده استکنن
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یک پلت فرم اطالعات مبتنی بر وب که در آن شهرها و دولت هاي محلی می توانند ابزارها وطرح ها، مقررات و روش 
جهانی به نشانی کمپین از طریق وب سایت  مکمل این کتاب است و هاي خود را به اشتراك بگذارند ،
www.unisdr.org/campaign  استراتژي بین المللی سازمان ملل متحد براي کاهش متعلق به سازمان

 .در دسترس است بالیا  خطرپذیري

گیرندگان دولت محلی در بیشتر موارد مجبور می شوند با اثرات بالیاي کوچک و  شهرداران، مقامات و تصمیم

تغییرات جوي . ساخته طبیعت و یا انسان ناشی می شوند مقابله کنندمتوسط و بعضاً با حوادث بزرگ که از خطرپذیري  

و رویدادهاي آب و هوایی شدید به احتمال زیاد میزان آسیب پذیري شهر در برابر حوادث و خطرپذیري  شدید را افزایش 

یطی آن چه کمتر آشکار است این است که شیوه هاي توسعه منظم نیز ممکن است تغییرات زیست مح. می دهند

 .پیچیده اي ایجاد کنند که در صورت عدم توجه به آنها و اتخاذ تدابیر الزم، می توانند منجر به افزایش خطرپذیري  شوند
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، ، تلفات زیادي )در مقیاس ریشتر 7.2( 1985آواجی در ژانویه سال - میلیون نفر جمعیت در زمین لرزه بزرگ هانشین 1.5شهر کوبه، ژاپن، با 
عملیات بازسازي بر ایجاد شهري ایمن تر، که در آن . را متحمل شد که باعث بر هم زدن فعالیت هاي یکی از شلوغترین بنادر  منطقه شد

 . ا و سیستم هاي خدمات پیچیده با تعامل انسانی، آموزش و پرورش و همکاري جامعه تنظیم شده اند متمرکز شدزیرساخت ه
  

خطرپذیري . اهمیت دارد نیستند، بسیار» طبیعی«براي درك این که بالیا   در نظر گرفتن عناصر خطرپذیري

ها در  قرار گرفتن اشخاص و دارایی یعنی )سوزي به عنوان مثال طوفان، زلزله، سیل، یا آتش(  هطراخمتابعی است از 

ها را با توجه به  توان آن نیستند و میوثابت این عوامل ایستا . معرض خطرپذیري  و شرایط آسیب پذیري جامعه یا اموال

 اجتماعیي توسعه الگوها. بخشیدش خطرپذیري  بهبود یا اقدام به منظور کاه/ هاي نهادي و فردي براي مقابله و  ظرفیت

د و در نتیجه منجر به افزایش نرا افزایش ده "معرض حوادث قرار گرفتن و آسیب پذیري"توانند در  و زیست محیطی می

 .خطرپذیري شوند

  
 

 قرار گرفتن در معرض حوادث  ×آسیب پذیري × مخاطره 
  خطرپذیري بالیا =                             

   ابلهظرفیت مقتاب آوري و یا                        
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؟هستند چرا شهرها در معرض خطرپذیري  

   در محیط شهري خطرپذیري يمحرك ها
به این . سیستم هاي متراکم و پیچیده اي از خدمات به هم پیوسته هستند شهرها و مناطق شهري، نماینده

می توان به عنوان بخشی . می باشند ترتیب، آنها با شمار فزاینده اي از مسائلی که مسبب خطرپذیري  بالیا هستند روبرو
از یک آرمان، راهبردها و سیاست هاي را براي پرداختن به هر یک از این مسائل ایجاد نمود تا شهرها را هر اندازه که 

  .باشند و هر هویتی که داشته باشند بیشتر تاب آور و قابل زندگی کرد

  :از خطرپذیري  عبارتندعلل بوجود آورنده برخی از مهمترین  

این امر و می باشد فشار وارد می آورد، شهري و خدمات  اراضیجمعیت شهري در حال رشد و افزایش تراکم، که بر  •
  .دو در مناطق مستعد خطرپذیري می شودر امتداد دامنه هاي ناپایدار ، باعث افزایش اسکان در مناطق ساحلی 

تمرکز منابع و ظرفیت ها در سطح ملی و فقدان منابع و ظرفیت هاي پولی و انسانی در دولت هاي محلی، از جمله  •
  .شرح اختیارات و وظایف مبهم در رابطه با کاهش خطرپذیري بالیا و واکنش به آنها

  شهريمشارکت ناکافی توسط ذي نفعان محلی در برنامه ریزي و مدیریت محلی ضعیف، حکومت هاي.  

 مدیریت مواد زائد جامد، ، عدم  و کانال هاي انتقال آب کشی سیستم هاي زهکمبود آب،  بی کفایتی در مدیریت منابع
  .بهداشتی ، سیل و رانش زمین می شوندغیر شرایط  بروز  باعثاین موارد که 

احیاي تاالب ها و استخراج منابع ، آلودگی،  يساز راهکاهش زیست بوم ها، به دلیل فعالیت هاي انسانی از قبیل  •
  .ناپایدار، که توانایی ارائه خدمات ضروري مانند مقررات و حفاظت در برابر سیل را تهدید می کند

  . فرسودگی زیرساخت ها و مصالح ساختمانی ناایمن، که ممکن است منجر به ریزش ساختمان شود •

  آب  عوارض ناگوار تغییرات .واکنش سریع و آمادگی می شودخدمات اورژانس ناهماهنگ، که باعث کاهش ظرفیت براي
و هوایی که با توجه به شرایط محلی به احتمال زیاد منجر به افزایش و یا کاهش شدید دما و بارندگی می شود و بر تواتر، 

  .آب و هوا تاثیر می گذارند بالیاي طبیعی مربوط به شدت و محل سیل و سایر
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        ).1نمودار (است  حوادثی که اثر نامطلوبی بر جمعیت انسانی دارند رو به افزایششده  در سطح جهانی، تعداد ثبت
هر بافت محلی و شهري بسته به خطرپذیري  غالب در هر مکان و آسیب پذیري همانطور که در باال ذکر شد به طرز 

  ).مراجعه کنید 3شماره  اصل، 2فصل  براي اطالع بیشتر به(می گیرد متفاوتی تحت تاثیر حوادث قرار 

  
موارد ثبت شده بالیا را در سراسر جهان نشان می دهد و روند افزایشی و همچنین تعداد واقعی وقوع حوادث را  1شکل 

مرگبارترین از لحاظ میزان (این شکل نشان می دهد که تعداد رویدادهاي زمین لرزه هاي ثبت شده . به تصویر می کشد
در بسیاري از نقاط . است، اما  حاکی از افزایش تعداد موارد گزارش شده طوفان و سیل است نسبتاً ثابت) مرگ و میر

خطرپذیري زیان هاي اقتصادي (جهان، خطرپذیریهاي در ارتباط با مخاطرات مرتبط با آب و هوا در حال افزایش است 
سیل، خشکسالی، رانش زمین، و امواج تعداد و شدت ). نیز رو به افزایش است، اگر چه مرگ و میر کمتري ثبت شده است

  . گرما می تواند تأثیر عمده اي بر سیستم هاي شهري و استراتژي هاي تاب آوري داشته باشد
این امر ناشی . از مناطق می انجامد فراوانی بارش در بسیاريبسته به موقعیت، تغییر آب و هوا به احتمال زیاد به افزایش 

  .ساحلی حکایت دارد هاي باالي سطح آبروند رو به  ازده از تغییرات در الگوهاي سیل بو
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

درباره مدیریت خطرپذیري  حوادث و بالیاي شدید براي پیشبرد انطباق با تغییر آب و  IPCC با توجه به گزارش ویژه

افزایش تاثیر . لحاظ نمود دیگر و در اقدامات اراضیهوا، این شدتها را باید در برنامه ریزي هاي آینده جهت کاربري 

: منبع(تعداد حوادث ثبت شده } نمودار{ :1شکل 

 )کرد، بروکسل- امدات

یک دلیل اصلی که منجر به سیل هاي  :جاکارتا

هاي سنگین می شود عدم  در طی باران شهري

 .یا گرفتگی آنها است و فاضالب ها و ظرفیت  تکافوي
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  شهر سان فرانسیسکو، استان سبو، کشور  فیلیپین، اجرائی نمودن      
 چارچوب هیوگو براي برنامه ریزي در سطح محلیاعالم : تابلو شهري  

 

           .ت هاي انسانی وابسته اندتا حد زیادي به فعالیحوادث از حیث قرار گرفتن در معرض حوادث و آسیب پذیري 

 ).مراجعه کنید در انتهاي دستنامه 3به پیوست اطالع بیشتر براي (

  

 بالیا چگونه شهري است؟ شهر تاب آور در برابر

  شهري است که در آن بالیا به کمترین میزان رسیده 

است؛ زیرا که مردم آن در خانه ها و محله هایی با خدمات 

هایی که از قوانین ساختمانی معقول  منظم و زیرساخت

پیروي می کنند زندگی می کنند؛ بدون آنکه در آن به 

، خانه سازي هاي بی قاعده بر کمبود اراضی مناسبخاطر 

روي دشتهاي سیل خیز و زمین هاي شیب دار صورت 

 .گرفته باشد

 که ،داراي دولت محلی فراگیر، صالح و پاسخگو است 
حین و پس از دغدغه شهرنشینی پایدار را دارد و قبل، 

به تأمین منابع الزم ملزم خود را یک رویداد طبیعی ناگوار 
 .جهت توسعه ظرفیتهاي مدیریت و سازماندهی می داند

 که آنها را )ریسکی(مقامات محلی و مردم خطرپذیري
یگر پایگاه کنند و به کمک یکد تهدید می کند، درك می
الیاي طبیعی، مخاطرات و تلفات باطالعات محلی در مورد 

که در آن ایجاد می کنندرا از آنها خطرپذیري ناشی 
اطالعات الزم در مورد کسانی که در معرض خطرپذیري و 

 .نیز اشخاصی که آسیب پذیر هستند یافت می شود

 گیري و  اختیار و قدرت الزم جهت شرکت در تصمیم

داده به مردم مقامات محلی  در کنار خود برنامه ریزي شهر

 .ارزش قائل می شوند ،موجود خود می شود و مردم براي دانش محلی و بومی، ظرفیت ها و منابع
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 ،حفظبکار گرفتن فن آوري هاي هشدار دهنده و نظارت سریع،   تدابیري براي پیش بینی و کاهش اثر بالیاي طبیعی 

، میراث فرهنگی، سرمایه اقتصادي و زیست محیطی، سایر دارایی ها، از جمله خانه ها و اموال عمومی و خصوصیزیرساختها، 

است و قادر است تا زیان هاي جسمی و اجتماعی ناشی از حوادث آب و هوایی شدید، زلزله و یا دیگر مخاطرات اتخاذ نموده 

  .ناشی از حوادث طبیعی و یا انسانی را به حداقل برساند

  
 فوري و بازگرداندن سریع خدمات اساسی و از سرگیري فعالیت هاي  سریع، اجراي راهکارهاي بازیابی توانایی مقابله

  .را دارداجتماعی، نهادي و اقتصادي پس از چنین حوادثی 

 تاب آوري در برابر تغییرات زیست محیطی نامطلوب از جمله  تغییرات  درك می کند که بیشتر موارد فوق نیز براي تحقق

  .گلخانه اي از اهمیت ویژه اي برخوردار هستندآب و هوایی، و نیز کاهش انتشار گازهاي 
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  و جوامع ملت ها تاب آورسازي کمپین  جهانی و دستور کار

 چارچوب اجرایی هیوگو 

  )HFA(تاب آور سازي ملت ها و جوامع در برابر حوادث : 2015-2005اجرایی هیوگو  چارچوب

است، و از آن تاریخ تا کنون سیاستهاي  ملل متحد رسیدهبه تایید کشورهاي عضو سازمان  2005در سال این چار چوب 

ملی و تالش هاي سازمان هاي بین المللی را به نحوي هدایت کرده است که منجر به کاهش قابل مالحظه خسارات ناشی 

زد به نقش دولتها، سازمان هاي منطقه اي و بین المللی می پرداو این چارچوب جامع بوده . از حوادث طبیعی شده است

این . و جامعه مدنی، دانشگاه ها، سازمانهاي داوطلب و بخش خصوصی را به پیوستن به این تالش ها فرا می خواند

  .چهارچوب باعث عدم تمرکز قدرت و منابع به منظور ارتقاي کاهش خطرپذیري بالیا در سطح محلی می گردد

، اموال عمومیاسی تلفات جانی و خسارات به چارچوب هیوگو آن است که منجر به کاهش اس نتیجه مورد انتظار از

  :اولویت هاي پنجگانه چارچوب اجرایی هیوگو عبارتند از. اقتصادي و زیست محیطی جوامع و کشورها گردد

  
   

  
  

 

 

 

 

  
  

 
 
 

   

 .بالیا اولویتی ملی و محلی با چارچوب اجرایی قدرتمند است  کاهش خطرپذیري مطمئن شویدکه: ایجاد ظرفیت نهادي. 1

احتمالی خود را بشناسید، شناسایی، ارزیابی و نظارت بر خطرپذیري  بالیا و تقویت سیستم ) ریسک هاي( خطرپذیري. 2 

  .هشدار زود هنگام

  .ایمنی و تاب آوري درتمام سطوح وآموزش وپرورش براي ایجاد فرهنگ استفاده ازدانش، نوآوري :درك و آگاهی ایجاد. 3

آفرین را از طریق برنامه ریزي کاربري اراضی و اقدامات و تدابیر محیط  خطرعوامل اساسی : خطرپذیري را کاهش دهید. 4

  .زیستی، اقتصادي و اجتماعی کاهش دهید

  .موثر در تمام سطوح را تقویت کنید آمادگی براي واکنش: آماده شوید و مهیاي عمل باشید. 5

  

H 
 

 

F 
 

 

A 
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  ها یادداشت
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٦ 
 

 

سرمایه گذاري کرد؟ چرا باید در کاهش بالیا  دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  :فصل یک ١
 در کاهش بالیا سرمایه گذاري کرد؟می بایستی چرا 



١٧ 
 

 

سرمایه گذاري کرد؟ چرا باید در کاهش بالیا  دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد 

  1فصل 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 که ،انجام شدشهرستانها در چین  و سایر استان ها با »دوجانبه  «بصورت همکاري   2008سال  زلزله از سیچوان در چین  پسبازسازي شهر 
   خود ارائه دادند را به همتایان اجتماعی - روانی فنی واقتصادي  پشتیبانی
                                      . بازسازي و افتتاح شدندسال  در عرض دو تولیدمراکز  مدارس و زیرساخت ها،، روستایی نیمهکهاي شهر وشهرها 

  .، درچنگدو  را نشان می دهددیجیانگوان در نیمه شهري تصویر فوق منطقه
 
 
 
 
 
 
 
 

 سرمایه گذاري کرد؟ باید در کاهش بالیا چرا  



١٨ 
 

 

سرمایه گذاري کرد؟ چرا باید در کاهش بالیا  دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد 

 

 و تاب آوري کاهش خطرپذیري بالیا مزایاي سرمایه گذاري در

دالیل زیادي وجود دارد که شهرداران و شوراهاي شهر تاب آوري را به عنوان بخشی از دستور کار توسعه سیاسی و پایدار خود 
 "باقیات صالحات" ماندگار و تواند فرصتیبالیا می اي محلی، کاهش خطرپذیري براي رهبران دولت ه. در اولویت قرار دهند

با متغیر هاي مقابله  .را بهبود می بخشد اجتماعی و اقتصادي شرایط  ، از محیط زیستایمنی و محافظت به  توجه .باشد
   .  ن تر از قبل را به یادگار می گذاردمیجامعه اي مرفه تر و او در آینده از جمله این امور است  هوایی تغییرات آب و

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :گذاري در کاهش بالیا و حوادث عبارتند از دستاوردهاي سرمایه

  میراث رهبري

  ساختارهاي سیاسی و دولت محلیتقویت اعتماد و مشروعیت  

 فرصت هایی براي تمرکز زدایی ازصالحیت ها و بهینه سازي منابع.  

 انطباق با استانداردهاي و شیوه هاي بین المللی   

  دستاوردهاي اجتماعی و بشري

 ها و اموال در بالیا یا موقعیت هاي اضطراري، همراه با کاهش چشمگیر  نجات جان
  .صدمات جديدر مرگ و میر و 

 مشارکت فعال شهروندان و سکوي پرشی براي توسعه محلی.  

  حفاظت از دارایی هاي و میراث فرهنگی جامعه با اختصاص کمتر منابع شهر به
  .توانی مقابله با بالیا و باز

  هاي شغلی رشد اقتصادي و ایجاد فرصت

  در حوادث است، تضمینی است براي سرمایه گذارانی که دغدغه آنها خسارات کمتر
خصوصی در خانه ها، ساختمان ها و دیگر اموالی که مطابق  و به افزایش سرمایه گذاري

  .منجر خواهد شد، با استانداردهاي ایمنی ساخته شده اند 

 افزایش سرمایه گذاري در زیرساخت ها، از جمله مقاوم سازي، بازسازي و نوسازي.  

 و اشتغال چرا که،  کار، رشد اقتصادي افزایش پایه مالیاتی، فرصت هاي کسب و
   .شهرهاي ایمنی که بهتر اداره می شوند سرمایه گذاري بیشتري جذب می کنند

 

 بالیاي“عنوان  چیزي تحت

رخداد هاي  .وجود ندارد” طبیعی

 زمین لرزه، سیل،مانند طبیعی 

طوفان و بالیاي  رانش زمین و

 آسیب پذیري نتیجهدر طبیعی 

تبدیل به فاجعه  اجتماعی هاي

 توان با اتخاذ شوند و میمی 

 و تدابیر و اقدامات سیاست ها،

نفعان محلی  مشارکت فعال ذي

کاهش . با آنها مقابله کرد

سرمایه گذاري  خطرپذیري بالیا

که از  اي بدون پشیمانی است

مدارس،  و مال، معیشت، جان

کسب و کار و اشتغال محافظت 

 ”.می کند

 از اعالمیه اجرایی چنگدو، اوت

2011  
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 کسب و مشاغل نتیجه در جهان،و فرهنگی هاي جاذبه بزرگترین از یکی متولی عنوان به خود نقش ونیز، اورسونی، شهردار جورجیو

 آن عبور ايه آبراهو  ونیز هاي خیابان از توریست میلیون 20 همه ساله حدود. که حاصل آن است، را جدي می گیرد بسیاري کار و
 ، کرده پذیر را در برابر سیل، آسیب شهر دریا سطح میانگین در تغییر گونه هر و قرار گرفته است دریا سطح در شهر .می کنند

 می نظر به که حالی در. خطر می اندازد به را شناخته است جهانی آن را میراثی که یونسکو اي ساله 1000 فرهنگی و هنري میراث
 کلی آب دریاها سطح افزایش و هوایی و آب تغییرات به مشکل این جهات بسیاري از است، ونیز فقط مشکل شهر این مشکل رسد

کمپین تاب « براي شهر کانونی نقطه و ونیز، در کوریال تحقیقات مرکز عامل مدیر پیر پائولو کامپوسترینی،. می شود مربوط
مجبور هستیم  به نوعی ما«: بیان داشت استراتژي بین المللی سازمان ملل متحد براي کاهش خطرپذیري بالیا ي» آورسازي شهرها

مللی سازمان ملل متحد استراتژي بین ال همین، براي. به وجود بیاوریم فرهنگی میراث از حفاظت اي را براي ویژه هاي مراقبت
علمی  پژوهشی فعالیتهاي کوریال» است برگزیده ي دیگرشهرها براي الگویی عنوان ما را بهرسماً براي کاهش خطرپذیري بالیا 

. است را هماهنگ می کند بوده عمومی هاي متولیان سیاست وعلمی  جوامع بین بحث موضوع  هامدت که ونیز، تاالب به مربوط
 به تحقیقات نتایج انتقال براي و چارچوبیداده است  گروه را گسترش دو میان این گفتگو ،کارزار: گوید می کامپوسترینی آقاي

 مثالها
 شهر فرهنگی میراث از حفاظت: ونیز

 جوامعی براي زندگی بهتر 

 را ارتقاء تفریح آشامیدنی و آب نظیر خدماتی که هایی متعادل زیست بوم 

 .کاهش می دهند آلودگی را ومی بخشند  

 رفاه و سالمت بهبود و تر ایمن مدارس در بهتر پرورش و آموزش. 

 المللی دارند بین و ملی منابع و که ارتباط تنگانگی با دانش و تخصص هایی شهر

 کمپین به واسطه شرکایی که و شهرها گسترش حال در شبکه به دسترسی 
در  تاب آوري تخصص و به و ابزار هاي خوب، شیوه گذاشتن اشتراك بهدر خود را 

 .می دانند ملزم و متعهد برابر بالیا

 شهروندانی با آگاهی بیشتر و گسترده اطالع رسانی پایگاه  
 

  
 مشارکتی راه کارهاي راستی به

 هاي طرح گسترش براي فرصتی
 ایجادمنظور  به محلی ابتکاري

  . تاب آوري فراهم می آورند
 بین رابطه مهم، عوامل از یکی

حوزه  شهروندان و شهري مقامات
   .باشد می ها آن خدمت 
 اولویت به نسبت که مقاماتی

 و معین مسولیت جامعه هاي

  .دارند مستقیم
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 همکاري نتیجه که رسید به بهره برداري خواهد 2014 سال در مد و جزر سیار مانع سیستم .فراهم آورده استرا شهرها  دیگر
 .است» محفوظ از سیل«ونیزي پایدار و  به دستیابی براي یکدیگر با ها سازمان از تعدادي

 http://www.corila.it/ENCorila.asp . در مطلب ادامه 

 
 
  

 این با. مطرح است اي جامعه و سازمانی در سطح فردي، آرمانی جهانی عنوان به »تاب آوري« از هدف در نگاهی سطحی،
به  تاب آوري فرصت ایجاد قالبی براي شهر، یک نظیر پیچیدهساختاري  در ذینفعان متنوع هاي شبکه به توجه با حال،

                 . تنظیم کنند می تواند دشوار باشد خود فعلی اهداف و ماموریت بتوانند آن را با دست اندرکاران نحوي که همه
به شرکاء  استفاده می کند تا آن هشتگانه کاربردي هاي زمینه با »چرخه تاب آوري« از )کالیفرنیا( فرانسیسکو سان

 هاي بخش در که ذینفعان از دسته آن آنها به چه نحو  با سازمان ماموریت دهد دولت نشاناز  خارج چه و داخل در چه
 هاي بخش (متفاوت است، ارتباط پیدا می کند   کامالًآنها  کار شود تصور است ممکن وکار می کنند  دیگرمتفرقه 

 )کنند می تالش فحایع برابر در آمادگی ایجاد و کوچک جوامع در مالی استقالل براي که نهادهایی مانند متفرقه

  در دسترس است http://resilientSF.org اطالعات بیشتر در

  

  

  

  

  

  

  

  

 چرخه تاب آوري :کالیفرنیا فرانسیسکو، سان

 
 
 

  زیرساختها 
 حمل و نقل/مسکن

 زیست محیطی

 زیست محیطی اقتصادي

 فرهنگی/ اجتماعی 

 آموزش
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 است فرصت یک تاب آوري در گذاري سرمایه

 اعتماد رفتن دست از و اکوسیستم و اقتصاد در جدي وخامت به تواند می بالیا خطرپذیري کاهش غفلت از خطر
شریان هاي  تواند می تک حادثه ها با اثر شدید و متوسط و با آثار کم مکرر حوادث. منجر شود گذاران سرمایه و مردم

 ارتباطات و محلی ارتباطات و زباله، دفع نقل، و حمل درمان، و بهداشت ،رسانیآب غذا، توزیع هاي سیستم - حیاتی جامعه
در  اقدام تفاوتی نسبت به تصور بی با است ممکن خصوصی گذاران سرمایه و هاکار و کسب. مختل کنند را جهان بقیه با

 منابع حوادث خطرپذیري مدیریت بودجه این تصور که بر غلبه براي .از شهر دلزده شوند بالیا خطرپذیري کاهش جهت
  . محلی باشد توسعه از ناپذیر جدایی بخشی باید خطرپذیري کاهش دیگر می ربایند، هاي از اولویت را کمیاب

. است تر بپردازد جذاب سایر اولویتها پرشمار و ذینفعان نیازهاي به همزمان وقتی بالیا خطرپذیري گراي جامع مدیریت
 است قوي اجتماعی رفاه و اقتصادي بهبود در خدمت وضوح به بالیا خطرپذیري مدیریت که ها زمانی انگیزه کلی، طور به

 .تر می شوند

 :مثال عنوان به

 نمی  سیلبروز  یا رانش زمین باعث داشته باشدسیستم زهکشی مناسبی  شده، طراحیاي که به درستی  جاده
 .اوقات فراهم می آورد تمام را در مسافران و کاال روان نقل و امکان حملو  شود

 .کنند می تضمین را بهداشتی کارکنان و مربیان بیماران، کودکان، امنیت بیمارستانهاي ایمن و مدارس
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کاهش خطر پذیري بالیا و  تاب آوري بخشی از توسعه پایدار در حوزه هاي محیط زیست، اقتصادي، اجتماعی :  3تصویر 
  .می باشدو سیاسی 

  .این تصویر برخی از  روابط مورد استفاده  در این کتاب را نشان می دهد
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

تاب آوري 

و توسعه 

  پايدار
 

  نهادي  –سیاسی 
 و داخلی ادارات میان هماهنگی ترویج

   بالیا خطرپذیریپذیري کاهش براي رهبري
  منابع  تخصیص و نهادي ظرفیت ایجاد

  با محلی و شهري توسعه تنظیم
  خطرپذیري  کاهش اصول 

 

  اجتماعی 
  اساسی خدمات به دسترسی تضمین

   خدمات حمایتی تأمین و همه براي 
 تمام برايایمن  زمینهاي تخصیص بالیا از پس

   مسکن سازي و استراتژیک هاي فعالیت
 تمامدر  شرکت ذینفعان مختلف براي تشویق

   و همبستگی تقویت و مراحل
  شبکه هاي اجتماعی
 

  اقتصادي
  هاي بخشیدن فعالیت تنوع

   اقدامات اجراي و محلی اقتصادي 
  فقرزدایی 

   کار و کسب تداوم برنامه ریزي براي
 بالیا صورت بروز در اختالل از جلوگیري جهت
 تاب آوري جرایم جهت افزایش و ها مشوق وضع

  ایمنی استانداردهاي میزان رعایت بهبود و
 

  زیست محیطی
حوزه  اکوسیستمها، تقویت و مرمت حفاظت،

 مناطق و ناپایدار، هاي دامنه هاي آبریز،
    زیست بوم  ریسک مدیریت مبادرت به احلیس

  بهبود آلودگی، کاهش به محورتعهد
   انتشار کاهش و ضایعات مدیریت

 اي گلخانه گازهاي
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 سیاست ها جهت گذاري

رویکردي  است ممکن بالیا، خطرپذیري کاهش در گذاري سرمایه با اتکا به مزایاي شهر شوراهاي و شهرداران

 مانند( ایمنی و پیشگیري هاي سایر برنامه از پشتیبانی با هدف بالیا خطرپذیري کاهش بندي اولویت را براي افزایشی

زمان محور سیاسی دیدگاه . اتخاذ نمایند )هوا و آب با سازگاري یا و آب، منابع مدیریت ایمنی شهروندان، ها، جاده ایمنی

گزینه هاي  چه اگر نگرد،و نامشهود می  مدت هاي طوالنی گذاري سرمایه به عنوان خطرپذیري کاهش و به پیشگیري

  .است دو این از بیشتر ترکیبی آن نیست بلکه مقابله با و خطرپذیري کاهش موجود در اینجا بین

 :تاب آوري مفید باشند و خطرپذیري کاهش الزم جهت ارتقاء اندیشیدن تدابیر در می توانند زیر موارد 

 جمله بالیا، از خطرپذیري کاهش به ومبدل کند » تاب آور شهري«شهرتان را به  تصمیمی که اتخاذ 

 .پایبند باشد هوایی و آب تغییرات خطرپذیري

 شهر  هاي برنامه و در طراحی و بالیا خطرپذیري کاهش هاي برنامه در نتایج گنجاندن و خطرپذیري ارزیابی

 .سازي

 حصول  بالیا؛ خطرپذیري کاهش هاي شیوه در محلی، و علمی اعم از دانش، از استفاده و آگاهی بردن باال

 .محلی هاي از ارتقاء و ارزش قائل شدن براي ظرفیت اطمینان

 براي افزایش تاب  به اشتراك گذاشتن تجربیات و المللی بین و اي منطقه ملی، هاي شبکه در فعاالنه مشارکت

 »آماده می شود من شهر -تاب آور سازي شهرها «کمپین  به پیوستن و آوري شهرها
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 حال عین هواشناسی است و در و شناسی زمین خطرپذیري  انواع معرض در اکوادور کویتو در شهري جمعیت

 این به پرداختن براي. رشد کند ایمن نا و به صورتی ناهماهنگ باعث شده است این شهر بالقوه خطرپذیري  از ناآگاهی

 به خطرپذیري  پرداختن امنیت، به جامع رویکردي مستلزم ی را اتخاذ کرده است کهیها سیاست کوئیتو واقعیت،

این  خطرپذیري، کاهش از حیث. است تکنولوژیکی و طبیعی خطرپذیري  و جاده ها خطرپذیري  و ایمنی موقعیتی،

 : از عبارتند ها سیاست

 توسعه شده است و شهري ریزي برنامه فرایندهاي فصل مشترك تمامی بالیا خطرپذیري کاهش. 

 مردم از محافظت براي ساز حوادث انسان طبیعی و سوانح با مقابله آمادگی و پیشگیري فرهنگ ترویج. 

 و مالی فنی ظرفیت هاي مناسب انسانی، استفاده از منابع و با خطرپذیري  شهري مدیریت نظام ایجاد. 

 هاي جنبه تمام واحدي، و سازمانی هاي درون کمیته طریق از انجام کار یکپارچه، اي شیوه به سیاستها اجراي با

 .یافت خواهد بهبود کویتو مردم ایمنی به مربوط

 ).فقط به زبان اسپانیایی( http://www.quito.gov.ec: بیشتر جهت اطالعات

  

  مثال
 

 ایمنی براي یکپارچه سیاستی: کوئیتو
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  مشارکت تقویت براي فرصتی

 تالشی عنوان به است و جامعهوظیفه هر یک از افراد  حوادث خطرپذیري کاهش
 .کند می فراهم مشارکت تقویت براي فردي به منحصر فرصت ،گروهی

 آنها مدیریتی د زیرا نقشنباش سردمدار این تالش باید محلی هايدولت ،هاشهر در
است را برایشان میسر  نیاز مورد محلی سطح در که آنچه به نسبت کلی بینش و درك

 مسئولیتهاي و نقشها عمومی خدمات تا کرد خواهد کمک ذینفعان ارزیابی .می سازد
 عواملی بشناسند، را) سازوکارهاي نظارتی خود عمرانی و هاي حوزه فعالیت در( خود
 گروه .مقابله با آنها را اتخاد نمایند براي الزم تدابیر نمایند و آفرین را شناسایی خطر
 رسمی، غیر هاي شهرك جمله از خطرپذیري، معرض در مناطق در شهروندي هاي

شرکت داشته  خطرپذیري ارزیابی در باید دیگر گروههاي و محلی هاي کار و کسب
 مؤسسات با باید شهرها. شوند گذاشته اشتراك به آنها با باید ها یافته این باشند و
 کمک به را همکاري نمایند و آنها پایش خطرپذیري مراکز و محلی، و ملی پژوهشی

سناریو هاي  و و بالقوه گذشته خطرپذیري  ارزیابی و مدارك آوري جمع به
 با مقابله براي هماهنگی از سازوکار بخشی باید نهادها این. خطرپذیري تشویق کنند

 .باشند بالیا خطرپذیري کاهش
 انطباق و اجراء به هماهنگ شوند، و متقابالً، ملی، مقامات با باید نیز محلی هاي دولت

براي این که دولت هاي محلی . با شرایط محلی بپردازند قوانین و ملی هاي سیاست
 الزم است که هم جلودار این اقدامات باشند، بتوانند

 و هم از نظر تخصیص و فعالیتها از حیث مسئولیت
در  .زدایی صورت گیرد تمرکز منابع از استفاده

 اتخاذ رویکردي جایی که اوضاع بدین منوال نیست،
 خط در باید شهرداري .توصیه می شود تدریجی

   .مسئولیت پذیري باشد و پاسخگویی مقدم
  

 
 
 
 
 

     

 موجب مشارکت اجتماعی

ریزان  برنامه بهتر دسترسی
 در و محلی اطالعات به شهري

 و مشخص تعهد تضمین نتیجه
 هاي اولویت به نسبت مستقیم

 .          گردد می جامعه
 براي دولت هاي محلی رهبران

ابتدا نیاز هاي  باید موفقیت،
  تا آورند فراهم را اولیه جامعه

 نمایند اثبات را حسن نیت خود

 عملی و  سپس با تعهدات  و

 با حال عین در و هزینه کم

اهمیت و مهم ، حمایت مردم از 
. تالش هاي خود را جذب کنند 
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سرمایه گذاري کرد؟ چرا باید در کاهش بالیا  دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد 

  
  

 است جمعی تالشی خطرپذیري  بالیا  کاهش
 بر  مقررات را تنظیم کند، را دور هم جمع کند، اندرکاران دست را در دست بگیرد، سایر رهبري :محلی دولت

 . کند اجراي آن نظارت

 ها طرح را در همه خطرپذیري کاهش:  )غیره و زیست، محیط نقل، و حمل بهداشت، پرورش، و آموزش( ها بخش 
 . را اجرا کنند ها فعالیت و اطالعات ارائه دهند، هاي خود جاي دهند، مسئولیت و

 کنند مشارکت ها را انجام دهند؛ داده تحلیل و تجزیه و تحقیقات :پژوهشی مراکز ،ها دانشگاه. 

 ،فعاالنه مشارکت کنند، :پذیر هاي آسیب جمعیت دیگر و بومی جوامع جمله از ،اجتماعی هاي گروه شهروندان 
 .فردي را به عهده بگیرند مسئولیت و مطلع باشند،

 جامعه کمک کنند  کار به و کسب و تداوم با دانش فنی نمایند،ایمنی را رعایت  مقررات :مشاغل /خصوصی بخش. 

 اي حرفه هاي گروه: 

 ساخته هاي کانم مورد در فنیارائه نظرات  : ریزان خبره برنامه و معماران مهندسان، برداران، نقشه جمله از - 
  شده ارائه دهند

 رسانه اطالع رسانی به ها، داده آوري جمع آگاهی، افزایش سازماندهی، :دیگران و معلمان مددکاران اجتماعی، - 
 .غیره را انجام دهند و ها،
 

 را  جوامع کنند، مشارکت :)غیره و داوطلبان مردمی، دینی و اعتقادي،( دولتی غیر هاي سازمان ،مدنی جامعه
 .و کنترل نمایند نظارت کنند، نظارت کمک به هماهنگی کنند، سازماندهی کنند،

 غیر کارآمد ظرفیت هاي وضع قوانین و سیاستگذاري با استفاده از منابع، :نمایندگان مجلس و ملی دولت مقامات 
 .متمرکز شده را تقویت کنند

 برگزاي جلسات را فراهم کنند فضاي منابع، ها، ظرفیت توسعه فنی، هاي همکاري :المللی بین هاي سازمان .  
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سرمایه گذاري کرد؟ چرا باید در کاهش بالیا  دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد 

  یادداشتها
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

  

: فصل دوم   ٢  
گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالي اصول ده  
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

 

  2فصل 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .علت آن است  آنها روي بر ساختمانآوار  بلکه نیست، را می کشد زلزله آن چه مردم  :2010 هاییتی، پرنس، پورتو -  24تصویر ص 
   

   تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا براي دهگانه اصول
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

 اي مورد بحث قرار می گیرند که دولتهاي به هم وابسته و مهم شامل اقدامات »اصول دهگانه« از اي خالصه فصل این در
از این اصول  یک پایه و اساس هر در این فصل. تاب آورتر کنند بالیا را در برابر خود آنها شهراز طریق  محلی می توانند

 که ذیل اقداماتی. اشاره می شود کلیدي اقدامات شناسایی و مداخله يراهبرد مورد بررسی قرار می گیرد، و  به مناطق
بر طراحی  بوده وخطرپذیري  بالیا کاهش  کلی ریزي فرایند برنامه از از اصول مشخص می شوند باید بخشی هر یک 

 . شهري و شهرسازي اثرگذار باشند
  
  تاب آور سازي شهرها براي چک لیست اصول دهگانه 
  

 شهروندي هاي گروه پایه مشارکت بر کنید و را دركخطرپذیري  بالیا برقرار سازید تا  را نظم و هماهنگی_ 1
ادارات  تمام که کنید حاصل تشکیل دهید، اطمینان محلی ائتالفات. مدنی خطرپذیري را کاهش دهید جامعه و

 .آمادگی در برابر بالیا درك می کنند و کاهش خطرپذیري بالیا در را خود نقش و دستگاهها

 و اقشار کم خانواده ها ،مالکان  براي هایی مشوق ارائه و بالیا کاهش خطرپذیري براي بودجه اختصاص_ 2
 .هستند روبرو آن با که خطرپذیري هایی کاهش در گذاري سرمایه به منظور دولتی بخش وآزاد مشاغل  درآمد،

 آن به از استفاده وخطرپذیري  تهیه ارزیابی هاي. پذیري آسیب و خطر مورد در ها داده روز به نگهداري _3
 برنامه و اطالعات این که شود حاصل اطمینان باید. گیري تصمیم و شهرسازي هاي برنامه براي اي پایه عنوان

و تبادل نظر قرار می  بحث مورد آنها با کامل طور به قرار دارد و عموم دسترس در آسانی به شهر هاي تاب آوري
 .گیرد

سیستم  قبیل از ،دهند می کاهش خطرپذیري را که حیاتی هاي زیرساخت حفظ و گذاري سرمایه _4
 .تغییر داد هوایی و آب تغییرات با مقابله را براي که در صورت لزوم بتوان آنها براي سیالبها،مسیل ها و کانال ها 

 .آنها در صورت لزوم ارتقاء و تأسیسات درمانی و مدارس همه ایمنی ارزیابی_ 5

 کاربري اراضی مطابق با ریزي برنامه اصول بینانه و واقع ساختمانی مقررات اجراي و کاربرد _6
غیرقانوتی و غیر  شهرکهاي ارتقاء و درآمد کم شهروندان برايایمن  اراضی شناسایی .احتمالیخطرپذیري 

  .باشد پذیر که امکان جا هر ،رسمی

 و در مدارس کاهش خطرپذیري بالیا درباره و آموزشی هاي درسی و برنامهتنظیم  از حصول اطمینان_ 7
 .محلی جوامع
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

 مخاطراتی که که سایر و توفان سیل، کاهش براي طبیعی هاي) رـباف( سپر و ها زیست بوم از حفاظت_ 8
 روش با از طریق ساخت و ساز هوایی آب تغییرات با انطباق. باشد پذیر آسیب است در برابرشان ممکن شهر

  .)ریسک(هاي بهینه کاهش خطرپذیري 

و برگزاري  شهر در سوانح مدیریت هاي ظرفیت و هنگام زود دهنده هشدار هاي سیستم نصب_ 9
 .عمومی آمادگی مانورهاي منظم

محور عملیات  دیده آسیب جمعیت نیازهاي از این که مورد از بالیا، هر از حصول اطمینان، پس_ 10
 از واکنش ها، سازي به پیاده و کمک طراحی در آنها هاي سازمان و آنها از پشتیبانی و ،بازسازي قرار گیرد

 .و از سر گیري معاش مردم و ها خانه بازسازي جمله

اصول دهگانه  از یک هر در پیشرفت بر نظارت و معیار تعیین در استفاده براي کلیدي سواالت از مشاهده فهرستی براي
  .مراجعه کنید 1 پیوست به
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

خطرپذیري  مدیریت سازمانی ساختار
  بالیاي شهر کئوسنو ) ریسک(

 

 اداره هماهنگی / نهاد وظایف
این موارد  شامل است ممکن

کمپین هاي  سازي آماده : شود
 هماهنگی رسانی، آگاهی

 هاي برنامه ،ارزیابی خطرپذیري
،      خطرپذیري بالیا کاهش

تاب  ریزي برنامه کهبه نحوي 
شیوه هاي  از بخشی آوري

 طرح و راهبردها شهر، توسعه
حرکت در  و منابع، بسیج هاي

 .باشد پیشرفت مسیر

 

 ارچوبچ: 1 اصل
 اداري و سازمانی

 مدنی جامعه و شهروند هاي گروه مشارکت اساس بر خطرپذیري بالیا،کاهش  و منظور درك را به هماهنگی و نظم«
 بالیا خطر کاهش در را خود نقش ادارات و دوایر شوید همه مطمئن. محلی ایجاد کنیداتحادها و پیمان هاي . برقرار کنید

  ».درك می کنند آمادگی و
  

  
 رویدادهاي بالقوه تهدیدات درك و بالیا )ریسک(خطرپذیري براي آن که مدیریت

نیاز  جامع رویکردي یک کند، به کمک ایمنی شهر و توسعه به و باشد پیچیده مؤثر
 و شهر مسئوالن دولت محلی، گیرندگان تصمیم شامل مشارکت باید داریم که

 از تجربه ي حاصل. شهروندي باشد و هاي شغلی ها، گروه دانشگاه ادارات،
 چارچوب و مناسب هاي سیاست که است داده نشان هیوگو چارچوب اجرایی

کاهش (درست کاهش خطرپذیري  اقدامات و گیري تصمیم شرط پیش نهادي
 و تخصیص تمرکز زدایی از قدرت با چارچوب همراه این. بالیا هستند) ریسک
 ریزي، برنامه هاي سازوکار در بازیگران و بزرگ هاي گروه تمام مشارکت و منابع
 .پایداري کمک می کند و شهر توسعه اهداف به نظارت، و اجرا

  
  
  
      

 شهري  هماهنگی و نهادي تقویت ظرفیت یا ایجاد  
  

 براي شهر درون مدیریت معین اداره یک ایجاد یا متولی نهاد یک اختصاص 
 .سایر کنشگران و ادارات میان هماهنگی سازوکار هدایت

 خدمات دخیل، و ادارات هاي مسئولیت و ها نقش بررسی منظم و تعریف 
  .محدوده اختیارات هر یک را مشخص کنید

 جامعه ها، دانشگاه سازمان هاي مردم نهاد، داوطلبان، مختلف، کنشگران 
را تشویق اجتماع محور  هاي سازمان را در کار درگیر کنید و صاحبان مشاغل و کسبه

 .مشارکت داشته باشند و حضور فرآیند این در وقت اسرع درکنید تا 

  
  

 

 

 چرا؟

 چه باید کرد؟
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

کاهش  ریزي برنامه
  مسیر   خطرپذیري باید

 تمام عملیات را براي
 در مراحل کنشگران

 توانی  باز و فوریت
 .کند هموارتر

  
  
  

  

 بالیا) ریسک(خطرپذیري  کاهش و تاب آوري براي قانونی چارچوب یک ایجاد

 مقررات شهرسازي  که هایی فرصت و ها محدودیت تعهدات و الزامات، شناسایی
 محلی مقررات بهبود ،میکنند شهر تحمیل دولت بر نظارتی هاي دستگاه و ملی قوانین جاري،

 .معیارهاي تاب آوري با
 و عمومی( ها بخش در همه کاهش خطرپذیري بالیا از که شهري صدور فرامین 

 .پشتیبانی کند) خصوصی
 سازي و  ساختمان زیستی، هاي محیط نامه آیین و استانداردها رسانی روز به

 .خطرپذیري  اخیر استقرار ارزیابی هاي کاهش خطرپذیري و از شهرسازي به منظور حمایت
 مقوله  آن که درآمد، بدون کم مناطق براي انعطاف پذیر برخی مقررات پیش بینی

 .اي شودایمنی دچار خدشه 

 شهر حوزه در فوریتی خدمات تمامی کردن هماهنگ 
 همه واحدهاي هماهنگ نمودن و سازي یکپارچه براي مشارکتی راهبردي ایجاد 

 مقامات صالحیت شده تحت را، حتی بازتوانی و امداد با بحران، مقابله موجود که مسئولیت
 .متعدد، به عهده داشته باشند

 و اعتبار تک تک این  منظور صیانت از حرمت به رسمی آیین و تشریفات از استفاده
 نیروي انتظامی، بهداشتی، خدمات آمبوالنس، خدمات آتش شناسی،( خدمات و ها سازمان

 زبان،( واحدها این میان در قابلیت عملیات تعاملی افزایش ،)دیگران و سازمان هاي مردم نهاد
  .هماهنگ جراي مانورهايا هاي الزم براي سناریو تدوین و) ارتباطات ابزار،

 
 فراتر از شهر هایی شبکه و ها اتحادیه ایجاد
 شهرداري  میان در خوشه اي آنها با رویکردي ترویج ایجاد ائتالفات و اتحادیه ها و

 مشارکتها، تقویت منظور وابسته به هم، به یا و هاي مشابهیا ریسک خطرپذیري  با هاي همسایه
 .تکثیر منابع و ارضی خطرپذیري مشترك براي ریزي برنامه متمرکز، غیرفعالیت هاي  بهبود
 المللی، سازمان هاي  بین یا ملی محلی، هاي دانشگاه با همکاري ایجاد مشارکت و

  .پژوهش و تخصص ها، به تأمین داده قادر که فنی علمی، نهادهاي یا و مردم نهاد
 چالش یا الگوهاي که با دیگر کشورهاي شهرهاي با تبادل مد نظر داشتن برنامه 

 .مشابهی روبرو هستند )ریسک(خطرپذیري 
 براي »تاب آورسازي شهرها« جهانی پویش و المللی بین و اي منطقه مجامع در شرکت 
 .المللی بین و ملی محلی، هاي همکاري افزایش و تجربیات تبادل ابتکاري، هاي طرح ترویج
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 اصول ده گانه براي تاب آور سازي شهرها در برابر بالیا 
 

 باشدی م هیاول درفت شده ترجمه دستنامه

  
  
  
  
  
  

اقدام  1995 سال در فیلیپین زلزله در و زمین رانش سیل، توفان،همچون  شدیدمخاطرات  با مقابله برايآلبی  استانداري
شد، بودجه مناسبی با آن  نهادینهبالیا کاهش خطرپذیري . نمود مدیریت خطرپذیري بالیا دائمی به تاسیس دفتر
 طور به بالیا وقوع از ناشی هاي خرابی و خطرات کاهش دهیم، توضیح شکلی شفاف  به بخواهیم اگراختصاص یافت 

مقابله با  و آمادگی ، پیشگیري ، نتیجه در .است شده دائمی و گرفته قرار محلی حکومت هاي برنامه اولویت در رسمی
بالیا هیچ  ،سال گذشته 17 سال از 15 در ،2011 و 2006 هاي سال استثناي به واست  شده هماهنگ خوبی بهبالیا 
 .جانی بر جا نگذاشته اند تلفات

   http://tinyurl.com/ck6btnbو ) 48صفحه ( http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627   در  مطلب ادامه
  
  
  
  

داشت  اظهار خطرپذیري بالیاکاهش  براي جهانی سومین پلتفورم در یاموت، بیروت نادا شهر عضو شوراي
 در ما به همین خاطر است و خطرپذیري بالیا کاهش دغدغه ما. است شده انتخاب تازه ما شوراي«): 2011 اردیبهشت(

 آغاز براي بودجه اختصاص شورا توجه خود را به اولین گام، در. در آوردیمکمپین شهر خود را به عضویت  2010 اکتبر
 طرح ایجاد خطرپذیري ، بانک اطالعاتی یک ایجاد خطرپذیري ، ارزیابی: خطرپذیري معطوف نمود فعالیتهاي کاهش

  .غیره و خطرپذیري بالیا،کاهش  جامع
خالء ها  تحلیل و تجزیه به و موجود بود را برداشتیم آنچه کردیم و از تحلیل و خود را تجزیه نیازهاي ما 
 چهار از استفاده ما با. است آنها مهم هویت حفظ و اماکن متعدد میراث فرهنگی داریم حفاظت ما در بیروت. پرداختیم

 حمایت و مدنی؛ جامعه و خصوصی بخش مشارکت حمایت مالی؛  فنی؛ پشتیبانی :کرد خواهیم حرکت جلو رکن خود به
  . ملی دولت

ها قرار  بندي طرح اولویت غفلت از معرض خطر در دهیم، ما نتوانیم منابع درست و مناسب را اختصاص اگر
 و ملی هاي دولت: گیرد انجام زیر سطوح اقدامات در باید .نیست شهرداري صرفاً مسئولیت تاب آوري. خواهیم گرفت

 ».مدیریت شهرداري و انتصابی یا اعم از انتخابی –دولت شهري  سیاستمداران استانی،
تاب آور  در پیوستن به پویش محلی متوسط و کوچک هاي دولت به کاهش خطرپذیري بالیا براي لبنان پلت فرم ملی
 ).2011 نوامبر(می کند  کمکخطرپذیري  بالیا کاهش  اقدامات تشدید و پایه مطالعات انجام سازي شهرها،

  
  
  
  
  

   

 دائمی خود قرار می دهد و رسمی اولویت را) ریسک(خطرپذیري  کاهش محلی دولت :استان آلبی

  هامثال

 گانه اصول ده در اقدام :بیروت
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داوطلب  ساکنان از متشکل است نموده است که طبیعی مقابله با خطرات نیروي اقدام به تشکیل ونکوور شمالی در کانادا
  . شوراي شهر است طبیعی به مخاطرات بهنسبت  خطرپذیري جامعه تحمل اعالم سطح وظیفه آنها،. منطقه هشت

 براي منطقه فعلی سیاست آمده، دست به هاي توصیه و دریافت نظرات آنها، مراجعه به عموم و امر استماع نظر کارشناسان از پس
 در دقت عمران به جواز ساختمان و صدور هنگام در خطرپذیري ها و مخاطرات. دهند می تشکیل را) ریسک(خطرپذیري  تحمل

   .یابد کاهش معقول تا به کمترین میزان خطر تطبیق می شود تحمل معیار خطرپذیري با. می شوند گرفته نظر
 با صورت جمعی به ها همکاري می کنند و  زمین مالکان همجوار و دولتهاي و خصوصی هاي شرکت ساکنان، با منطقهمقامات 

 وحشی به-شهري واسط زمین مناطقبا  همراه دفاع قابل فضاهاي ایجاد و دامنه کوهها روي بر کشی زه بهبود جهت در اقدام انجام
   .جنگل می پردازند آتش سوزي و کاهش خطرپذیري رانش زمین

کاهش  براي ملل متحد ساساکاواي سازمان جایزه شمالی ونکوور منطقه که زمانی "توئز ویک"آقاي  کانادا،  عمومی امنیت وزیر
 سانتافه و فیلیپین سبو فرانسیسکو، سان به طور مشترك به شهرهاي جایزه(را دریافت می نمود  2011 سال در خطرپذیري بالیا

جلب  در الگو یک به و کانادا است سراسر جوامع براي باالیی استاندارد شمالی در حال ایجاد ونکوور«: گفت )آرژانتین تعلق گرفت
  ».شده است نسبت به کاهش خطرپذیري بالیا تبدیل تاب آور رویکردي ترویج در خصوصی بخش و فدرال دولت و شهرداري تعامل

صدور مجوزهاي  فرآیندهاي و راهبردي، ریزي برنامه رسمی جامعه، در برنامه راخطرپذیري  بالیا کاهش  معیارهاي ونکوور شمالی 
 هیات. آوار راه اندازي نموده است رانش زمین و ریزش براي هنگام زود دهنده هشدار هاي سیستم و است، عمرانی خود گنجانیده

 سنتی، دانش آوري، فن تولید و کشیدن، جذب چالش به ظرفیت« این ناحیه: گوید می ملل متحد ساساکاواي سازمان جایزه داوران
 تقدیر ینا«ونکوور  منطقه شهردار والتون، به گفته ریچارد ».نوآورانه را از خود بروز داده است هاي رویه و محصوالت جدید و دانش

 و رهبران ناحیه ونکوور شمالی خدمت می کنند، شهروندان که به اي حرفه کارکنان توسط انجام کار بر گواهی است المللی بین
 خود جامعه ایمنی همگانی که رفع نیازهاي هایی است سازمان تمام و شمالی، فوریتهاي ساحل مدیریت دفتر از بسیاري داوطلبان

 همچنان ما و است انجام حال در کار این«. ».به آن افتخار کند تواند می ما جامعه کل که است چیزي این. اختصاص داده شده اند
  ».جهان هستیم سراسر جوامع از تجربه آموختن و ها شیوه بهترین دنبال به
  .www.nsemo.orgwww.getprepared.gc.ca/، http://tinyurl.com/d4m85ry: در مطلب ادامه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشارکت جوامع و نوآوري: ونکوور شمالی

 

 ایجاد جامعه اي آگاه به خطرات آتش سوزي
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  منابع و مالی تامین: 2 اصل       
  

 درآمد،کم و اقشار  خانواده ها ،مالکان  براي هایی مشوق ارائه و کاهش خطرپذیري بالیا براي بودجه اختصاص
 .هستند روبرو آن با که هایی)ریسک(خطرپذیري  کاهش در گذاري سرمایه به منظور دولتی بخش ومشاغل آزاد 

  
  
  
  

گانه،  اصول ده به مربوط از قابلیت اجرایی شدن اقدامات اطمینان منابع الزم براي حصول عدم تخصیص صورت در
 و دسترسی براي سازوکارهایی و ها ظرفیت به محلی هاي دولت .خواهد ماند باقی طرح در حد یک فقط اجرایی طرح

 برنامه و ماموریت شهر، انداز چشم از بخشی عنوان به خطرپذیري بالیا، کاهش براي جمله از منابع نیاز دارند، مدیریت
 ادارات بهتخصیص داده شده  اعتبارات و ملی هاي پرداخت شهر، درآمدهاي توان از محل می منابع را .راهبردي هاي

               .تأمین نمود خارجی هاي سازمان و مدنی جامعه از و فنی هاي همکاري و خصوصی-عمومی مشارکتهاي بخشی،
  .مراجعه نمایید خطرپذیري بالیا جهت کاهش مالی تأمین منابع چگونگی مورد در 3 فصلبه بیشتر  براي اطالعات

  
  
  
  

 ارتقاء آگاهی عموم هايخطرپذیري و کمپین  کاهش اقدامات در گذاري سرمایه
 اقتصاد تاب آوري افزایش خطرپذیري جهت کاهش اقدامات به محلی هاي دولت بودجه ردیفی را در 

 مدیریت و زهکشی آبرسانی، حیاتی، هاي دارایی ها، بیمارستان مدارس،( ها زیرساخت و ها زیست بوم شهر،
 .اختصاص دهید )جامد زائد مواد

  و زیست محیط مدیریت شهري، هاي زیرساخت یعنی( خود اقدامات ازحمایت  براي بودجهعالوه بر 
 . باشید استانی و تکمیلی ملی هاي برنامه و مالی منابع به دسترسی دنبال به) عمومی کارهاي

 باعث  کهاطالعاتی  و آگاهی رسانی هايکمپین اجراي  در خصوصی و دولتی بخش مشارکت تشویق
 صنعت، بهداشت، و پرورش و آموزش کارکنان خانه ها، صاحبان مردم، عموم براي تاب آوري اقدامات ترویج

  .دیگران می شوند و مستغالت و امالك شاغالن و فعاالن بخش

 در نظر بگیریدمقابله  و آمادگی اي را براي حتماً بودجه
 هشدار هاي سیستم ارتباطات، بحرانها، مقابله با  مجهز و ورزیده داشتن خدمات به مبالغی را بودجه در 

 .خطرپذیري اختصاص دهید ارزیابی هاي ظرفیت و هنگام زود دهنده

 به دسترسی و گیري تصمیم و اختیارات الزم براي ظرفیت با اقدامات مربوط به آن را، و بالیا مدیریت 
 .کنید مالی نهادینه منابع

 

  ؟چرا

  چه باید کرد؟
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 دستور کار خود قرار دهید بالیا در توانی ناشی ازتبعات باز برايرا  احتیاطیمالی  صندوق یک ایجاد. 

 کمک براي ذخیره هاي کاال بابالیا  از پس نیازهاي به پاسخگویی براي احتیاطیمالی  صندوق یک 
 توانی  باز و رخداد از پسبهبود شرایط اي براي  ذخیره نقلیه، وسایل مقابله با بالیا، تجهیزات امدادي هاي

 بالیا و از پس هاي فعالیت براي استاندارد عملیاتی روشهاي و ابزار توسعه را براي الزم منابع کنید و ایجاد سریع،
  .اختصاص دهیدتوانی  باز

 یا خصوصی نقدي بخش هاي کمک المللی، بین و ملی منابع در مالی منابع به دسترسی براي راهبردي 
 آسیب جوامع در پایدارتر بازسازي به شروع و معاش امرار براي از سرگیريبا بهره کم  تجاري هاي وام افراد،

  .دیده از بالیا اتخاذ نمایید

  و مجازات هایی را وضع کنید -ها  براي کاهش خطرپذیري مشوق
 امر تاب  در که محلی کارهاي و کسب براي ایمن و هاي زیرساخت و مسکن ساخت براي هایی مشوق
محلی  هاي مالیات اعمال مثال، عنوان به. می کنند تعبیه کنید گذاري سرمایه خطرپذیري بالیا کاهش آوري و
 .پذیر آسیب مسکن سازي مقاوم و تقویت ارزیابی، براي پرداخت کمک هزینه یا و مالی و کمک یارانه ارائه کمتر،

 ایمن تر  هاي استاندارد پرخطر از مناطق در دولتی هاي یارانهوضع  و طراحی هاي گزینه ارائه با
 تأمین مصالح هاي هزینه کاهش را به بیمه هاي شرکت و ها بانک محلی، کارهاي و کسب. حمایت کنید

 آنها نفع به که اعتباري هاي طرح و انداز پس و بیمه از طریق درآمد کم جوامع از حمایت و ساختمانی مقاومتر
 .کنید ترغیب و باشد تشویق

 می شوند مجازات و محرومیتهایی  محیطی زیست باعث افزایش خطرپذیري و تخریب که کسانی براي
 .بگیرید نظر در

 و یا به  می شوند تقدیر به عمل آورید باعث ارتقاء ایمنی خوب که شهري آشکارا از رویه هاي اجرایی
  .آنها جایزه بدهید

 اقتصادي را بهبود ببخشید عملکرد
 یا محل نظیر بالقوه پذیري آسیب هاي زمینه جمله از اقتصادي، بخش هاي اولویت و ها دغدغه 
 .اتکاي آنها را شناسایی کنید منابع پایداري و ها ساختمان استحکام

 با مثال، عنوان به هستند، خطرپذیري حساس به شهري هاي برنامه اطمینان حاصل کنید که 
 .اقتصادي توسعه و اسکان انسان ها براي مناسب نا یا مناسب مناطق شناسایی
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 داوطلب فوریتی خدمات هماهنگی، مرکز سوانح، مدیریت واحد پوشش براي ساالنه عملیاتی بودجه داراي استرالیا کنز شهر
 و نقلیه وسایل سازي،ساختمان  اعتباراتی جهت اخیر، هاي سال در ساالنه، بودجه. است جامعه در رسانی آگاهی هاي برنامه و

 وو کانال هاي موجود  سیل دهنده هشدار شبکه رسانی روز به، خطرپذیري  جدید ارزیابی افزار نرم ،مقابله با حوادث تجهیزات 
خطرپذیري  کاهش براي شهر تعهد چیزي که به وضوح –سیل را شامل شده است تبعات  آثار و  کاهش هایی در گذاري سرمایه

بازنگري  طریق از مثال، عنوان به ملی را نیز باید افزود، سطح در مشارکتها و گذاري به این موارد سرمایه. دهد بالیا را نشان می
را نیز  آموزشی مؤسسات و خصوصی بخش ،پاي متخصصان ساختمان که ،2011 سال در یاسی طوفان از پس ساخت و ساز قوانین

 .به این عرصه باز کرده است
  .موجود استhttp://tinyurl.com/7qm2vggدر آنها کار مورد در بیشتر اطالعات

  
  
  
  

 کاهش :جمله از شته است،بالیا بردا خطرپذیري کاهش منظور ترویج نوآورانه اي بهمالی  هاي گام کلمبیامانیزالس  دولت        
وضع یا سیل اقدام می کنند؛  رانش زمین خطر معرض در مناطق در مسکن پذیري آسیب در جهت کاهش که کسانی براي مالیات
 از حفاظت هاي زیرساخت :که براي مواردي از این دست صرف می شود روستایی، و شهري مستغالت بر محیطی زیست مالیات
که  داوطلبانه جمعی بیمه سیستم یک خطر، معرض در جوامع جابجایی و جامعه، آموزش بالیا، از پیشگیري و کاهشزیست،  محیط

 به هر منعقد کرده است که بیمه شرکت یک با توافقنامه اي شهر دولت. راحت می کند داشتن خانه درآمد از کم هاي خیال گروه
  . اقدام کنندخود  مسکن بیمهتامین و پرداخت حق به  شهري هاي مالیات طریق از تا دهد می اجازه شهر ساکنان کدام از

مراجعه کنید   net/garwww.preventionweb. ،(UNISDR)خطرپذیري  بالیا  کاهش در رابطه با جهانی ارزیابی به گزارش بیشتر اطالعات براي
  .کنید کلیک .6.2 فصل ،GAR-2009 روي و روي

  
  رد؟

  
  

 )CRF( بالیا امداد صندوق به را خود محلی دولت بودجه از درصد 5 موظف شده اند فیلیپین در شهرها ،2001 سال از
مبلغ تخصیص  از درصد 70 توانند می آنها ،2010 سال بالیا مدیریت و) ریسک(خطرپذیري  کاهش قانون طبق. اختصاص دهند

 .کنند مایحتاج صرف ذخیره و نجات/  امداد تجهیزات تامین و آمادگی را براي یافته
 کلمبو پایتخت در کنترل سیل براي اي برنامه به روپیه میلیارد 8 تخصیص مبلغ 2011 سال در النکا سري بحران مدیریت وزارت

از پویش  بخشی عنوان به حوادث رساندن حداقل با هدف به سازي ایمن شهر برنامه یک اندازي راه اعالم نمود و بهاین کشور را 
 براي الزم سایر اقدامات براي و زهکشی سیستم بازسازي ها، کانال الیرویی براي پول این. تاب آورسازي شهرها اقدام نمود

 انتخابحادثه  بدون شهرهاي عنوان به شهر 15 ،»ایمن  شهرهاي «موسوم به  برنامه تحت. شد خواهد سیل استفاده از جلوگیري
 .اند شده

   .بالیا تعهد کرده اند کاهش به را بیشتري تخصیص منابع چین در طبیعی بالیاي مستعد استان دو در استانداران

 مثالها      

 آمادگی و مقابله با بالیا براي بودجه منظم :شهر کنز

  بالیا) ریسک(خطرپذیري  کاهش ارتقاء منظور به نوآورانه مالی اقدامات :مانیزالس

 بالیا) ریسک(خطرپذیري  کاهش در گذاري سرمایه از حمایت :سریالنکا و چین فیلیپین،
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بالیاي  از پیشگیري بهبود سیستم جهت در گذاري سرمایه یوان میلیارد 2 که گفت ، استان سیچوان اجرایی معاون والی هنگ وي
شناختی  زمین بالیاي خطر معرض در شدت به که یوننان، استاندار معاون چوئاژي، گو. محلی صورت خواهد گرفت شناختی زمین
 گذاري سرمایه محلی بالیاي از ارزیابی و پیشگیري سیستم در سال 10 در طول یوان میلیارد 10 حداقلتعهد نموده است تا  است،
  . شود 

  
چین  دسترس است گزارش مربوط به http://tinyurl.com/7t23osr: در النکا سري مربوط به گزارش

   http://tinyurl.com/858rfyo:در
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  خطرپذیري،  ارزیابی
  روز،  پردازش شده و به هاي داده

 مورد در دیگر اطالعات و ها نقشه
 پذیري و آسیب مخاطرات، 

منظور اخذ  خطرپذیري به
در  موقع و اقدامات به تصمیمات

  بالیا  از بعد حین و  فازهاي قبل،
 اطمینان خاطر را براي مقامات

 طور به و گذاران سرمایه محلی،
  .فراهم می آورد جامعه کلی

 

  هاي خود را بشناسید)ریسک(خطرپذیري   –خطرپذیري چندگانه  ارزیابی: 3 اصل       
  

 عنوان به آنها از تهیه کنید و خطرپذیري را ارزیابی نگهداري نمایید، روز پذیري را به آسیب و خطرات مورد در ها داده «
 و اطالعات این که کنید حاصل اطمینان .استفاده کنید گیري با تصمیم و شهرسازي و شهري توسعه ریزي برنامه براي مبنایی

  ».قرار گیرندو  مورد بررسی   عموم دسترس در کامل طور به و آسانی به تاب آوري،ارتقاء   هاي طرح
  
 
 برنامه هستند نداشته باشند، روبرو آن با که خطراتی از روشنی درك شهرها اگر

 و تجزیه. فایده خواهد بود زیاد بی به احتمال بالیا) ریسک(خطرپذیري  کاهش ریزي
تعیین  آگاهانه، گیري تصمیم براي ضروري نیازهاي خطرپذیري پیش ارزیابی و تحلیل
 در مناطق شناسایی خطرپذیري و کاهش اقدامات براي ریزي برنامه پروژه ها، اولویت
 مداخالت به صرفه بودن و آنها پذیري آسیب به توجه با کم، یا متوسط زیاد، خطر معرض

 براي جغرافیایی اطالعات سیستم بالیا و تلفات از به روز بانک اطالعاتی یک .هستند بالقوه
 ها ظرفیت و ها دارایی و مردم گرفتن قرار ها، پذیري نقشه اي از مخاطرات، آسیب تهیه

  .خطرپذیري به شمار می روند ارزیابی اساس و خطر پایه معرض در
  
  
  

  

 بالیا را مشخص کنید )ریسک(خطرپذیري  میزان و ماهیت
 طریق موجود از فنی تخصص از با استفاده مدیریت بهینه شهري و تحت رهبري 
هاي خطر  نقشه جامع و )ریسک(خطرپذیري  فنی محلی ارزیابی موسسات یا شهر نهادهاي

 .هوا نیز باشد و آب تغییر سناریوي تلفات را تهیه کنید که شامل تاثیرات به همراه پذیري

 را به کار  المللی بین و اي منطقه ملی، کارشناسان فنی در صورت لزوم پشتیبانی
    .شرکت دهید کنید و آنها را در اقدامات با ذینفعان محلی مشورت حتماً. بگیرید

 .قرار دهید عموم دسترس را در اطالعات

 روز به بانک اطالعاتی نگهداري و سازي آماده: اطالعات مربوط به تلفات تاریخی 
 .فعلی در شهر لقوه با مخاطرات و گذشته حوادث بالیا در تلفات از

 حوادث جمله از(مخاطرات  احتمال و ماهیت، محل شدت: مخاطره ارزیابی 
  .آنها را ثبت نماییدو را احراز نموده  )انسان مخاطرات ساخته دیگر و تکنولوژیکی طبیعی،

  

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟
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 معرض خطر در و پذیري آسیب درجه تعیین: پذیري آسیب ارزیابی 
 انجام حال در هاي پروژه و ها زیرساخت عمرانی، هاي بخش مردم، گرفتن قرار

 معرض در مناطق در جمعیت با کار و تهیه نقشه .شده شهري ریزي برنامه یا و
  خطر

 سازمان سطح در موجود منابع و ها ظرفیت شناسایی: ظرفیت ارزیابی، 
 .منطقه یا محله

  .خطرپذیري ها کاهش براي ریزي برنامه و اصالحی اقدامات شناسایی

  
به کار بستن آن  و )ریسک(خطرپذیري  مربوط به اطالعات انتشار

 تصمیمات عمرانی در
بندي  منطقه شهري، ریزي برنامه تحلیل اساس بر اقدامات الزم را

 وضعیت ممکن پیش بینی بدترین و گذاري سرمایه تصمیمات کاربري اراضی،
 .بندي کنید انتخاب تمرینات الزم اولویت و آمادگی به منظور کسب

 دسترس در اطالعاتی دیگر وسایل و ها سایت وب طریق از را نتایج 
 .عموم قرار دهید

 سالیانه به روز نمایید ترجیحا خطرپذیري را، ارزیابی. 

 پایش جغرافیایی راه اندازي نمایید و اطالعات سیستم شهر سطح در  

 باشید که جغرافیایی و پایش اطالعات هاي سیستم در صدد ایجاد 
 مدنی، جامعه جمله از کنشگران، همه دسترس بوده در ورودي هاي داده شامل
 علمی جامعه و) گردشگري و تجارت معدن، کشاورزي، مثال، براي( تولید بخش

 .باشد فنی و

 جغرافیایی اطالعات سیستم ها را در خروجی )GIS(  نگهداري
  .نمایید

  
  
  
  
  

  
  

 درجه تعیین: پذیري آسیب ارزیابی 
 معرض خطر در و پذیري آسیب

 هاي بخش مردم، گرفتن قرار
 هاي پروژه و ها زیرساخت عمرانی،

 ریزي برنامه یا و انجام حال در
 با کار و تهیه نقشه .شده شهري

 خطر معرض در مناطق در جمعیت
 .است

 ظرفیت شناسایی: ظرفیت ارزیابی 
 سطح در موجود منابع و ها

 .منطقه یا محله ،سازمان
 برنامه و اصالحی اقدامات شناسایی

 .خطرپذیري ها کاهش براي ریزي
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هاي  زیرساخت روي بر خطرپذیري بالیا تاثیر ارزیابی هایی براي سیستم التین، آمریکاي در ویژه به کشورها، از بسیاري
پیشرویی را  قانون پرو. پرو تأکید دارداقدامات کشور  بر UNISDR 2011 جهانی ارزیابی گزارش.در اختیار دارند را تولیدي

  . براي خطرپذیري بالیا می کند را ملزم به انجام ارزیابی عمومی، گذاري سرمایه هاي پروژه تمامی که تصویب نموده است
 گذاري سرمایه دالر میلیارد 10 از. تخصیص داده نخواهد شد پروژه اعتباري به به موضوع خطرپذیري پرداخته نشود، اگر

 .شود اجرا محلی هاي دولت از آنها قرار بود وسیله نیمی حدود در ،2008 سال در مصوب
دستور  بالیا شهرداريمدیریت  به مرکز تاون کیپ شهر ،)DRM( خطرپذیريکاهش  مدیریت  چارچوب طبق مشابه، طور به

 .کرده و نظارت نماید ورود،  جدید عمرانی هاي پروژه تمام بررسی فرایند در داده است
موجود  http://tinyurl.com/7sganme: درخطرپذیري  بالیا  کاهش مدیریت براي هایی مشوق و ها فرصت مورد در بیشتر اطالعات

  .است
  
  
  

 نقشه فرایند. را ایفاء می کندرسمی غیر هاي شهرك در رهبري نقش است که متشکل از زنان  گروهی "میالن ماهیال"
 طریق از دیگر، مناطق ورسمی  غیر هاي شهرك ساکنان از متشکل اجتماعی سازمانهاي هند توسط کوتاك در برداري

 آمده دست به از داده هاي. می شود نشین انجام زاغه محلی هاي فدراسیون و محلی "میالن ماهیال" هاي گروه بین مشارکتی
 نتیجه در خانه ها و جابجایی یا چانه زنی جهت ارتقاء براي همچنین  و،  شهر مقامات براي دیجیتالی هاي تولید نقشه براي

 باعث حصول نتایج اجرا می شود ورسمی  غیر هاي شهرك تمام در فرایند این .شود می بالیا استفاده پذیري خطر کاهش
رسمی را  غیر هاي شهرك تمام مرزهاي به نحوي که شهر، کل براي پذیري آسیب مورد خطرپذیري و درتفکیک شده  دقیق و

              http://tinyurl.com/7wg3ktd: بیشتر اطالعات کسب براي .نشان بدهند، می شود
  
  
  

، برنامه محیط زیست سازمان )UN–HABITAT(متحد  ملل برنامه شهرك هاي انسانی سازمان جهانی با همکاري بانک
 ي مختلف شهرها تجارب اساس بر را )URA( خطرپذیري شهري ارزیابی چارچوب ائتالف هاي شهري، و) UNEP(ملل متحد 

مدیران  و پروژه ها مدیران که دهد می ارائه انعطاف پذیر رویکردي خطرپذیري شهري ارزیابی چارچوب .ایجاد کرده است
 مبتنی بر این روش کنند خطرپذیري بالیاي شهر استفاده ارزیابی براي عملی اقدامات شناسایی از آن براي توانند می شهري

 ارزیابی مخاطرات، اثرات ارزیابی: شهر کمک می کنند) ریسک(خطرپذیري  به درك کنار هم در که اساسی است رکن سه
 .اجتماعی و اقتصادي ارزیابی و سازمانی

 جغرافیایی، هاي داده مخاطرات، زمانی وقوع: شهري استوار است خطر درك بهبود اصلی رکن چهار بر خود  ارزیابیمقوله 
 نهادي هاي ظرفیت و موجود منابع به توجه با ارزیابی خطرپذیري شهري .اجتماعی مشارکت وسازمانی  نقشه برداري  تبت و

  http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHA0: مطلب در ادامه .است پذیر انعطاف بسیار اجرا هر شهر در

 ها مثال      

 جدید عمرانی هاي پروژه در سوانح )ریسک(خطرپذیري  تاثیر بررسی :تاون کیپ پرو،

 شهري عمران ریزي برنامه براي )ریسک(خطرپذیري  نقشه تهیه و اطالعات آوري جمع:کوتاك

 شهري خطر ارزیابی چارچوب
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  تاب آوري و ها ارتقاء زیرساخت و حفاظت: 4اصل       
 کنید گذاري سرمایه سیل،کانالیزه نمودن  دهند، مانند می کاهش را )ریسک(حیاتی که خطرپذیري  هاي بر روي حفظ زیرساخت«
  ».هوا آنها را تغییر دهید و آب تغییرات با مقابله براي نیاز و در صورت ،

  
 به تواند می پیشگیرانه اقدامات .محتوم به وقوع بالیا نیستند مخاطرات همه

 به تواند می پیشگیرانه اقدامات .نمی انجامند به وقوع بالیاحتما  مخاطرات همه
 این. زیرساخت ها کمک کند ها و شبکه تخریب یا و از کار افتادن اختالل، از جلوگیري
را در پی داشته  اقتصادي و یدرمان بهداشت، اجتماعی، عواقب وخیم تواند می رخدادها

 لرزه زمین وقوع هنگام در میر و مرگ علت بزرگترین فروریخته هاي ساختمان  .دنباش
موارد زیادي از رانش  باعث سیستم هاي تخلیه آب ناکافی یا وراه ها  ضعیفطراحی  .است

 هاي سیستم و برق ها، فرودگاه و ها پل ها، جاده مانند شاهرگهایی .زمین می شوند
 واکنش به در شهر عملکرد براي آب و يانرژ منابع فوریتی و خدمات و بیمارستان ارتباطی،

  .هستند بالیا ضروري

  
 حفاظتی هاي زیرساخت تقویت
 زمین مخاطرات براي هایی برنامه و مدیریتی راهبردهاي شهري، هاي سیاست 
ترکیبی  که آوري مخاطرات و معضالت مرتبط با فن و هوا و آب به مربوطمخاطرات  شناختی،

هستند، را اتخاذ  هاي حفاظتی زیرساخت تقویت غیرساختاري براي و ساختاري از اقدامات
  .نمایید

 و ، اثربخشیصحت عملکرد یک از سیستمها اقدام کنید، خطرپذیري هر به ارزیابی 
 تقویت یا و مجدد طراحی براي هایی برنامه و  کارکردهاي آنها را مورد بازنگري قرار دهید،

کلی  را به صورت خدمات ارائه اقدامات این( کنند تدوین نمایید نمی عمل درست که آنهایی
 ).نیز بهبود می بخشند

 تغییر را سیل الگوهاي تواند می بالقوه طور به فیزیکی را که زیستی محیط تغییرات 
 موج دریا، سطح آمدن باال هوایی، مانند و آب تغییرات آینده اثرات و دهند شناسایی کنید

 نظارت و دهنده هشدار هاي سیستم ها را مورد نظر قرار دهید؛ بارندگی افزایش و طوفان،
 می شوند را به مقابله نزدیک آستانه به فوري راه اندازي کنید تا موارد خطرپذیري که

 .دهد هشدار بحران مدیریت سازمانهاي
 در که اند شده به نحوي طراحی مکانهایی و ها جاده که کنید حاصل اطمینان 

 تمام اینکه از. باشند زلزله در دسترس یا آتش سوزي جمله از اضطراري، بروز شرایط صورت
حاصل  منطقه ساخته شده اند اطمینان متناسب با اي لرزه قوانین طبق عمومی ساختمانهاي

تشویق ي عمرانی را به رعایت این قوانین ساختمان و دست اندرکاران طرحها سازندگان کنید؛
  .نمایید

 

براي  حوزه هاي حیاتی
 و سیل خطر از پیشگیري

  : از عبارتند زمین رانش
فاضالب  و کشیزه  سیستم
زباله  کنترل و دفع شهري،

 »سبز مدیریت« هاي جامد؛
 افزایش ظرفیت استخرهاي

نگهداري سیالب ، فضاهاي 
  ودرختان، نفوذ پذیر باز

 کنترل و شیب تثبیت
 و ها کانال خاك، فرسایش
   .از سواحل حفاظت و چاله ها

 و دفاع که باشید داشته بیاد -
خطرپذیري  سیل، ه بامقابل

 خارج در که کسانی براي را
و  شده حفاظت منطقه از

 هستند باال می برد وایمن 
 به ساکنان از حد اتکا بیش

سازه هاي حفاظتی مثل 
سدها ، بندها حوضچه ها 

نگهداري سیالب می تواند 
  .شود منجر کاذب امنیت به

 

 چرا؟ 

 چه کارهایی باید انجام داد؟
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  حیاتی هاي زیرساخت از حفاظت
 
 طبیعی را ارزیابی مخاطرات در برابر موجود هاي زیرساخت پذیري آسیب 

 بلند گذاري هاي سرمایه نمایید و اتخاذ آسیب از جلوگیري براي الزم تدابیر کنید،
 .را توسعه دهیدشریان هاي حیاتی  جایگزین کردن یا/  و سازي مقاوم براي مدت
 و حیاتیشریان هاي  که جهت  تضمین این کار و کسب تداوم براي 

 .کنیدتدوین می شوند  بازسازي دوباره سرعت به خدمات
 میراث و تاریخی هاي ساختمان از حفاظت براي اي ویژه هاي برنامه 

 .فرهنگی شهر تهیه کنید
 جدید تاب آور هاي زیرساخت ساخت

 عنوان به پذیري، انعطاف و ایمنی حداقلی استانداردهاي و ضوابط ایجاد 
 ).6اصل ( شهري از طراحی بخشی

 محیط با سازگار جدید هاي زیرساخت ساخت و طراحی گذاري، سرمایه 
 تاب آوري در مقابل مخاطرات از باالتري یاستاندارد با و مناسب مکانهاي در زیست

 در و مقاومت کنند مخرب آنها حوادث برابر بتوانند در که طوري به هوا و آب و
 .موثري داشته باشند وضعیت بحران عملکرد طول
 و تعمیراتی هاي برنامه و نگهداري بهبود بندي اولویت براي ارزیابی انجام 
 هاي سازه تعویض یا تخریب ظرفیتها، طراحی مجدد سازي، مقاوم لزوم، صورت در

  .فرسوده یا دیده آسیب
 بالاستفاده، دیده، آسیب هاي ساختمان اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در 

 افتادن خطر به از جلوگیري براي ها ساختمان تصرف این از .متروکه مخروبه یا
 .نمایید ممانعت انسان ایمنی

 یا فرهنگی ارزش هیچ داراي ساختمان که صورتی در امکان، صورت در 
 معرض در هاي زیرساخت نباشد یا تعمیر آن مقدور نباشد، تخریب تاریخی

  .خطرپذیري را مد نظر داشته باشید
  
  
  
  
  
  

  
  

 :عبارتند حیاتی هاي زیرساخت
 پل ها، جاده( نقل و حمل از

 راه ایستگاه ها، فرودگاه ها،
     ،)اتوبوس هاي پایانه و آهن

 جمله از( حیاتی تأسیسات -
که از  مدارس و ها بیمارستان

 پناهگاه عنوان به آنها می توان
  ،)نیز استفاده کرد

 و امنیت مخابرات، برق، شبکه-
 و آبرسانی و اضطراري، خدمات

جایگاه  همگی داراي فاضالب،
 جهت عملکرد کلیدي هاي

 و شهر هستند سالم خوب و
 باز و به بالیا موثر پاسخ براي

حیاتی ، سریعتر  هر چه توانی 
  .هستند

 
 
 
 
 
 
 
 

 
:4شکل   

سه حالت بهره برداري  از تونل  
SMART تونل مدیریت آب { 

}طوفان و جاده   
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جدیدي را در پی خطرپذیري ، جدید هاي زیرساخت که شیوه اي است ،آسیبو  گزند از زیرساخت ها به دور یجانمای
منظوره  چندبصورت آن امکان پذیر نباشد، دیگري جهت اجراء کار  راهدر جایی که  اینگونه زیر ساختارها  .نخواهد داشت

  . کواالالمپور در تونل مدیریت آب باران و حمل و نقل جاده اياجراء می گردند براي مثال 
طول،  کیلومتر 7/9میلیون دالري با  514این تونل  .نوعی مخاطره هستند سنگین هاي باران سیالب هاي ناشی از
ودروها مورد استفاده قرار می عبور و مرور خ براي طبقه باالیی دو و براي تخلیه آبترین طبقه  داراي سه طبقه است، پایین

آبگیر  و به  منحرف کردهسازي  ذخیره مخزن به شهر تجاري منطقه از سیالب ها را زیادي از آب حجم بخش تخلیه. گیرد
 این که کند می تضمین: است مزیت دو داراي جاده آب با سیستم تخلیه ترکیب. تونل کنارگذر هدایت می کند نگهدارنده و

 در مهندسان که العاده اي فوق قدرت(برخوردار هستند  معمول حد از ایمنی باالتري از حاشیه »حیاتی هاي زیرساخت«
  ). تونل پیش بینی کرده اند طراحی

 تونل ساخت براي رینگیت که دولت میلیارد 2 محلی اینگونه اظهار نظر کردند که هاي مقامات دولت ،2010 در سال
 در آن افتتاح زمان از سالی که این سه در اما. است توجهی قابل گذاري کواالالمپور تأمین کرده است سرمایه در دو منظوره

باعث  و موفقیت مهار کرده است با مورد سیل پرقدرت را هفت حداقل بهره برداري از این تونل می گذرد، 2007 سال
 :صالح بن یوسپ گفت. ج.شهرداري، داتوك ه کل مدیر. شده است بالقوه خسارات رینگیت ها میلیون جلوگیري از بروز صدها

یکی از  گزارش به» .تقریباً به طور کامل حاصل شده است بازگشت سرمایه عوارض این تونل، هاي از هزینه حاصل درآمد با«
 براي مرتبه 114 تا به حال این تونل 2007 سال در زمان بهره برداري از این تونل از که 2010 سال در محلی هاي روزنامه
 به که بار جلوگیري کرده است، مورد سیل فاجعه 7گرفته است و از  قرار استفاده مورد جلوگیري و اضافی آب کردن منحرف
 .سال بوده است در بار سه یا دو آن یعنی منحرف کردن مسیر سیالب تنها اصلی هدف از بیشتر مراتب

و فاضل آب  هاي نگهدارنده آب حوضچه تعمیر و نگهداري رینگیت صرف میلیون 140مبلغ   منظوره، دو تونل بر عالوه
براي میلیون رینگیت هم   300مبلغ میلیون رینگیت براي نگهداري و پاك سازي رودخانه و فاضل آب و  مبلغ 40 شد؛ اصلی

بنا به گزارش شهردار این شهر به سازمان نظارت بر سیاستهاي  .رودخانه اختصاص داده شده است زیباسازي و پاکسازي
تالشی  هم از طرف شهرداري، و فدرال سوي دولت از هم باال، بسیار گذاري هاي سرمایه این« کاهش خطرپذیري سازمان ملل

کاربري  و عمرانی هاي برنامه و ها سیاست همه در  "خطرپذیري بالیا کاهش"موضوع نمودن و محوري اصلی  براياست 
 .»می باشد  سیل کاهش طرحکه  کواالالمپور،میالدي   2020سال  ساختاري  طرحبر اساس اراضی 

 اقتصاد: طبیعی مراجعه کنید غیر بالیاي طبیعی و مخاطرات: 7-6 صفحات به ،SMART تونل مورد در بیشتر اطالعات کسب براي
 )GFDRR، 2010). http://tinyurl.com/7aalwlj متحد، ملل سازمان جهانی، بانک( موثر پیشگیري

  
   

 مثالها      

 تونلی با کاربري دوگانه؛ عبور خودرو، تخلیه آب هاي زاید  :کواالالمپور
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 بینی با این پیش. است اي دوره هاي شدید سیل شدن شاهد جاري است که دهه هند چندین کشورپونا درشهر 
 مخاطرات ارزیابی ظرفیت، ایجاد براي هاي برنامه شهر آن شود،باعث افزایش وقوع  است هوا ممکن و آب تغییر تاثیر که
طبیعی،  زهکشی احیاي براي ریزي برنامه و ساختاري اقدامات شامل شهر سطح عملی در برنامه اجراي پذیري و آسیب و

 آبخیزداري، هاي حفاظت تکنیک. خاك تدوین کرده است نفوذ هاي روش از استفاده و ها پل گسترش جریان، گسترش
امالك  مشوق هاي مالیاتی. شده است اي انجام تپه همه مناطق در کوچک، خاکی سدهاي ایجاد و کاري جنگل مانند
 تالش این .وضع شده است مصارف خانگی براي باران آب کردن ذخیره یا و فاضالب بازیافت براي ها خانواده تشویق براي

سیل زده صورت  هاي خانواده براي اجتماعی حفاظت و دهنده هشدار هاي سیستم و سیل پایش در بهبود هاي براي
 آالرت (هشدار گروه و کمیسر شهرداري شهرداري، منتخب مدیران توسط مشترك طور به ابتکاري طرح این. گرفته است

  مختلف را شامل می شود  هاي شهرستان از بسیاري ادارات و اجرا شده است) فعال شهروندي گروهیا 
 UNISDR(کشوري  هاي شیوه و درسخطرپذیري  بالیا  کاهش هوایی و آب تغییرات با انطباق: 2 تبصره توجیهی براي دیدن

  .http://tinyurl.com/6nmww8t در) 2010
  

   

 خطرپذیري  کاهش منظور به الزم اقدامات زمینه در گذاري سرمایه :پونا
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 درمان و بهداشت و پرورش و آموزش: حیاتی تاسیسات از محافظت - 5اصل      
  

  ».دهید آنها را ارتقاء در مواقع الزم را ارزیابی کنید و تأسیسات درمانی و مدارس ایمنی تمام«
  

  
  

را ارائه می  ضروري اجتماعی خدمات بهداشتی و درمانی، تأسیسات و مدارس
 هاي تالش صورت گیرد و  اي ویژه توجه ایمنی آنها به باید ترتیب، این به .دهند

الزم  خدمات ارائه به قادر اینکه آنها تضمین روي بر باید )ریسک(خطرپذیري  کاهش
 ها گروه پذیرترین آسیب تنها نه ها بیمارستان و مدارس .خواهند بود تمرکز نماید

 .نیز هستند رفاه و توسعه مراقبت، بلکه مراکز جامعه را در خود جاي داده اند، در
 احتمال یعنی دارند، بالیا کارکردهاي ضروري از بعد و طی در این تأسیسات

 از جلوگیري براي .بازماندگان مورد استفاده قرار می گیرند درمان براي اسکان و زیاد
از  وقت اسرع در کودکان آموزشی عادي روال روانی الزم است و اجتماعی پیامدهاي

  .سرگرفته شود
  
  

 تأسیسات درمانی باید دایر نگه داشته شوند و مدارس
 و تاب آوري حفظ اجرایی، هاي طرحها و برنامه سازي پیاده و ایجاد •
 .تأسیسات این فیزیکی و ساختاري استحکام
 و بحرانی شرایط در نیاز ظرفیت مورد بررسی و جغرافیایی موقعیت بررسی •
 .بازتوانیمراحل 
 سازي مقاوم/تقویت و ها بیمارستان و مدارس درخطرپذیري  بالیا  ارزیابی •

 این تأسیسات پذیرترین آسیب
 تأسیسات درمانی در و مدارس پذیري آسیب مربوط به وارد کردن اطالعات •
 هنگام ایمنی استانداردهاي رعایت از اطمینان حصول و )ریسک(خطرپذیري  ارزیابی
 .هاي جدید کلیه زیرساخت و ساخت و طراحی محل، مورد در گیري تصمیم

 در خطر پذیري و پذیري آسیب کاهش و ارزیابی براي اجرایی طرح ایجاد •
 آسیب و( ترین مهم مقاوم سازي و با انتخاب تأسیسات درمانی و موجود مدارس

 .نگهداري دقیق و جدي و تعمیر هاي برنامه تدوین و تأسیسات )پذیرترین
  
  
  

 

 است درست این که با این
 یا مدرسه هر فروریختن که

 شدید مشکالت بیمارستان
زده به بار  فاجعه شهر براي

 تر چه شایع آن می آورد،
» عملکردي« فروپاشی است
یعنی  استتأسیسات  این

 در جایی که ساختمان
 به اما ماند، می باقی پابرجا

 پیشگیري دالیل قابل
از آن  توان نمی مختلف
  . کرد استفاده

 وضع، این از اجتناب براي
 را مدارس و ها بیمارستان

 استانداردهاي مطابق با باید
   بنا کرد،زیاد تاب آوري  با 

 باید دسترسی راههاي
 تامین و باشد باز همچنان

مخابرات بدون  و برق آب،
ادامه  وقفه این تأسیسات

کارکرد  تداوم تا پیدا کند
  .آنها  تضمین شود

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟
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 مهندسان برداران، با تشویق نقشه بیشتر منابع و تر گسترده اقدامات تکوین •

 کاهش امر در شرکت به جوامع و خصوصی بخش ،ساختمانی  متخصصان دیگر و
  .خطرپذیري بالیا
 بالیا از پس تداوم خدمات و دار اولویت خدمات ارتباط تشخیص

در  و مراکز بهداشتی درمانی عمومی که آموزشی امکانات و ایمنی بهبود •
  دارند حمایتی تکمیلی و بحران و در مرحله بازیابی نقش هاي مرحله مقابله با

 هاي کوشش به توانند می که خصوصی در مراکز انگیزه ایجاد و تقویت •
وضعیت بحران و مرحله بازیابی نقش مؤثري  در تکمیلی خدمات ارائه و رسانی امداد

 .داشته باشند
 به شدن تبدیل براي شرایط واجد خصوصی موسسات به ها مشوق ارائه •

  .شرکاء
  
  
  
  
  
  
  

 سال در و اطلس در آن اتفاق می افتد، اقیانوس هاي طوفان ترین شایعنقاطی است که  از یکی کیمن جزایر
 ٪90 بهنزدیک   داد و کیمن رخ گراند جزیره، در بزرگترین گذشته سال 86 در طول طوفان ایوان، بدترین طوفان ،2004

  . ساختمانها خسارت وارد آورد
درون  در و عمده اي را آغاز کرد، بازسازي روند جزیره این. شد قطع ها ماه مناطق از برخی در و ارتباطات آب برق،

بر مقوله هاي  مقامات متولی خدمات بهداشت و درمان بالیا، )ریسک(خطرپذیري  کاهش ملی راهبردي چارچوب
  .کار متمرکز شدند نیروي به مربوط مسائل و کاربردي غیرساختاري، ساختاري،

 5 رده مطابق با که ،)درمان این سرزمین و اصلی بهداشت مرکز( کیمن تخته جزایر 124 بیمارستان مثال، عنوان به 
 حالی در ایوان پابرجا بود و به ارائه خدمات می پرداخت، و این توفان از بعد و طول بود، در شده ساخته طوفان استاندارد
  . نفر را نیز در خود پناه داده بود 1000به عنوان پناهگاه نیز بیش از  است که

پروتکلهاي مربوط به  و المللی بین و محلی جدید ساختمانی اکز قدیمی تر نیازمند ارتقاء و رعایت قوانینمر حال، این با
 .این مراکز لحاظ شد جدید در طراحی خطرپذیري زلزله نیز عناصر کاهش. بهداشتی بودند هاي مراقبت مراکز

 .http://www.caymanprepared.gov.ky :مراجعه شود بیشتر اطالعات براي
  
  
  

 مدرسه میلیون یککمپین  «
   »بیمارستان ایمن و

 يارب است جهانی يابتکار
 و مدارسنمودن ایمن تر 
   .در مقابل بالیا ها بیمارستان

جانها را  وعضو کمپن شوید  
 !نجات دهید

www.safe-schools-hospitals.net/  
 

 مثالها      

  مراکز بهداشتی درمانی ایمن تر : کیمن جزایر
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که  هزینه کم ابزاري ایمنی بیمارستان، شاخص از استفاده با جهان سراسر در کشورها از اي فزاینده تعداد
شاخص ایمنی  .از قربانی شدن آنها در بالیا جلوگیري می کند  کمک می کند و آنها ایمنی تأسیسات درمانی در ارزیابی

 طبق عوامل اضطراري، مواقع در تواند می درمانی مرکز یا بیمارستان یک آن که از احتمال لحظه اي تصویري بیمارستان
 دارد به تعلق آن به که بهداشتی درمانی شبکه خدمات و زیست محیط جمله از کارکردي، و ساختاري ساختاري، غیر

  . کند می فراهم ، را دهد یا نه عملکرد خود ادامه
 بهمقابله   در خود توانایی از کلی ایده اي گیرندگان، تصمیم و کشور یک بیمارستان، امتیاز ایمنی یا شاخص تعیین با

مطالعات  برايجایگزینی  شاخص ایمنی بیمارستان .بزرگ به دست می آورندبا ابعاد و تبعات  بالیاي و اضطراري موارد
 به مهم قدم اولین است، آسان و ارزان اجراي آن نسبتا که آن دلیل به حال، این با. دقیق نیست و هزینه پر پذیري آسیب
 انگلیسی، هاي زبان به شاخص ایمنی بیمارستان .بیمارستان است ایمنی در گذاري اولویت بندي سرمایه سمت

 .است دسترس در فرانسه و روسی عربی، اسپانیایی،
  http://tinyurl.com/c53gdvw در و سوابق و فرمها مربوط اطالعات دانلود

  
  
  
  
  
  

   

 توان ادامه کار در بالیا را دارد؟ من آیا بیمارستان :بیمارستان ایمنی شاخص
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  کاربري اراضی ریزي برنامه و ساختمان مقررات - 6اصل 
  

 و گرایانه تصویب به نحوي واقع) ریسک(کاربري اراضی متناسب با خطرپذیري  ریزي برنامه اصول و ساختمانی مقررات«
 امکان که جا هر غیررسمی را شهرکهاي ارتقاء کنید و را شناسایی درآمد کم شهروندان براي اراضی ایمن .اجرا نمایید

  ».باشد در دستور کار قرارد دهید پذیر
  
  

  
 ساختمانی مقررات و قوانین طریق از شهرها و با وضع استانداردها کشورها

 کارهاي ساخت و ساز و قوانین از استفاده .تري خواهند داشت ایمن هاي زیرساخت
 براي ارزشمندي راه شهري اراضی از استفاده بر نظارت و ریزي برنامه براي ساز و

 سیل، زلزله، قبیل از حوادثی در برابر بالیا و خطر پذیري و پذیري آسیب کاهش
 مقامات مسئولیت این. دیگر است هاي پدیده و خطرناك مواد انتشار سوزي، آتش

 از استفاده با. نمایند پیگیري و آنها نظارت رعایت کاربرد، بر که است محلی
 جابجایی با در مقایسه کاربري اراضی ریزي برنامه و تاب آور طراحی هاي استاندارد

.           است صرفه به بسیار مقرون ناایمن هاي ساختمان سازي مقاوم یا/  و
  ).1 به 4  منافع/  هزینه نسبت(
  
  
  
  

  مقررات ساختمانی متناسب با خطرپذیري  و و رعایت قوانین تصویب
 
 ساختمانی قوانین شامل ها شهرداري مقررات و این که قوانین از اطمینان •
 منظور حداقل به ساز و ساخت و طراحی مکان یابی، ضوابطی را براي است که
مقررات با  اجراي از اطمینان حصول پذیري بالیا تعیین می کنند و خطر رساندن
 از استفاده و عمومی آگاهی افزایش محلی، مقامات ظرفیت ایجاد در گذاري سرمایه

 .رعایت قانون افزایش براي انگیزشی هاي ابزار
 مقررات میان تفاوتهاي رابطه با در کافی شفافیت از اطمینان حصول •

 و مهندسی ساز ساختمانهاي عمومی، حیاتی هاي زیرساخت براي ساختمانی
مهندسی  غیر کوچکتر هاي خانه براي دسترس قابل و تر ساده هاي دستورالعمل

  .ساز
  
  
  
  

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟

 بهداشت سازمان گزارش به بنا
 یک طراحی هزینه آمریکا، پان

 در مقاوم سازي آن و ساختمان
 زلزله جمله مخاطرات از برابر

 ساختمان را بین کل هاي هزینه
   .می دهد افزایش ٪5 تا 1٪

 غیر عناصر برخی در رابطه با
اي با استفاده از راه  سازه

 در جویی کارهاي نوین، صرفه
  .است بسیار چشمگیر ها هزینه

برقی که  ژنراتور مثال، عنوان به 
 است و می دیده آسیب شدت به

قطع برق گردد،  منجر به تواند
اي جایگزینی آن  معادل  هزینه

  .دالرخواهد بود  50.000با 
و   گیر لرزه نصب در صورتیکه با

مقره هاي انعطاف پذیر می توان 
حرکت ژنراتور و صدمه به آن  از

 با صرف هزینه اي معادل با 
  .دالر جلوگیري نمود  250
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 خطرپذیري ارزیابی اساس بر کاربري اراضی ریزي برنامه و شهر توسعه
 مقررات مربوط به کاربري برنامه ها و  در هوا و آب تغییر تاثیرات و خطرپذیري بالیا کاهش گنجاندن

 در محیطی هاي زمین باید کاربري اراضی ریزي برنامه. شهر خطرپذیري هر ارزیابی اساس شهري بر زمینهاي
 .را در بر گیرد روستایی تر گسترده زیست محیط و اطراف طرحهاي عمران شهري

 خطرپذیري شدید معرض در مناطق در ساخت و ساز کنترل/از جلوگیري براي هایی برنامه از استفاده 
نوع  کاربري استفاده، نوع ساختمان، بر محدودیت برقراري مناطق ساخته شده موجود؛ خطرپذیري در کاهش و

پس  پذیر می کنند، را آسیب موجود هاي ساختمان جدید مقررات. خطرپذیري باال با مناطق در تراکم و تصرف
خطرپذیري  کاهش شیوه هاي جایگزین یا مقاوم سازي رايب اي برنامه و خطرپذیري آنها را ارزیابی کنید باید

 .طراحی و اجرا نمایید
 ی حیات خطوط و فوریتی خدمات تخلیه سکنه، پناهگاه هاي حیاتی، هاي احداث زیرساخت هاي محل

 .امدادي را شناسایی کنید هاي کمک تحویل هاي راه و فرار هاي راه. را در نقاط مختلف پخش نمایید
 بانکهاي اطالعاتی ساخت و شهري پذیري آسیب و کاربري اراضی بندي طبقه در شده روز اسناد به 

  .شهر پر خطر مناطق در توسعه بر نظارت براي
  مهندسی ساز غیر هاي ساختمان ایمن ساز و ساخت ترویج و رسمی غیر هاي شهرك ارتقاء

  پذیر؛ آسیب هاي شهرك در )ریسک(خطرپذیري  کاهش منظور به مشارکتی سازوکاري ایجاد 
 انتقال امکان، صورت در. موجود ساختمانی هاي شیوه سریع مردم در رابطه با تغییر مشکالت و شناسایی نیازها

زندگی ساکنان اینگونه  تر و اقدام همزمان جهت بهبود کیفیت ایمن هاي مکان به رسمی غیر هاي شهرك
 مالی تامین براي ابتکاري هاي راه براي یافتنتالش  معیشتی آنها، الگوهاي و نیازها به پرداختن ها، شهرك
 .جدید محلهاي در یافته بهبود خدمات

 از استفاده با مهندسی ساز، غیر هاي ساختمان تقویت و تر ایمن ساز و ساخت تاب آور، طراحی ترویج 
 . محلی دسترس در مواد و هزینه هاي کم تکنیک

 تر ایمن ساز و ساخت هاي تکنیک نمایش عمومی و کمپین ها طریق از دانش گذاري اشتراك به. 
  

 کاربري اراضی شهري و ریزي برنامه در تقویت مشارکت و محلی هاي ظرفیت ایجاد
 جهت صاحب حرف محلی و تجار سازندگان، اجرایی مقامات، صالحیت و فنی هاي ظرفیت ایجاد 

 فن و ها طرح هاي نوآورانه، ساختمان توسعه/  ترویج و ساختمانی قوانین و ها برنامه مقررات، رعایت ترویج
 .آوري هاي محلی

 منظور به سازه ناایمن و ساخت هاي شیوه دهی گزارش و پایش براي محلی در شهروندان آگاهی ایجاد 
 .باال بردن میزان رعایت قوانین و مقررات

 مستقل اي دوره هاي بازرسی انجام براي ویژه تخصصی نیروهاي ایجاد.  
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 کاهش که ساختمان سازيمقررات شهرسازي و 
   می کنند تسهیل را محلی بالیاي )ریسک(خطرپذیري 

 مانع از که مقررات شهرسازي و ساختمان سازي
   می شوند محلی بالیاي )ریسک(خطرپذیري  کاهش

 هاي مسئولیت شیوه که ملی صدور فرامین 
و ( محلی بگذارد، هاي ایمن را بر عهده دولت ساز و ساخت

 اجراي و ایجاد فنی براي منابع و ها تخصص در عین حال
 ).ساختمان مقررات اجراي و برنامه

 و  فقرا نیازهاي از محلی هاي دولت شناخت
 .آنها به بودن  پاسخگو

 هایی که با  دستورالعمل و استانداردها ها، برنامه
 جوامع و ساکنان کارها، و کسب توجه چشم انداز هاي

 .متنوع تدوین شده باشند
 بتوانند  که نظارتی پذیر انعطاف چارچوب

 تراکم و ها محیط جوابگوي اقتصادهاي در حال تغییر،
 .ها باشند ساختمان

 و رسمی غیر ساختمانی فرآیندهاي شناخت 
 و آموزش طریق ساخت و ساز از ایمن هاي شیوه تشویق
  .حمایت

 ایمن براي  زمینتملک  یا و ایمن ساز و ساخت
 صرفه به مقرون یا و استدستیابی  قابل غیر فقرا

 .نیست
 مسکن یا زمین به دسترسی در نابرابري. 
 هاي  شهرك در امنیت کاهش یا اجباري اخراج

 رسمی غیر
  هاي موجود نادیده  مقرراتی که در آنها واقعیت

در  شهري موجود مناطق گرفته می شوند، تراکم
 یا هاي خانه ساخت می شود، گرفته آنها نادیده

 مصالح از استفاده ای امکان اداري و تجاري کوچک
 ممنوع کم هزینه در آنها جایگزین ساختمانی

  .است

   www.preventionweb.net) ،(UNISDR ،2011بالیا  )ریسک(خطرپذیري  کاهش جهانی ارزیابی گزارش در اطالعات بیشتر
  

 
 
 
 
 
  
  

را براي ارتقاء زندگی ساکنان غیرقانونی مناطق حاشیه اي و حلبی  پروازانه اجراي برنامه اي بلندتایلند،  دولت
 به مسکن وام و زیربنایی هاي یارانه قالب وجوه و مبالغ را در) ایمن مسکن( بان منکونگ برنامه ي .آبادها آغاز کرده است

 طور به تقریباً این مبالغ .رسمی هدایت می کند غیر هاي شهرك درآمد کم ساکنان اجتماعی سازمانهاي به مستقیم طور
. اجتماعی تأمین می شود مشارکتهاي و محلی کمکهاي حکومت ملی، بودجه دولت از داخلی یعنی ترکیبی منابع از کامل
 ،)دولتیبه اتکاي وام ( مالک از مستقیم خرید نظیر مختلفی از طرق توانند می غیرقانونی شهرکهاي ملی، برنامه این طبق

زمین جهت نقل  با صاحب توافق یا تأمین می کند دولت دیگري که محل به انتقال با موافقت گروهی، عقد قرارداد اجاره
 .، به صورت قانونی تصرف یا تملک نمود)تقسیم اراضی(مورد تصرف در ازاي مالکیت آن زمین  اراضی از بخشی به مکان

 .http://tinyurl.com/72p7375 در بیشتر اطالعات
   

 مثالها      

 رسمی غیر ارتقاء و بهینه سازي شهرکهاي: تایلند
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شهردار این شهر، اسکار اورتیز می . السالوادور است پایتخت سالوادور سان شهري محدوده از بخشیتکال  سانتا
 نفر شده، 700 از بیش مرگ باعث گلرود، ثانیه، پنج در تنها. لرزه شد زمین دچار دو 2001 سال درتکال  سانتا«: گوید

 و امالك قیمت. جدي وارد کرد هاي حیاتی آسیب زیرساخت درصد 38 به و را آواره کرد، شهر از جمعیت درصد 20
 براي متوجه شدیم ما» «.دهیم فکر کنیم انجام توانیم می که آنچه باره در عمیقاً ناچار بودیم ما. یافت کاهش مستغالت

بایستی از واکنش هاي لحظه اي در زمان بروز بالیا  را متحول کنیم و آن را در برابر بالیا تاب آور نماییم  که شهرمان آن
 پایدار و مسئوالنه اي به شیوه می بایست اراضی خود را ما. کنیم را شروع ریزي بایستی پیشاپیش برنامه دست برداریم و

 براي مدت دراز هاي برنامه داراي اکنون هم تدوین کردیم و شهر دوباره براي توسعه ساله ده برنامه اي ما .کنیم مدیریت
دهیم را درك کنند در غیر  می انجام ما که آنچه را اهمیت الزم است شهروندان .هستیم 2020تا سال  پایدار اي آینده

 Mesas de« در ترویج مشارکت با تالش می کنیم این کار را ما. شد حاصل خواهد کمی بسیار تغییر این صورت
Ciudadanos« )گیري  تصمیم و اي دوره هاي بحث ذینفع را براي سازمان هاي طیف وسیعی که ،)شهروندان گروه

 امرار به مربوط گیري هاي تصمیم و مسائل درك می رسند که اینها به این زود خیلی آنها. انجام دهیمگرد هم می آورد، 
  ».آنها هستند وري بهره و مدارس فرزندانشان و خود، معاش

 )UNISDR ،2011 فوریه اورتیز، اسکار شهردار با مصاحبه: منبع(
 http://www.santatecladigital.gob.sv/ Click on: Gesti?n de: به  بیشتر اطالعات براي

Riesgos 13.11 )مراجعه کنید) اسپانیایی زبان به.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )ریسک(برنامه شهرسازي با لحاظ نمودن خطرپذیري  :تکال سانتا 

 

 و قبل: افغانستان کابل، شهرداري
 با شهري کارهاي ارتقاء از بعد

.فاضالب و زهکشی  
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  عمومی آگاهی و آموزش و پرورش آموزش،: 7 اصل
  

 در بالیا) ریسک(خطرپذیري  کاهش در رابطه با پرورش و آموزش آموزشی و هاي برنامه اطمینان حاصل کنید که«
  ».اجرا می شوند محلی جوامع و مدارس

  
 

  
تاب آور در برابر بالیا  شهرهاي ایجاد جمعی مسئولیت در قرار باشد شهروندان اگر

 همچنین( هستند مهم بسیار عمومی آگاهی و آموزش و پرورش باشند،مشارکت داشته 
باالتري داشته اگر قرار است جامعه آمادگی  ).در همه اصول ده گانه گنجاند آنها را باید

از  باید آحاد جامعه انجام دهد، کل بالقوه بالیاي با مقابله بهتري براي اقدامات و باشد
  .آن هستند آگاهی داشته باشند معرض هایی که در) ریسک(خطرپذیري  و مخاطرات

و  اقدامات وخطرپذیري  بالیا  در سازي ظرفیت و آموزش آگاهی، هاي برنامه
 کاهش هاي راهبرد در شهروندان مشارکت بسیج براي کلیدي تدابیر کاهش بالیا

شهروندان ارتقاء می دهد به  آموزش آمادگی. بالیاي شهر هستند) ریسک(خطرپذیري 
  .محلی پاسخ دهند اولیه هشدارهاي می کند به کمک آنها

 
 
 
 

 شهر در عمومی آگاهی بردن باال
 کاهش و شهروندان ایمنی مورد در عمومی آگاهی پویش پیشبرد و انجام 

 )ریسک(خطرپذیري  و درباره مخاطراتاز طریق اطالع رسانی  بالیا، )ریسک(خطرپذیري 
 آب تغییرات بالقوه اثرات جمله ، ازبحران ها  مدیریت و کاهش براي شهر گام هایی که و
 .برداشته است هوایی و

 بخش و جمعی هاي رسانه مدارس، محلی، گروه هاي شهروندان تشویق 
  از طریق باال بردن آگاهی آنها جهانیکمپین  از حمایت/  به پیوستن براي خصوصی

  پرورش و رسمی آموزش در برنامه هايخطرپذیري  بالیا  وارد کردن کاهش
 وارد نمودن  براي مدافعان و دانشجویان اساتید، آموزشی، مقامات با همکاري

 مؤسسات و مدارس همه درسی مواد سطوح تمام درخطرپذیري  بالیا  مقوله کاهش
 .خصوصی و دولتی

 مرتبط جهت طراحی و  هاي سازمان و موسسات الزم فنی هاي حمایت جلب
 .تجارب گذشته از آموختن و آوري جمع درسی، برنامه هاي تدوین

 

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟

 آموزش زنده ماندن در مدارس
 ارتباط مردم روي بر تمرکز

 در را نوجوانان و کودکان مردم، با
یادگیري  هاي بی واسطه فعالیت

 سخنگویان از شرکت دهید،
 عنوان بهکالم   نفوذ با و معتبر

 خطرپذیري و کاهش مدافعان
 از استفاده کنید و ایمنی بالیا

 مستند شده خوب هاي شیوه
برنامه ها درس /  شهرها دیگر

  .بگیرید
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 شهر سطح پذیري بالیا در خطر کاهش سازي ظرفیت و آموزش 

 صاحبان  جوامع، با مشارکت در شهر، کلیدي پرسنل براي دائمی و پایدار آموزشی هاي برنامه ایجاد
همکاري با مراجع . ملی و محلی تخصصی نهادهاي و اقتصادي و اجتماعی هاي بخش حرف و مشاغل مختلف از

 .دیگران و معلمان مردم نهاد، هاي سازمان ها، دانشگاه سرخ، صلیب مانند محلی

 بحران، مدیریت مقامات و شهري هاي بخش: قبیل از اولویتز حائ هدف هاي گروه آموزش بر تمرکز 
 مهندسی رشته متخصصان نیروي انتظامی، پرسنل و پزشکی فوریت هاي هاي تیم امداد و آتش نشانی، خدمات

 بخش ها، رسانه ارتباطات؛ و بهداشت زیست، محیط بندي، منطقه و ریزي برنامه برداري، نقشه فاضالب، و آب
 فرصت و مدت کوتاه هاي دوره ارائه مطالب آموزشی، دیگر و کتاب این توزیع. مربیان و جامعه رهبران خصوصی،

  .مداوم آموزش هاي

  شهر سطح در برابر بالیا در ایمنی هاي طرح ایجاد
 یعنی زمانهایی ،»ایمنی در برابربالیا روز«عنوان  با ماندنی یاد به محلی بالیاي برگزاري مراسم سالگرد 

 .هستند ایمنی پیامهاي پذیراي بسیارمردم  که

  بالیاي خاطره اثرات حفظ براي موزه اي کوچک/ برگزاري نمایشگاه یا/و شهر در یادبوديساخت بناي 
 .گذشته

 ساله که همه بالیا، کاهش المللی بین جشن روز در شرکت براي جدید خالقانه هاي روش کردن پیدا 
 روز هواشناسی، جهانی روز مانند مرتبط دیگر رخدادهاي نیز در و اکتبر برگزار می شود، ماه در روز سیزدهم

 .ملی عمده یادبود بالیاي مراسم جهانی و زیستگاه روز بهداشت، جهانی

 www.unisdr.org/2011/iddr :بالیا کاهش جهانی روز مورد در بیشتر اطالعات  
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 می دهند و به بالیا آموزش شرایط در واکنش و چگونگی تشخیص مورد در کودکان به حتی کودکستانها، ژاپن مدارس
 و لرزه زمین در را بسیاري جان شک بدون مدت بلند گذاري سرمایه این. دارند »بالیا تماشاي« برنامه و مانور منظم طور

 باعث شد که بی سابقه توفانی ، دچار2004 سال در ژاپنشهر سایجو . داد نجات 2011مارس ژاپن در ماه شرق سونامی مهیب
فراهم آورده  خاص چالشیشهر سایجو سالمند  جمعیت. گردید ها کوه در زمین رانش و شهري مناطق در سیل شدن جاري

با . هستند مهم بحرانی بسیار هاي موقعیت در آمادگی و متقابل کمک سامانه هاي اجتماعی براي سالم و جوان افراد. بود
 تعادل عدم از پیش در حالتکه  ملی متوسط سن ژاپن در کوچک شهرهاي جمعیت رشد بزرگتر، شهرهاي به جوانان مهاجرت

 گسترده اند؛ سطوح شهري، گوناگون جغرافیایی اراضی در کوچکی مثل سایجو اغلب بیشتر شهرهاي .باالتر می روداست 
 شهر دولت ها، چالش این با مقابله براي .ساحل امتداد در یا و ها کوه و ها تپه روي بر دورافتاده و روستایی دهکده هاي نیمه

 روي بر تمرکز. مدرسه اي بود آن کودکان هدف راه اندازي کرد که) ریسک(آگاهی از خطرپذیري  برنامه اي برايسایجو 
را با هدف آشنا ساختن آنها با خطرپذیري  ساله 12 کودکان »بانی شهر« و »بانی کوه«هاي  پروژه شهر، فیزیکی محیط

خطرپذیري  مورد در یکدیگر با تاگرد هم می آیند سالمندان  با شهر ساکن انجوان. آموزشی می برد گردش هاي  به) ریسک(
کتابچه  .باشند داشته خاطر را به 2004 توفان سال هاي درس و، بیاوموزند است  با آن مواجهشهر سایجو  هایی که)ریسک(

 بالیا از پیشگیري بالیا و باشگاه آموزش براي معلمان انجمن و تهیه شده است، »بانی شهر و کوه«ي به دستنامه اي موسوم 
  .اند شده اندازي راهکودکان مخصوص 

  
  
  

 و سیاسی رهبران کاتماندو، در. 1934 در سال نپال بزرگ زلزله سالگرد با مقارن است نپال، در ژانویه روز پانزدهم
 تئاترهاي ایمن، ساز و ساخت هاي نمایشگاه راهپیمایی ، خیابانی، رژه هاي مانند هایی فعالیت با برجسته هاي شخصیت
 مانورهاي. حادثه می پردازند این کودکان به بزرگداشت سایر رقابتها براي و هنري مسابقات پوستر، تعاملی، سمینارها خیابانی،

مواجه  گستردهاي  رسانه پوشش و چشمگیر مردم حضور با مراسم هستند، که ي این بخش هاي برجسته زلزله سازي شبیه
اول  همه ساله در ژاپن. مراسم دارند این قدرتمندي نسبت به رهبري و مالکیت احساس شهري و ملی هاي دولت. می شوند

 از بسیاري ساله، هر .مراسم روز ایمنی در برابر بالیا را برگزار می کند 1923سال  در کانتو بزرگ زلزله سالروز سپتامبر یعنی
است بازدید  شده ساخته 1995 ژانویه 18 در آواجی مهیب زلزله واقعه کوبه که بر اساس در زلزله ادبودی موزه از آموزان دانش

 .می کنند
 خود ملی ایمنی در برابر بالیاي روز عنوان را به مه ماه ، روز دوازدهم 2008 در سال ون چوان زلزله به یادبود چین

خود  محلی تاریخی حوادث سالروزهاي در روز نیز فیلیپین داگوپان در و النکا سري راتناپورا در شهرهاي.تعیین نموده است
 .مراسم روز ملی ایمنی در برابر بالیا را به جا می آورند

به این نشانی مراجعه  گیرند می بالیا را  جشن کاهش المللی بین روز چگونه اینکه شهرها مورد در بیشتر اطالعات کسب براي
   .www.unisdr.org / iddr: نمایید

 مثالها      

 شهري را مورد مطالعه قرار می دهند و کوهستانی خطرات جوامع و کودکان: و بیاموزید تماشا کنید :شهر سایجو
 

 گذشته را زنده می کنندخاطره حوادث در برابر بالیا  ایمنی روزهاي
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 ها بوم زیست تقویت و زیست محیط از حفاظت: 8اصل 

  

در  است ممکن شما شهر که دیگر مخاطرات و توفان سیل، کاهش براي طبیعی سپرهاي دفاعی و ها بوم زیست از «
هوایی  و آب تغییرات صحیح کاهش خطرپذیري با هاي شیوه اساس خود را بر. باشد، حفاظت کنید پذیر برابرشان آسیب

  .وفق دهید
  

  
  
  

. کنند می عمل طبیعی خطرات برابر در محافظ سپري عنوان به ها بوم زیست
 آب کیفیت و بودن دسترس در و معیشت تقویت را با جوامع آنها تاب آوري در

 فرآیند طریق از. افزایش می دهند طبیعی منابع دیگر و غذایی مواد آشامیدنی،
 اغلب شکل می دهند ورا تغییر  خود اطراف محیط شهرها شهري، گسترش

 نظام تواند می آبی منابع شهري کردن .جدیدي را ایجاد می کنند خطرپذیري هاي
دامنه هاي کوهها و  کردن ثبات به بی کند و را دستخوش تغییرآبخیز داري  هاي

 اعمال تعادل بین حفظ. رانش زمین منجر شود و سیل مانند یمخاطرات افزایش نتیجتاً
 تاب آوري به کمک خطرپذیري و کاهش براي عالی بسیار کاري راه اکوسیستم و انسان

 .است پایداري و
  
  
  
  

 در زیست بومها تخریب و محیطی زیست تغییرات اثرات از آگاهی افزایش
 خطرپذیري بالیا

 اکوسیستم مختلفی که خدمات و کارکردهامیان  ارتباط برقراري و شناسایی 
 .کاهش بالیا یا طبیعی مخاطرات از حفاظت جمله از دارد،شهر به همراه  براي

 و آب تغییرات و زمین شدن گرم منفی عواقب مورد در عمومی آموزش 
  .هوایی

   

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟

 بر زیست مبتنی مدیریت«
 جمله از بوم زیست کل ،بوم

زیست را در  محیط و انسان
این نوع . نظر می گیرد

 طبیعی مدیریت بر واحدهاي
 جمله از زیست محیطی

 یا و ها تاالب آبی، منابع
 و( ساحلی هاي اکوسیستم

 درون در که انسانی جوامع
 به یا و کنند می زندگی آنها

تأکید  )آنها وابسته اند منابع
 نوع مدیریت نیازها این. دارد

اجتماع  زیاده خواهی هاي و
 به و محترم می شمارد را

کاربري  الگوهاي ترویج دنبال
است  منابع استفاده واراضی 

 زیست کارکدهاي حیاتی که
 که ،خدماتی و محیطی
به آنها وابسته  شهر ساکنان
نمی  را تضعیف ،هستند

 ».کند
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 پایدار توسعه و معاش امرار براي ریزي برنامه در اکوسیستم از حفاظت و سبز ترویج رشد
 مالحظات زیست بومی  کنید، بررسیموجود را  هاي برنامه طرحها و ها، سیاست محیطی زیست عواقب

 .مقابله نماییدمخرب  عوامل با وارد کنید و آینده هاي ریزي برنامه را در فرآیندهاي

 روي  بپردازید و سبز اقتصاد به گذار به ترویج اقدام کنید و اي گلخانه گازهاي انتشار براي کاهش
 سرمایه هوایی و آب تطبیق با تغییراتبراي  یست بومبر ز اقدامات و تمهیدات مبتنی خطرپذیري و کاهش

 .گذاري کنید

 خصوصی بخش و زیست محیط مدیران با اتحادیه ها و ائتالف ایجاد
 ایجاد علمی، و نظارت محیطی زیست هاي ارزیابی پذیري، آسیب خطرپذیري و ارزیابی انجام براي شرکاء با 

 تصمیم را در محلی نفعان ذي که اي، رشته چند بخشی و بسترسازي هاي چند طریق نمایید و از ظرفیت
 .دهید را گسترش بر اکوسیستم مدیریت خطرپذیري مبتنی براي حکومتی هاي ظرفیت ،گیري دخیل نماید

 سرمایه که کنید حاصل اطمینان نمایید و مشارکت ایجاد مالی و فنی منابع افزایش توان رايب خصوصی بخش با 
 .پذیري بالیا تبعیت می کنند مقررات کاهش خطر و محیطی زیست هنجارهاي از گذاري هاي خصوصی

  

 ندارند وجود این ابزارها که در جایی آنها ایجاد یا ها اکوسیستم مدیریت موجود ابزارهاي تقویت
 توانایی  از حفاظت آب، نیازهاي منظور برقراري تعادل به آبریز هاي حوضه پایدار مدیریت برنامه اي براي

 محیطی و زیست نیازهاي براي دستی پایین جریان حفظ کنترل رسوبات، آب، آزادسازي و ذخیره نگهداري،
 .تدوین نمایید آب با مرتبط مخاطرات کاهش

تاالب  ترمیم جنگلی باالدستی، احیاي تحکیم حفاظت ساحلی، براي بر زیست بوم را مبتنی سیل کاهش اقدامات •
مهندسی شده  هاي زیرساخت شهري به توسعه اهداف به رسیدن براي سیالبی دشت مقررات و کرانه رودخانه ها، و ها

  .خود وارد نمایید
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 کیلومتر مربع 448 متصل نمود و یانگ تسه رودخانه به دوبارهرا  ها دریاچه تاالبها ترمیم برنامه چین، هوبئی استان در

دریاچه دیگر  هشت متعاقباً محلی دولت. را احیاء کرده است سیالب آب متر مکعب میلیون 285 تا سازي ذخیره ظرفیت با تاالب
هر فصل بازگشوده  شده اندها تعبیه  دریاچه هایی که در ورودي دریچه. را مجدداً بهم متصل کرد کیلومتر مربع 350به مساحت
 ذخایر عنوان به را تاالب و دریاچه مناطق محلی دولت. اصالح شده اند تعطیل یا آبزي پروري قانونی و مراکز غیر و می شوند

 درآمد زیستی، ارتقاء تنوع و ها دریاچه ترمیم سیل، از پیشگیري به کمک بر عالوه دشتهاي سیالبی. است کرده تعیین طبیعی
 گزارش در مطلب ادامه. شده اند آب آشامیدنی سطح به آب کیفیت افزایش داده اند و باعث بهبود ٪30-20 را ماهیگیري از حاصل
 .6.4 فصل ،UNISDRجهانی  ارزیابی

فرسوده  فاضالب سیستم می شود زیرا ها خیابان سیل در باعث جاري شدن فاضالب و باران آب منظم مدیریت عدم نیویورك، در 
مراکز  به رسیدن جاي سرریز شده به آب جریان سنگین، هاي باران از پس. براي انجام این فرایند کفایت نمی کند شهر دیگر

 8/6 نیویورك، شهر در سنتی مخازن و لوله ها بهینه سازي هزینه. ها وارد می شود نهر و ها رودخانه به مستقیم طور تصفیه آب به
 سقف روي بر سبز هاي زیرساخت آمریکا در دالر میلیارد 3/5 به نیویورك عوض، شهر در. است شده برآورد آمریکا دالر میلیارد

 سبز فضاهاي. بخش مزایاي فراوانی است سرمایه گذاري نوید این. گذاري خواهد کرد رو ها سرمایه پیاده و ها خیابان ها، خانه
 باعث بهبود کیفیت زیاد احتمال به می دهند و شهر را کاهش فاضالب سیستم روي فشار بر می کنند و جذب را باران آب جدید

 .خواهد شد انرژي و آب هاي کاهش هزینه و هوا،
 .6.4 فصل ،http://www.preventionweb.net/gar در طرح این مورد در بیشتر اطالعات

  
  
  
  

باعث  و است بوده روبرو جمعیت فصلی سریعسریع  با رشد جنوبی آفریقاي در ،"هرمانوس"منطقه اورسترند  شهرداري
 خطر هوایی و آب تغییرات. است یافته کاهش 1997 سال از آن در باران بارش که شده است، "هرمانوس" در آب کمبود احتمال

 جامع منابع مدیریت وضعیت،پاسخ به این  در شهرداري. تر را ایجاد می کند شدید و درجه حرارت بارندگی تر متنوع بروز الگوهاي
تدوین  ملی قانونگذاري بسترهاي و پایه سیاستها جنگلداري بر و آب امور در جنوبی آفریقاي ملی گروه عمرانی که هاي برنامه و آب

اشته مختلف در آن مشارکت د ذینفعان مدت که برنامه اي دراز با هدف دستیابی به راهکار دو. کرده است را در دستور کار قرار داد
 آب و تقاضاي بهتر مدیریت: خشکسالی گردد در دستور کار قرار گرفت به ابتال خطر ازهر چه بیشتر  شناخت عمومیباشند و باعث 

 زیرزمینی هاي آب حفاري براي دستیابی به مختلف، هاي گزینه دقیق تحلیل و تجزیه از پس. آب پایدار منابع یافتن هر چه بیشتر
 مدت، دراز در دستیابی به این اهداف در هاي محلی دولت دائمی هماهنگی نقش. شد آغاز محلی آب منابع به منظور مکان یابی

 منطقه زیستی تنوع از حفاظت موسسه استانی، و ملی آب شرکتها و سازمانهاي با مشارکت مختلف ذینفعان شامل تدوین برنامه اي
 استخراج در موردذینفعان  میان در تردید و شک و اطمینان عدم. بود اجتماع محور حیاتی سازمانهاي گروهی متشکل از و اي

 .پایه برطرف شد هاي داده تهیه و مشارکتی نظارت کمیته ایجاد با زیرزمینی آبهاي
  )52 صفحه( http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627 : به این نشانی مراجعه کنید بیشتر اطالعات براي

 ها مثال      

بر زیست بوم بالیا مبتنی) ریسک(خطرپذیري  مدیریت: نیویورك و هوبئی استان  

  خشکسالی خطر افزایش: اورسترند شهرداري
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  آمادگی موثر، هشدار و واکنش سریع: 9اصل 
را در شهرخود برقرار کرده و توسعه بحران برنامه هاي آمادگی، سیستم هاي هشدار سریع و قابلیت هاي مدیریت "            

  ".دهید و تمرین هاي آماده سازي عمومی را به طور منظم برگزار نمایید
  

 
 

اگر خوب طراحی شده باشند نه فقط موجب و مقابله با بحران برنامه هاي آمادگی 
باز نجات جان و اموال مردم می شوند بلکه اغلب با کاهش اثرات بالیا به تاب آوري و 

اقدامات آماده سازي و سیستم هاي هشدار . بالیا کمک می کنندرخداد و پس از توانی 
حوادث  سریع کمک می کند که شهرها، جوامع و افراد درگیر مخاطرات طبیعی و دیگر

بتوانند در زمان کافی به طور موثري عمل کرده و از خطر آسیب هاي شخصی، از 
چنانچه خود . دست دادن جان و خسارت به اموال و محیط آسیب پذیر اطراف بکاهند

پی ببرند در مقابله با بحران  جامعه و همینطور مقامات محلی به اهمیت آمادگی و 
  .افتاینصورت می توان به پایداري دست ی

  

  
  ارتقا و بهبود آمادگی

در برابر بحران سازوکار هاي نهادین و قانونمندي برقرار کنید تا تضمین شود آمادگی  •
، بخشی از سیاست ها و اقدامات تمامی بخش ها و نهادهاي سراسر شهر را تشکیل می 

  . دهد
با استفاده از سناریو هاي معتبر، برنامه هاي آمادگی و واکنش نهادین بین سازمانی  •

  .را در سطح شهر مهیا، بررسی و تقویت کنید
نتایج تجزیه و تحلیل خطر پذیري در سطح محلی را در طراحی ارتباطات و راهبرد  •

  .هاي آمادگی در برابر بالیا بکار ببرید
رنامه آمادگی شهر داراي سیستم هاي موثري براي اطمینان حاصل نمایید که ب •

امدادرسانی فوري و پشتیبانی نجات یافتگان با مشارکت سازمان هاي شهروندي محلی 
  .از قبل شناسایی شده می باشد

  
  
  
  

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟

 
     :سناریوهاي خطرپذیري و بالیا

از فکر کردن درباره تاثیر بالقوه یک 
رخداد بزرگ از نوعی که 

سازمان شما تجربه /نهاد/جامعه
مانند یک زلزله، گردباد (کرده است 

  .شروع کنید) یا سیل
زیرساخت هاي مسکونی، تجاري،  

بهداشت، آموزشی و غیره تا چه حد 
در برابر این نوع رخداد آسیب پذیر 

  هستند؟ 
د نکجا قرار داراین زیرساخت ها در 

و چگونه و به چه دلیل آسیب پذیر 
شده اند؟ آیا می توان از این آسیب 

  ؟پذیري پیشگیري نمود
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  یک سیستم هشدار به موقع چند منظوره و قابل دسترس را ایجاد کرده یا بهبود دهید
ی، یک سیستم هشدار و ارتباط به موقع را برقرار کنیم که شامل اقدامات حفاظتی و به عنوان بخشی از برنامه آمادگ •

  .مسیرهاي تخلیه بی نقص می باشد
قابلیت هاي محلی را افزایش دهید تا وابستگی به منابع خارجی را از بین برده و افراد را به مشارکت و تسهیم دانش تشویق  •

  .کنید
کسی مسئولیت سازمانی و تصمیم گیري در مورد به روز رسانی اطالعات خطرپذیري و به طور واضح تعریف کنید که چه  •

  .فعال سازي سیستم هاي هشدار به موقع را داراست
  

  سرویس هاي واکنش اضطراري شهر را به روز رسانی کنید
تعیین کنید که چه نوع تجهیزات، آموزش و منابعی ممکن است براي رسیدگی به خطرات و آسیب پذیري ها در یک شهر  •

  .یا به روز رسانی آنها را اولویت بندي کنید/مورد نیاز باشد و در صورت نیاز تهیه و
بلکه همچنین در مورد تکنیکهاي جدید آموزش تخصصی را براي اولین افراد درگیر بالیا نه فقط در استفاده از تجهیزات  •

  .براي مواجهه با انواع شرایط اضطراري که ممکن است به طور بالقوه با آن رو در رو شوند ارایه نمایید
  

  تمرین هاي رومیزي و دوره اي را توسعه دهید
انواعی از تمرین هاي شبیه سازي رومیزي را برگزار کنید که در آن بازیگران محلی بتوانند توانایی یک جامعه، نهاد یا  •

  . سازمان را در واکنش به حادثه را ارزیابی کرده و یک یا چند بخش از یک برنامه آمادگی اضطراري را اجرا نمایند
بتوانید واکنش هاي پیچیده را تست کرده و برنامه، سیاست ها و رویه ها را تمرین ها را به طور منظم برگزار کنید تا  •

  . این امر به آشکار سازي هر نوع نقطه ضعف و شناسایی نقایص در منابع کمک خواهد کرد.  ارزیابی کنید
سازمان هاي یک مجموعه گسترده از سازمان ها شامل آتش نشانی، نیروي انتظامی، مدیریت اضطراري و در صورت لزوم  •

  .دیگر نظیر بهداشت عمومی محلی، امنیت عمومی، هالل احمر و غیره را در برنامه بگنجانید
  

  پس از وقوع بالیا را برنامه ریزي کنید توانی  باز
 موفق پس از بالیا را با همکاري کارشناسان بازتوانیقبل از وقوع بالیا، چالش هاي مربوط به برنامه ریزي و اجراء برنامه  •

، بخش حاکمه یک شهر می تواند بازتوانیاز طریق برنامه ریزي براي . عمومی و محلی و همچنین بخش خصوصی رفع نمایید
ایجاد نموده، اطالعات حیاتی براي اطالع رسانی تصمیمات در رابطه  بازتوانییک اتفاق نظر در خصوص اهداف و راهبرد هاي 

را  بازتوانیمسئولیت ها را تعریف نماید و قابلیت الزم براي اداره کارآمد عملیات را جمع آوري نماید، نقش ها و  بازتوانیبا 
  .ایجاد کند
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شهر جاکارتا در اندونزي که یک شهر ساحلی و نقطه خروجی سیزده رودخانه به شمار می رود به شدت در معرض خطر سیل 
  جزیره را در بر  110حدود چهل درصد از شهر جاکارتا در پایین سطح دریا قرار دارد و محدوده ثبتی استان . قرار دارد
ر محدوده هاي ساحلی و در مناطق مسکونی نزدیک رودخانه شده خطرات آب و هوایی موجب آسیب فراوان د. می گیرد

در طی سیل هاي سالیانه و پنج ساله، جاکارتا متحمل میلیاردها دالر ضرر در سرمایه گذاري ساخت و ساز و زیرساخت . است
نهاد شامل بهبود یکپارچه سیستم هشدار سریع سیل در شهر به شکل یک فرایند حقیقی متشکل از چندین . ها شده است

با مدیریت منافع و نقش هاي همه طرفین و بهبود هماهنگی، . مجموعه گسترده اي از مقامات محلی و شرکا انجام شده است
ینک می توان وقوع سیل را به موقع ا با بهبودهاي فنی انجام گرفته هم. سیستم هشدار به موقع به طور کلی به روز رسانی شد

مراکز هماهنگی کلیدي و رویه هاي . اینکه قابلیت هاي مربوط به آمادگی ایجاد شده استاما نکته مهم تر . هشدار داد
ینک آمادگی ا عملیاتی استاندارد برقرار شده و با تمرین هایی جامع تست شده است، بطوریکه نهادها و جمعیت ها هم

  .بیشتري را براي عمل در مواقع هشدار دارا هستند
  .مراجعه کنید) 21صفحه ( http://www.unisdr.org/we/inform/publications/13627براي اطالعات بیشتر به سایت  

  
  

مرکزي که بسیار فعال و  و تجاري اي قلب منطقهیعنی در  ،دارد ملی فیلیپین قرارپایتخت شهر ماکاتی که در قلب محدوده 
رشد . مالی فیلیپین می باشدو قطب پرجمعیت است بوده و شرکت هاي مهم کشور را در خود جاي داده است و لذا مرکز 

اجتماعی و اقتصادي فعال شهر بهبود قابل توجه اي را در بخش خدمات به منظور تضمین ایمنی و امنیت بخش هاي مختلف 
 Makati(، شهردار وقت ، مرکز فرمان دهی، کنترل و ارتباطات ماکاتی "بیناي. ججومار س"، 2006در سال . طلب می کرد

C3 ( این مرکز وظیفه پایش، هماهنگی و . به عنوان مرکز عملیات اضطراري شهر مشغول به کار شودرا تاسیس کرد تا
  .یکپارچه سازي خدمات و منابع طی وقوع حوادث را بر عهده داشت

و به روز رسانی تجهیزات فنی شامل سیستم اطالعات جغرافیایی و سیستم مراقبت  168با ایجاد شماره دسترسی سه رقمی 
، ASEANتعامل با سازمان هاي بین المللی نظیر و همچنین . دنبال بهبود مستمر ارایه خدمات کارآمدویدئویی به 

INSARAG  وUNDAC  توانایی هاي پرسنل خود را ارتقا بخشیداین مرکز .  
گانی عالوه بر این پیوند هایی با سازمان هاي ملی، منطقه اي، محلی و غیر دولتی و همچنین با بخش هاي خصوصی و بازر

  . برقرار شد
در این شهر نقش فعالی را در برنامه ریزي استفاده از زمین هاي در معرض خطر و کاهش خطر بالیا  Makati C3مرکز 

جمعیتی و برنامه هاي ساخت ظرفیت براي ذینفعان به عنوان بخشی از ماموریت خود براي ایجاد جوامع امن تر و تاب آورتر 
داري هاي دیگر را از طریق خدمات خود پشتیبانی کرده و در ماکاتی بسیاري از شهرها و شهر. در برابر بالیا ایفا می نماید

  .مراجعه نمایید http://tinyurl.com/7su6wtwبراي اطالعات بیشتر به . صدد است یک مرکز آموزش ملی تشکیل دهد

 مثالها      

  ، یک سیستم جامع هشدار به موقعمتعددشرکاي  :جاکارتا

  مرکز عملیات اضطراري :شهر ماکاتی
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  و بازسازي جوامع توانی باز: 10اصل    
امر بازسازي قرار گرفته و کانون و مرکز پس از هر مورد از بالیا اطمینان حاصل کنید که رفع نیاز بازماندگان در "            

  ".و واکنش، شامل بازسازي خانه ها و مشاغل، انجام پذیرد بازتوانیپشتیبانی آنها در طرح و اجراء برنامه 
  
  

  
شهرها توسط افراد و نهادهاي بسیار و در طول دهه ها و قرن ها ساخته می شوند، 

همواره تنشی بین نیاز . لذا بازسازي یک شهر در یک زمان کوتاه امري مشکل است
و بازسازي  بازتوانییک فرایند . به بازسازي سریع و بازسازي ایمن و پایدار وجود دارد

شده باشد کمک می کند که شهر فعالیت  که خوب برنامه ریزي شده و مشارکت
خود را از سر گرفته، زیرساخت هاي آسیب دیده اش را ترمیم و بازسازي کند و 

عملیات . شهروندانش را قادر سازد تا زندگی، خانه و شغل خود را از نو بسازند
ا در واقع، شهرها می توانند قبل از بالیا نیازه. بازسازي باید هر چه سریعتر آغاز شود

. را پیش بینی کرده، سازوکار هاي عملیاتی را ایجاد کنند و منابع را تخصیص دهند
  .بدین منظور، مدیریت، هماهنگی و تامین مالی داراي نقش کلیدي هستند

  
  
  

باید بخشی از برنامه هاي کاهش اثرات بالیا و سیاست هاي عمومی  بازتوانی
  باشد

و بازسازي را به عنوان بخش هاي الینفک فرایند کاهش خطر پذیري  بازتوانی •
  .معمول شهر در نظر بگیرید

  .تعیین کنید که چه منابعی مورد نیاز خواهد بود و از قبل براي آنها برنامه ریزي کنید •
  جمعیت در معرض خطر را در تعریف نیازها دخالت دهید

از آغاز و در سراسر فرایند بازسازي، توجه تان را معطوف به نیازهاي بازماندگان و  •
جمعیت درگیر حادثه نموده و مشارکت آنها را در تصمیماتی که در خصوص طراحی 

  .و اجراي اقدامات موثر در تاب آوري و پایداري اتخاذ می شود افزایش دهید
سازد هر چه سریعتر به وضعیت معمول  فعالیت هایی انجام دهید که شهر را قادر •

  ).شامل راه اندازي مجدد مدارس(خود بازگردد 
اطمینان حاصل نمایید که اقدامات و برنامه ها شامل مشاوره به منظور پشتیبانی از  •

  .وضعیت اقتصادي ناشی از بالیا باشد

 

 چرا؟ 

 چه باید کرد؟
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  استفرصتی براي بازسازي و عمران بهتر  توانی باز
را ارزیابی کرده و مناطقی را که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته و به کارهاي عمرانی حساسیت بیشتري برنامه راهبردي شهر  •

  .معیار کاهش خطر پذیري بالیا را به عنوان یک اقدام بینابین بکار ببرید. دارند  در اولویت قرار دهید
. که براي تاب آوري سودمند هستند تقویت کنیددر صورت نیاز برنامه ها و پروژه ها را دوباره تدوین کرده و آنهایی را  •

  .سازوکارها، قوانین و یک چارچوب نهادین و سیاسی را براي شهر تعریف کنید
و بازسازي را با استفاده از دانش و منابع محلی ) با تاکید بر ظرفیت هاي محلی(ظرفیت ها را ایجاد کرده و افزایش دهید  •

  .تقویت کنید
  .، از محافظت منابع و ارزشهاي طبیعی و فرهنگی غافل نشویدبازتوانیطی فرایند  •
توجه ویژه اي را به سرپناه هاي موقت کرده و اطمینان یابید که تاب آور و مطابق با قوانین منطقه هستند و به محل فقیر  •

  .نشین دایمی تبدیل نمی شوند
  تضمین نماییدمنابع را جستجو کرده، همکاري ها را تقویت کنید و پایداري را 

مشاغل نمایندگی هاي همکاري ملی و بین المللی، . براي شروع فرایند بازسازي یک راهبرد مدیریت منابع را تهیه نمایید •
  .کسب و کار ها و دیگر شرکاي بالقوه را ایجاد کنیدو
دید را جستجو کنید و براي کمک به بازسازي، شرکت ها و شبکه هاي موجود را تقویت کرده و شرکت ها و شبکه هاي ج •

به دنبال راه هایی براي ایجاد ظرفیت هاي جدید و بهره بردن از نوآوري هاي فنی و علمی به منظور کاهش خطرپذیري در 
  .آینده و افزایش تاب آوري باشید

  

  
  
  
  

نیروي . خانه در سریالنکا شد 44290سونامی موجب تخریب کامل حدود صد هزار مسکن و آسیب به  2004در دسامبر سال 
عملیاتی دولت به منظور پشتیبانی از امر بازسازي از یک روش مالک محور مبتکرانه استفاده کرده و امتیازاتی را بطور مستقیم 

اکثر فعالیت . مالکین نیز کمک هاي دیگر را به این امتیازهاي اعطا شده اضافه نمودند. به مالکین براي امر بازسازي اعطا نمود
هاي مربوط به برنامه ریزي، طراحی و ساخت به ذینفعان محلی واگذار شد و این ذینفعان با حمایت کارکنان فنی توانستند 

اگر یک برنامه با تمرکز بر اعطا کنندگان و با محوریت این در حالی است که . هزینه هایشان را با انجام مذاکراتی پایین بیاورند
عملیات بازسازي مالک محور موجب . پیمانکار و بدون دخالت دادن مردم اجرا میشد میزان رضایت به مراتب پایین تر می بود

عموما بهتر  استاندارد هاي فضایی. ساخت خانه هاي بیشتر، با سرعت بیشتر، با کیفیت ساخت بیشتر و هزینه کمتر گردید
به نظر می رسد این برنامه موجب پرورش یک بافت و نهاد . بوده و طرح ریزي و موقعیت بناها براي ذینفعان قابل قبول تر بود

  .مراجعه فرمایید http://tinyurl.com/chjv6psبراي اطالعات بیشتر به . اجتماعی محلی شده است
   

 مثالها      

  رویکرد مالک محور به امر بازسازي :سریالنکا
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  :فصل سوم  ٣
براي تاب آور  اصول ده گانه چگونگی به کار بستن 

 نمودن شهرها
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  برنامه ریزي مشارکتی: کیِ روبی در نایروبی کشور کنیا )زاغه نشینی(پروژه جابجایی منطقه حاشیه نشین  ه درعرهبري جام
  
  

 به کار بستن اصول ده گانه براي تاب آور نمودن شهرهاچگونگی      
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  ".این جوامع هستند که ملت ها را می سازند. بزرگ فکر کنید، کوچک شروع کنید"
ان ساسـاکاوا بـراي   -برنده مشترك جایزه یـو  شهرداري وي. م مقام شهردار آل آرکیالنو، سان فرانسیسکو، کبو، فیلیپینئقا

  .کاهش خطرپذیري بالیا شد
  نقاط عطف و برنامه ریزي استراتژیک

فرایند برنامه ریزي استراتژیک یک شهر باید تا جایی که ممکن است مشارکتی بوده و به شهردار و تمامی ذینفعان امکـان  
ظر در قالب برنامه ها و فعالیت هاي توسعه شـهر مـد نظـر قـرار     دهد تا بهترین راه را براي یکپارچه سازي ده اصل مورد ن

چنانچـه شـهر   . در صورتیکه شهر فاقد برنامه توسعه باشد این فرصتی است تا به تهیه یک برنامه توسعه فکـر کنـیم  . دهند
ن حاصـل کنـیم   داراي چنین برنامه اي است در اینصورت زمان مناسبی خواهد بود تا این برنامه را بررسی کرده و اطمینـا 

  .که داراي تمامی عناصر الزم براي کاهش خطرپذیري بالیا می باشد
فرایند برنامه ریزي استراتژیک به مراجع محلی امکان می دهد تا اولویت هاي کلیدي کاهش خطرپذیري بالیا را شناسایی 

به طور محلی در دسـترس  ) و طبیعیانسانی، اقتصادي، تکنولوژیک (کرده و بر روي آنها تمرکز کنند و ببینند چه منابعی 
شهر در طی فرایند برنامه ریزي می توانند نقاط قوت و ضعف خود را ارزیابی کرده و هر گونه فاکتور خارجی که . می باشد

  . باید براي حصول نتایج واقعی و عملی مورد رسیدگی قرار گیرد را مد نظر قرار دهد
  

 :در بر می گیرد فرایند برنامه ریزي فازها و مراحل ذیل را
  

    مراحل  فازها
سازماندهی و آماده سازي براي به   1فاز 

  اصل 10کارگیري 
  آماده سازي کارهاي نهادین، افزایش آگاهی. 1
  گرد آوردن عاملین، تدوین فرایند مشارکتی. 2
  برنامه ریزي و اجراي فرایند. 3

  شهرآشنایی با خطرپذیري . 4  تشخیص و ارزیابی خطرپذیري شهر  2فاز 
  ارزیابی خطرپذیري. 5
  تجزیه تحلیل محیط منطقه و عاملین. 6
  تهیه گزارش ارزیابی. 7

تهیه یک برنامه عملیاتی براي شهر   3فاز 
  ایمن و تاب آور

  تعریف دیدگاه، اهداف و اقدامات اصلی. 8
  تعریف برنامه ها و پروژه ها. 9

  بالیانهادینه سازي و پشتیبانی از برنامه کاهش خطرپذیري . 10
  

 پیاده سازي و تجهیز منابع. 11  پیاده سازي برنامه  4فاز 
  تضمین مشارکت و تملک گسترده. 12

  پایش، پیگیري و ارزیابی برنامه. 13  پایش و پیگیري  5فاز 
  نشر و تبلیغ برنامه. 14
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  مزایاي یک فرایند برنامه ریزي استراتژیک براي تاب آوري
  :می دهد تافرایند برنامه ریزي به شهر امکان 

از فرصت ها و ظرفیت هاي موجود به نفع خود استفاده کند، به دنبال راه هایی براي به حد اقل رساندن عواقـب بـالقوه    •
  .مخاطرات باشد و نقاط ضعف را به حداکثر رسانده و نقاط ضعف را برطرف سازد

  .ته باشددیدگاهی همه جانبه در مورد موقعیت شهر در خصوص خطرپذیري و توسعه داش •
  .تغییرات و بهبود هاي اساسی ایجاد کرده و برنامه کاهش خطر پذیري بالیا را به جلو برد •
  .مشارکت را تشویق کند، دموکراسی را تقویت کند و اتفاق نظرها، تفاهم ها، پیوندها و دیگر همکاري ها را ارتقا دهد •
اهداف و اقدامات روشن و واقع گرایانه براي تاب آوري در برابر بالیا را که با منافع تمامی بخـش هـاي شـهر در ارتبـاط      •

  .است تعریف و اولویت بندي کند
اجتمـاعی،  (اقدامات را به طور استراتژیک اولویت بندي کن تا به نیازهاي بخش ها و گروه هاي آسـیب پـذیر و بحرانـی     •

  .پاسخ گوید) دي، سیاسی و غیرهمحیطی، اقتصا
  .منابع را مطابق با واقعیت ها و نیازهاي موجود تخصیص داده و مدیریت کند •
استراتژي هاي کاهش خطرپذیري کوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مـدت را از دیـدگاه توسـعه و پایـداري برنامـه ریـزي         •

  .نماید
  .ده و مستند سازي نمایدفرصت ها و اقدامات مبتکرانه محلی را جمع آوري کر •
مدیریت مراجع محلی را تقویت کرده و حس ارزش به خود را در بین تمامی بخش هاي شهر ایجاد کنـد و هـر جـا کـه      •

  .الزم باشد ظرفیت ها را بهبود دهد
  

  اصول برنامه ریزي
ت واقعـی کـاهش خطرپـذیري در    بجاي اینکه منتظر بمانیم تا برنامه پایان یابد، مهم است که در باره پیاده سـازي اقـداما  

باید اقداماتی را در اولویت قرار داد کـه منـابع و ظرفیـت محلـی     . برابر بالیا در تمامی طول فرایند برنامه ریزي تفکر کنیم
این امر تمـامی ذینفعـان   . براي آنها موجود است، یعنی آنهایی که در زمان کم منجر به حصول نتایج قابل لمس می شوند

وقتی شهر به یک اتفـاق نظـر   . ه و آگاهی در مورد اهمیت کاهش خطرپذیري بالیا را در شهر ایجاد می کندرا ترغیب کرد
  .جامع در این خصوص برسد فرصت هاي بسیاري بوجود می آید تا اقدامات به طور پایدار انجام پذیرد

در صـورتی  . اکثر مردم تصور می کننـد  به خاطر داشته باشید که فرایند تهیه یک برنامه بسیار وقت گیر تر از آن است که
  .که این فرایند عجوالنه طی شود ممکن است فرصت ایجاد مشارکت و حس مالکیت از بین برود

  :اعمال اصول ذیل در تمامی فازها موجب تاثیر بیشتر فرایند هاي برنامه ریزي راهبردي خواهد شد
  تشویق دولت هاي محلی به اعمال مدیریت در توسعه ظرفیت محلی در راستاي نیل به تاب آوري •
استفاده از روش هاي مشارکتی و ترویج مشارکت کامل کسانی که به لحاظ تاریخی در برنامه منظور نمی شدند، شـامل   •

  شهر کودکان، جمعیت بومی، معلوالن و سالخوردگان، به منظور تقویت بافت اجتماعی
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  به کار گیري اصول تساوي حقوق و وظایف زن و مرد •
  انعطاف پذیري، شفافیت و مسئول بودن •
  تعریف شفافی از مسئولیت ها و شناسایی اهداف و اقدامات واقع گرایانه •
  و تاب آوري) اقتصادي، محیطی و اجتماعی(اعمال اصول پایداري  •
  امه در میان تمامی جمعیتافزایش آگاهی و ایجاد حس مالکیت مشترك برن •
  

  ترتیب مراحل و فازها
  
  
  
  امکانات نهادینه را آماده ساخته و آگاهی عمومی را افزایش دهید: آماده شوید. 1
اراده سیاسی شوراي شهر و مقامات محلی در یکپارچـه سـازي برنامـه کـاهش خطـر پـذیري بالیـا در قالـب توسـعه را           •

  .بسنجید
  .آگاهی عمومی درباره مسائل را افزایش دهید •
یک چارچوب قانونی را در سطح محلی براي شروع سـریع فراینـدیجاد کـرده و مصـوبه اي را بـراي اتخـاذ سیاسـت در         •

  .خصوص تاب آوري در برابر بالیا تصویب نمایید
  .یک نهاد یا تیم فنی را در شهرداري به منظور مدیریت کارها و اجراء عملیات تعیین کنید •

  

  .، فرایند مشارکتی را به شکل رسمی در آوریدرا گرد آورده نیرو ها تمامی . 2
  .را شناسایی کرده، گرد هم آورید و ائتالف هاي راهبردي ایجاد نماییدهم پیمانان و مشارکت کنندگان تمامی •
  .نمایید) یا تقویت(نیروي کاري متشکل از ذینفعان مختلف را براي اجراء فرایند تعیین  •
  .شکیل دهیدگروه هاي کاري بخشی یا موضوعی ت •
  .نیازها، منابع شهر و اولویت ها را شناسایی کرده و یک چارچوب پایه براي پیشرفت کار اتخاذ کنید •
  .سازوکار هایی را براي گسترش مشارکت، بینش و اطالع رسانی برقرار سازید •

  

  فرآیندبرنامه ریزي و اجراي . 3
  .متدولوژي مورد استفاده و ائتالف ها، منابع و ظرفیت هاي مورد نیاز را تعریف کنید •
  .یک برنامه کاري ایجاد نمایید •
  .قابلیت هاي فنی را به منظور اجراء فرایند برقرار کنید •
  .به منظور پیشرفت فرایند از سازمان هاي مربوسه کمک فنی طلب کنید •
  .نمایید منابع را براي اجراء تجهیز •
  .با انتشار مصوبه ها و برنامه هاي کاري ارتباطات الزم را برقرار نمایید •

  ده اصل مذکوربستر سازي و پیاده سازي سازماندهی و آماده سازي براي : 1فاز 
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  آشنایی بهتر با خطر پذیري شهر. 4
اطالعات مربوط به خطر پذیري بالیا، چارچوب هاي قانونی ملی و محلی موجود و طرح ها، برنامه ها و راهبرد هاي  •

  .توسعه شهر را جمع آوري کرده و سازماندهی کنید
  .برنامه توسعه قلمرو موجود را بررسی کرده و برنامه ها و پروژه هاي آن را به تفصیل مورد مطالعه قرار دهید •
عیت شهر را از لحاظ هر یک از ده اصل مورد نظر بررسی کرده و اطالعات تاریخی در مورد بالیا را تجزیه تحلیل موق •

  .نمایید
  ارزیابی خطر پذیري. 5
یک بررسی یا تشخیص کلی از شهر به عمل آورید تا به عنوان چارچوب پایه دانش مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس  •

  .آن تجزیه تحلیل خطر پذیري صورت گیرد
  .مخاطرات و آسیب پذیري ها در رابطه با فعالیت ها، برنامه ها و اولویت هاي شهر را ارزیابی نمایید •
پذیري و کوتاه مدت و دراز مدت، اقدامات راهبردي را مطابق با ده اصل مورد نظر اولویت بندي  به منظور کاهش خطر •

  .کنید
را هم پیمانان و مشارکت کنندگان  به منظور دستیابی به یک اتفاق نظر در خصوص اولویت ها، مباحثات میان تمامی •

  .ارتقا دهید
جمعیت هاي محلی را قدرتمند سازید تا خطر پذیري دارایی هاي جمعیت آسیب پذیر نظیر مدارس، بهداري ها و  •

  .تأسیسات عمومی را بسنجند
  محلیعوامل تجزیه تحلیل محیط و . 6
 یک تجزیه تحلیل داخلی و خارجی از موقعیت کل شهر به عمل آورده و نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدید ها •

  .را شناسایی نمایید
  .منابع، ظرفیت ها و عامل ها و ذینفعان کلیدي شهر در رابطه با کاهش خطر پذیري بالیا را تجزیه تحلیل نمایید •
  تهیه گزارش ارزیابی. 7
یک گزارش ارزیابی پیشنویس تهیه کرده و به منظور ارایه و اعتبار بخشیدن به یافته ها تمامی شرکت کنندگان در  •

  .را گرد آورید فرایند
  .نسخه نهایی گزارش را تهیه کرده و نظرات و پیشنهاد هاي ناشی از بررسی را در آن بگنجانید •

  تشخیص و ارزیابی خطر پذیري شهر: 2فاز 
  می تواند براي ایجاد یک) رجوع کنید 1به پیوست (ابزار و پرسشنامه خود سنجی دولت محلی 

و بر ابزار همچنین می تواند فعالیت ها را پایش این . مورد استفاده قرار گیردو نقطه شروع خط پایه  
  .توضیح داده شده است 5کند، همانطور که در فاز آنها نظارت  
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  .گزارش ارزیابی و سنجش را منتشر نمایید •
  
  
  

  تعریف کنیددیدگاه، اهداف و اقدامات برنامه را . 8
  .دیدگاه و هدف برنامه عملیاتی کاهش خطر پذیري بالیا را تعریف نمایید •
  .اصول هدایت کننده برنامه را ایجاد نمایید •
  .بر سر اهداف راهبردي برنامه به توافق برسید •
  طرح ها و پروژه ها. 9
  .طرح هایی را که قرار است توسط برنامه ایجاد و اجراء گردد شناسایی کنید •
بر اساس اولویت هاي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت انجـام  ) در هر یک از طرح ها(تعیین کنید که کدام پروژه ها  •

  .خواهد شد
  برنامه کاهش خطر پذیري بالیا را نهادینه و پشتیبانی کنید. 10
ه کاهش خطر پذیري پیشنویس تهیه کرده و به منظور اعتبار بخشـیدن بـه آن و یکپارچـه سـازي مالحظـات      یک برنام •

  .تمامی دینفعان را گرد هم آورید
  .یک برنامه نهایی را به زبان ساده تهیه نمایید •
کـاهش خطـر    به برنامه اعتبار قانونی بدهید تا تضمین نمایید که به عنوان سیاسـت هـدایت کننـده شـهر در خصـوص      •

  .پذیري شهر عمل می نماید
  .تمامی عناصر برنامه کاهش خطر پذیري بالیا را در برنامه توسعه شهر بگنجانید •
  .برنامه را به طور گسترده منتشر سازید تا تمامی افراد جامعه از محتویات آن آگاه شوند •
  
  

  اجراء و تجهیز منابع. 11
  . راهبردي اجرایی براي برنامه به همراه فعالیت هاي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت ایجاد نمایید •
  .ساختار، مسئولیت ها و نقش هاي تمامی سازمان ها، عامالن و جمعیت شهر را تعریف کنید •
  .ه هاي برنامه را ارتقا بخشیدسازوکار هاي الزم را برقرار کرده و مدیریت و تجهیز منابع و تامین مالی اجراء پروژ •

  مشارکت و مالکیت گسترده را تضمین نمایید. 12
هم پیمانان و مشارکت کنندگان اعتبار سازوکار هاي نهادینه رسمی و غیر رسمی را ایجاد و تضمین نمایید تا به تمامی  •

  .امکان دهد مالکیت برنامه را بر عهده گیرند
  .مشارکت ها و ائتالف ها را در سطح محلی، ملی و بین المللی به منظور اجراء برنامه ایجاد نمایید •

  ایجاد یک برنامه عملیاتی براي شهر ایمن و تاب آور در برابر بالیا: 3فاز 

  اجراء برنامه : 4فاز 
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شهر در تهیه پروژه ها تحت هر یک از طـرح هـاي برنامـه    هم پیمانان و مشارکت کنندگان پشتیبانی تمامی بخش ها و  •
  .کاهش خطر پذیري بالیا را فهرست کنید

  
  
  

  پایش، پیگیري و ارزیابی برنامه. 13
  . به منظور اجراء برنامه یک راهبرد براي پایش، ارزیابی و سنجش ایجاد نمایید •
  .اقتصادي را تعریف نمایید/مسئول پیگیري و پایش شامل نقش جمعیت محلی و بخش اجتماعی •
  . شاخص هاي اندازه گیري پیشرفت و دستیابی به اهداف برنامه را ایجاد نمایید •
  .یک برنامه زمانی شفاف براي انجام ارزیابی و ارایه گزارش هاي پیشرفت شامل مسئولیت ها و وظایف را تهیه کنید •
  .امه بگنجانیدبه منظور مشورت با جامعه و مقامات محلی سازوکار ها و فرصت هاي بازتاب را در برن •
  .به مقامات محلی و نهاد هاي ذینفع امکان دهید داده هاي خود را در برنامه ارایه دهند تا محتویات فنی ارتقا یابد •

  برنامه را انتشار داده و تبلیغ نمایید. 14
مختلـف  نندگان هم پیمانان و مشارکت کبرقرار کنید تا مقامات محلی، جامعه و) داخلی و خارجی(یک راهبرد ارتباطی  •

  .را از کمبودها، مشکالت و موفقیت ها مطلع سازید
سازوکارهاي ارتباطی را برقرار کنید تا مدیران محلی و جامعه امکان یابند داده ها، پیشنهاد هـا و نظـرات خـود را ارایـه      •

  .دهند
  
دولت هاي محلی دسترسی آسانی به منابع ملی ندارند و حتی تاثیر گذاري بـر روي تصـمیمات سـرمایه ملـی در سـطح      "

اعطا کنندگان دوجانبه و سازمان ملل مستقیما به دولت هاي ملی و سازمانهاي مردم نهاد می . محلی برایشان دشوار است
برخی اوقات شهرها روش هـایی را بـراي صـرف موجـودي خـود      . رندپردازند و به ندرت با شهر ها و استان ها سر و کار دا

دغدغـه مـا افـزایش تعهـد     . ابداع می کنند، ولی ما نیاز به رساندن صداي خود و دخالت در تصمیم گیري هاي ملی داریم
هاي ملـی   ما نیازمند مشارکت در سطح محلی و با دولت. نیست زیرا تعهد موجود تاثیر فزاینده اي به همراه خواهد داشت

خصوصـی مبتکرانـه بـه منظـور     -ما نیازمند مشارکت هـاي عمـومی  . ما باید در سطح میانی با استان ها کار کنیم. هستیم
  ".کاهش خطر پذیري بالیا هستیم

   ICLEI، رئیس 2011دیوید کدمن، قایم مقام شهردار ونکوور، 
  
  
  
  
  
  

  پایش و پیگیري: 5فاز 
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  تامین مالی برنامه کاهش خطر پذیري بالیا
راهبردي با دیدگاه، اهداف و پروژه هاي شفاف اغلب بهترین راه براي جستجوي منابع از طریـق بودجـه شـهر و    یک برنامه 

تامین مالی معموال می تواند از طریق درآمد هـاي  . همچنین منابع منطقه اي، استانی، ملی با بین المللی به شمار می رود
وقتی بالیـا رخ مـی دهـد ممکـن اسـت شـهر هـا        . گیرد شهر، هزینه هاي ملی و تخصیصات به بخش هاي مختلف صورت

  .بودجه هاي اضافه به منظور واکنش و امداد و متعاقبا به منظور بازسازي از سوي منابع ملی و بین المللی دریافت کنند
  
دولت محلی اولین محل بـراي جسـتجوي    :منابع و ظرفیت هاي محلی را به طور کامل مورد استفاده قرار دهید •

بیشتر نهاد هاي شهر در آمد ها را از طریق هزینه هاي خدماتی، مالیـات، حـق   . هاي کاهش خطر پذیري بالیا استهزینه 
الزحمه ها، حق جذب، جریمه ها و اوراق مشارکت شهرداري جمع آوري می کنند که بخشی از بودجـه سـاالنه را تشـکیل    

ود را صرف رشد و ارتقا و در عـین حـال انجـام اقـداماتی     شهر می تواند انتخاب کند که در زمان بالندگی پول خ. می دهد
  .براي به حد اقل رساندن خطر پذیري بالیا و افزایش تاب آوري در برابر بالیا نماید

ایـن مسـئولیت بایـد میـان تمـامی       :تامین مالی برنامه کاهش خطر پذیري بالیا یک مسئولیت مشترك اسـت  •
ملی و استانی گرفته تـا بخـش خصوصـی، صـنعت، سـازمانهاي مـردم نهـاد و        ذینفعان تسهیم شود، از دولت هاي محلی، 

درك متقابل میان این نهاد ها و بخـش هـا   . بنیاد ها و تعاونی ها نیز می توانند در تامین مالی مشارکت نمایند. شهروندان
ري هـاي خالقانـه میـان    ائتالف ها و همکا. موجب آمادگی بیشتر شهر براي پرداختن به مسئله خطر پذیري بالیا می شود

  .بخش عمومی و بخش خصوصی و گروه هاي جامعه می تواند براي پروژه ها خاص به کار گرفته شود
کمک هاي فنی با ارزش، اطالعات و فرصت هاي آموزش می تواند توسـط دانشـگاه هـا، متخصصـین      :منابع غیر مالی •

  .نی و یا از طریق تبادل با دیگر شهر ها صورت گیردمحیطی، سازمان هاي جامعه مدنی، سازمان هاي منطقه اي یا ف
یک شهر به منظور ارزیابی منابع می بایست داراي راهبرد هـا،  : بدون راهبرد و برنامه شفاف منابعی وجود نخواهد داشت •

اي اهـداف  یک برنامه راهبردي تضمین خواهد کرد که پروژه ها در راسـت . سیاست ها، برنامه ها و سازوکار هاي اجراء باشد
  .تعریف شده هستند و همچنین می توانند براي تخصیص بودجه ها براي پروژه هاي کاهش خطر پذیري ویژه به کار روند

در مواقع بالیا، ممکـن اسـت شـهرها بـه صـندوق هـاي امـداد ملـی و بـین المللـی شـامل             :فرصت هاي پس از بالیا •
برخـی کشـورها بودجـه هـاي     . بین المللی دسترسی داشـته باشـند  سازمانهاي مردم نهاد، دولت هاي ملی یا سازمان هاي 

همه دولت هاي محلـی از ایـن گزینـه هـا     . خاصی را عالوه بر منابع خود شهر براي کمک به بازسازي اختصاص می دهند
د و از قبـل  آگاهی ندارند و لذا باید بررسی کنند که چه گزینه ها، منابع و ارتباطاتی قبل از وقوع بالیا در دسترس می باش

  .تدارکات الزم را ببینند
برخی پـروژه هـاي شـهري    . صندوق هاي سازگاري تغییر اقلیم بین المللی و ملی همینک موجود هستند :تغییر اقلیم •

  .که کاهش خطر پذیري را با سازگاري تغییر اقلیم ترکیب می کنند مورد قبول واقع شده اند



 75    به کار بستن  اصول ده گانه براي تاب آور نمودن شهرها چگونگی                         

 
 دستنامه ترجمه شده درفت اولیه می باشد

  

خالصــــه اي از 
گزینه ها و فرصت 

  هاي مالی

  سطح محلی
  بودجه دولت محلی •
در آمد ناشی از هزینه هاي خدماتی، مالیات هـا، عـوارض، حـق جـذب، جریمـه هـا و اوراق        •

  مشارکتی شهرداري
مشـارکت هـاي   (یـا بخـش خصوصـی    ) عام و خـاص (منابع مشترك با سازمانهاي مردم نهاد  •

  از طریق ائتالف ها) خصوصی-عمومی
  گاه ها و سازمان هاي خاص به منظور آموزش و تحقیقامتیازات ارایه شده توسط دانش •
منابع شناسایی شده توسط توافقات متقابل با شـهرداري هـاي مجـاور بـراي تسـهیم هزینـه        •

  سرمایه گذاري ها
  تشکل هاي افزایش موجودي محلی •

  منطقه اي –سطح ملی 
بخشی در راستاي اهدافی نظیر کاهش اثرات بالیا، امـداد، بازسـازي،   /وزارتخانه اي/وجوه ملی •

  سازگاري تغییر اقلیم، محافظت زیست بوم و یا به روز رسانی شهر و زیرساخت ها
  وجوه سالیانه براي شهرداري ها از سوي دولت ملی •
که اغلـب از طریـق سـازمانهاي مـردم     (منابع در اختیار سازمانهاي مردم نهاد ملی و بنیاد ها  •

  )نهاد محلی قابل دسترس هستند
منابع در اختیار برنامه هاي تحقیقاتی و آکادمیک و شبکه هاي علمی شـامل سیسـتم هـاي     •

  هشدار به موقع، پایش مخاطرات و موضوعات مربوطه
  ائتالف هاي منطقه اي و ملی در میان شهرها •

  سطح بین المللی
و  CITYNETو  ICLEI ،UCLGیه هاي دولتـی شـهري و محلـی نظیـر     شرکت در اتحاد •

به منظور ایجاد مشارکت ها و فراهم سازي فرصـت   UNISDRتشکل تاب آور ساختن شهرها 
  هاي یادگیري از طریق همکاري شهر به شهر و همکاري خواهر شهر

المللـی کـه    وجوه قابل دستیابی از طریق همکاري هاي دوجانبه با سازمان هاي ملـی و بـین   •
اغلب از طریق یک سازمان مردم نهاد که در جامعه مشغول به کار بوده و پیونـد هـایی بـا ایـن     

  .نهاد ها دارد قابل دسترس می باشد
همکاري هاي چند جانبه عمدتا از طریق صندوق هاي سازمان ملل و برنامه هاي موجـود در   •

و تسهیالت جهانی بـراي کـاهش   ، برنامه تغذیه جهانی UNDP ،UNICEFبراي مثال (کشور 
  .اکثر همکاري هاي چند جانبه و دوجانبه مستلزم توافق با دولت ملی است). بالیا و بازیابی

  وام ها و اوراق مشارکت از سوي بانک هاي توسعه ملی و منطقه اي یا بانک جهانی •
  سازمان هاي منطقه اي مربوط به کاهش خطر پذیري بالیا •
  وجوه مربوط به سازگاري تغییر اقلیم •

  

ــازگاري   ــندوق ســ صــ
ــارچوب   ــده چــ معاهــ
سازمان ملل در خصوص 
تغییر اقلیم بودجه اي را 
ــان   ــه سـ ــراي منطقـ بـ
سالوادور تصـویب نمـود   
تا زیربناهاي تاب آور در 
ــیم را   ــر اقل ــل تغیی مقاب

همچنین یک . ارتقا دهد
ــون  7/5پــــروژه  میلیــ

ــر در  دالري دیگــــــــ
ــئله  ــه مس ــدوراس ب  هن
ــر   ــذیري در براب خطــر پ
ــابع   ــیم در من ــر اقل تغیی
آبی پرداخته و در صـدد  
ــاب آوري   ــت تـــ اســـ

یک را افـزایش  اتسیستم
داده و آســـیب پـــذیري 
ــین  ــاطق فقیرنشــ منــ
. شهري را کـاهش دهـد  

-www.adaptation
, fund.org  

  

www.climatefund
 supdate.org   
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. تشکیل دهنده جزایر کـاموت در اسـتان کبـوي فیلیپـین اسـت     نفر یکی از چهار شهرداري  45000سان فرانسیسکو با جمعیت 
یـک زیرمجموعـه کـوچکتر از بارانگـاي،     (پـوروك   100و ) کـوچکترین واحـد اداري در فیلیپـین   (بارانگاي  15این شهرداري به 

س سـان فرانسیسـکو سیسـتم پـوروك را بـه عنـوان پایـه و اسـا         2004در سال . تقسیم می شود) مخصوصا در مناطق روستایی
ابتکـار مـورد نظـر    . حکومت مبتنی بر جامعه و به منظور قادر ساختن جامعه براي فعالیت هاي کاهش خطر پذیري تقویت نمـود 

با عده معدودي از پوروك هاي عالقه مند آغاز شد و بـه سـرعت نتـایج خـود را      "بزرگ فکر کنید و کوچک شروع کنید"با شعار 
در طول هفت سال این گروه هاي جمعیتـی در سراسـر شـهرداري مسـئولیت     . ان داددر مدیریت زباله جامد و توسعه مشاغل نش

بـر  ) شـامل توریسـم  (براي مثال تعمیرات اساسی جاده ها به عنوان پیش نیاز توسـعه اقتصـادي   . بیشتر کار را بر عهده گرفته اند
سـان  . دار هـاي انفـرادي اسـت    امروزه نگهداري جـاده هـا و سیسـتم زهکشـی بـر عهـده پـوروك هـا و خانـه         . عهده گرفته شد

فرانسیسکو همچنین الهام بخش عده اي از شهرداران بخش هاي دیگر فیلیپین و کشورهاي آسـیایی شـد کـه از طریـق تمـرین      
هاي یادگیري شهر به شهر از این شهرداري دیدار کردند تا ببینند چگونه می توانند مدل پوروك را بـراي بهبـود برنامـه کـاهش     

قسمت اعظم موفقیت این مدل مدیون تعهد مقامات سـطح بـاال در شـهرداري    . ا در شهرداریهایشان اعمال کنندخطر پذیري بالی
      . )شـامل شـهردار  (است که نمایندگان منتخب جامعه بـراي ارایـه گـزارش هـاي ماهیانـه بـه آنهـا دسترسـی مسـتقیم داشـتند           

ــین در ســایت               ــان فرانسیســکو، فیلیپ ــا، س ــر پــذیري بالی ــدیریت خط ــاله کــاهش و م ــنج س ــمت برنامــه پ ــه قس ــات بیشــتر ب ــراي اطالع ب
http://tinyurl.com/cf49nb6 مراجعه نمایید.  

  
  

برنامه هـاي پیشـرفته مـدیریت خطـر پـذیري      ) عمان از اردن، ماکاتی از فیلیپین و بمبئی از هندوستان(چند ابر شهر زلزله خیز 
ایـن  . توسـعه دادنـد  ) زلزله ها در معرض شهرهاسازمان ابتکارات کالن ( EMIرا با پشتیبانی از سوي سازمان ) DRMMP(بالیا 

را در درك ) مخصوصا ابرشهرها و دولت هاي شهر هـاي بـزرگ و پیچیـده   (شهرها یک مدل تحلیلی ارایه دادند تا مقامات محلی 
اقتصـادي بـالقوه و توسـعه رویکـرد     - آسیب پذیري شان در برابر مخاطرات طبیعی، تجزیه تحلیـل تـاثیرات فیزیکـی و اجتمـاعی    

  . توجه به اولویت ها و فرایند هاي اجراءشان راهنمایی کند منسجم کاهش خطر پذیري با
ایـن شـهر در معـرض    . بمبئی با جمعیت تقریبی چهارده میلیون نفر بزرگترین مرکز شهري و پایتخت مالی هندوستان می باشد

ن شـهر داراي  در عـین حـال ایـ   . گردباد، پسرفت ساحل، لغزش زمین، زلزله و بیماري هاي همـه گیـر  : خطرات متعدد می باشد
شـهر  . شش ونیم میلیون نفر جمعیت فقیر نشین می باشد که تاب آوریشان در برابر بالیـا زمـان بسـیار طـوالنی تـري مـی بـرد       

بمبئی که توسط شهرداري بمبئی بـزرگ هـدایت مـی شـود داراي بـیش از صـد نهـاد و سـازمان بـراي درك خطـر پـذیري و            
 شـهرهاي زلزلـه خیـز   کالن ابتکـار پـذیري بـا   ر پرداختن به مسائل کـاهش خطـر   بمبئی به منظو. شناسایی راه حل ها می باشد

EMI   یـک  . همکاري کرده و یک مطالعه ابتدایی و نقشه راه ها براي بهبود تاب آوري شهر در برابر بالیا تهیـه نمـودDRMMP 
جدید تاسیس شد که ابعاد مدیریت خطر پذیري نظیر تاب آوري سیسـتم هـاي آب و فاضـالب، یکپارچـه سـازي پـارامتر هـاي        

 ها مثال      

  !بزرگ فکر کنید، کوچک شروع کنید –شمارش مدیریت محلی  :فلیپین  واقع در- کبواستان سان فرانسیسکو، شهر 

ـ    :عمان، ماکاتی، بمبئی ا، زلزلـه هـا و ابتکـار ابرشـهرها     برنامه ریزي پیشرفته براي کاهش خطـر پـذیري بالی
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خطر پذیري در برنامه ریزي استفاده از زمین، قوانین و استاندارد هاي ساخت وساز و خانه سازي مناطق فقیـر نشـین را پوشـش    
در توسـعه برنامـه پیشـرفته، ذینفعـان درك بهتـري از      و مشـارکت کننـدگان    هـم پیمانـان  با شمول عده گسترده اي از. می داد

ایـن فراینـد مشـارکتی همچنـین بـه      . شـهر دارنـد   DRMشان در برنامـه   ارتباطشان با خطر هاي تهدید کننده بمبئی و نقش
خصوصـا آنهـایی کـه    با موارد مشابه در نهاد هاي ملی، دولتی و دیگر نهاد هاي عمـومی و خصوصـی، م   DRMهماهنگی فرایند 

کمک می کند تا ارتباطات صحیح قبـل، طـی   ) مراکز درمانی، بهداشت، آموزش و امنیت عمومی(خدمات حیاتی ارایه می دهند 
  .و بعد از یک بالیا را تضمین نماید

  
ویـژه آکابـا   یک مطالعه مشارکتی مشابه انجام شد تا یک واحد مدیریت کاهش خطر پذیري بالیا را براي مقام منطقـه اقتصـادي   

. با یک برنامه، بودجه، وظایف شناسایی شده، نیازمندیهاي منابع انسـانی و جریـان اطالعـات در نهادهـا راه انـدازي کنـد      ) اردن(
این طرح بر اساس مدل هاي موفق شهرهاي دیگر که مشابهت خاصی از لحاظ وضعیت عملکرد و فعالیت هاي مرکـزي بـا شـهر    

  ).یتو از اکوادور، بوگوتا از کلمبیا و کاتموندو از نپالکو(مورد نظر داشتند انجام شد 
  

 1زیـر اصـل    4گزارشات مربوط به چیدمان قانونی و نهادین و راهنماي بمبئی بزرگ را از طریق لینک هاي موجـود در پیوسـت   
  .مشاهده کنید

  
  
  
ما رویکردي جامع را براي مدیریت بالیا و افزایش تاب آوري شـش  "

هـدف  ایمـن  شـهر  . و نیم میلیون نفر فقیر نشین اتخـاذ کـرده ایـم   
  ."ماست

سکوي جهـانی بـراي کـاهش    . شهردار سابق بمبئی، هندوستان جاداو،. شرادا س
   2011خطر پذیري بالیا، ژنو، ماه می 
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   ISO 31000:2009حرکت به سمت یک استاندارد بین المللی براي مدیریت خطر پذیري بالیا، 
که غیر قابل گواهی می باشد مجموعه اي از اصول بـه همـراه یـک چـارچوب و یـک فراینـد        ISO 31000:2009استاندارد 

ایـن  . قابـل اعمـال مـی باشـند    مدیریت خطر پذیري را ارایه می کند که در هـر نـوع سـازمانی در بخـش عمـومی و خصوصـی       
نبوده و بجاي آن بر روي این واقعیت که مدیریت خطر پذیري بایـد بـه نیازهـا و     "یک اندازه براي همه"استاندارد داراي رویکرد 

 ISO 31000در ( www.iso.orgبـراي اطالعـات بیشـتر بـه      .ساختار ویژه یک سازمان خـاص بپـردازد تاکیـد مـی کنـد     
  .مراجعه نمایید) جستجو کنید

  : 5شکل 
  ISO 31000نمایی از استاندارد 

  فرایند هاي مدیریت خطر پذیري  چارچوب مدیریت خطر پذیري  اصول مدیریت خطر پذیري
  .ایجاد ارزش می کند. 1
ــاي   . 2 ــد ه ــی از فراین ــش الینفک بخ

  .سازمانی می باشد
  .یک عنصر در تصمیم گیري است. 3
  بـه طـور شـفاف بـه عـدم قطعیــت     . 4
  .می پردازد 
سیستماتیک، ساختاري و در زمـان  . 5

  .موثر می باشد
با بهترین اطالعـات قابـل دسـترس    . 6

  .پشتیبانی می شود
  سازگار شده است. 7
فـاکتور هـاي انسـانی و فرهنگـی را     . 8

ــرار ــر قـــــــ ــد نظـــــــ   مـــــــ
  .می دهد 
  شفاف و مشارکتی است. 9

واکـنش  پویا و بـوده و بـه تغییـر    . 10
  .نشان می دهد

بهبود مستمر و توسعه مداوم بدنه . 11
  .اصلی را تسهیل می کند

  

  
   uk.org/pdf/Marsh%20reportISO31000.pdf-www.alarmگزارش حاکمیت خطر پذیري عمومی، : منبع
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  !شهر من دارد آماده می شود: جهانی تاب آور ساختن شهرها کمپینمشارکت کنندگان در
بسیاري از مشارکت کنندگان بین المللی، ملی و بخـش خصوصـی در حـال پشـتیبانی از فعالیـت هـا و دولـت هـاي محلـی در          

جهانی تاب آور ساختن شهرها با هدف بهبود ظرفیت ها براي پرداختن به مسئله خطـر پـذیري بالیـا در سـطح شـهري       کمپین
شـامل شـبکه هـاي شـهري نظیـر شـبکه شـهرهاي متحـد و دولـت هـاي محلـی             ءفعال تـرین شـرکا  . در هر کشور می باشند

)UGLG( دولت هاي محلی ،ICLEI  ،براي پایداريCITYNET  شـهرهاي زلزلـه خیـز    کالن و ابتکـار)EMI(   سـازمان هـاي ،
، تسهیالت جهانی بانک جهانی براي کاهش و بازیابی، نماینـدگی هـا و برنامـه هـاي     )ECHO(بین المللی نظیر کمیسیون اروپا 

نظیـر ائـتالف توسـعه علمـی شـهر هـاي       (، سازمانهاي مردم نهاد و شبکه هایشـان  UNHABITATسازمان ملل به سرکردگی 
، PLAN، شبکه جهانی سازمان هـاي جامعـه مـدنی بـراي کـاهش بالیـا، سـازمان بـین المللـی          )WCSDA –چین در جهان 

، جامعه دانشگاهی و شرکت هاي بخـش خصوصـی، از طریـق گـروه     )Huairouبا کمیسیون ( GROOTSسازمان بین المللی 
هاي ملـی بـراي کـاهش    ، اتحادیه هاي ملی دولت هاي محلـی و مقامـات ملـی و سـکو    UNISDRمشاوره اي بخش خصوصی 

  .بالیا
  

  :حامیان اصلی نگارش این کتاب در ذیل می آید

  
UNISDR   

  سازمان ملل زیر مجموعه کاهش بالیا سازمان استراتژي 
www.unisdr.org   

  
نقطه کانونی سازمان ملل براي هماهنگی فعالیت هاي مربوط به کاهش خطـر پـذیري بالیـا بـوده و شـبکه       UNISDRسازمان 

اي پویا را اداره می کند که شامل کشورهاي عضو سازمان ملل، سازمان هاي میان دولتی و غیر دولتی، نهـاد هـاي مـالی، بخـش     
حاضر بـراي ایجـاد آگـاهی جهـانی در      کمپیندر حال شروع این سازمان . خصوصی، نهاد هاي علمی و فنی و جامعه مدنی است

بـا حمایـت   . باره مزایاي کاهش خطر پذیري بالیا و قادر ساختن مردم به کاهش آسیب پذیریشان در برابر مخـاطرات مـی باشـد   
تن تـاب آور سـاخ   کمپـین یعنی ایجاد تـاب آوري ملـت هـا و جوامـع،      2015تا  2005براي برنامه عملیاتی  Hyogoچارچوب 

بیش از هزار شهر و دولت محلی را که به ایمن تر و تاب آور سـاختن شهرهایشـان متعهـد شـده انـد       2011شهرها تا پایان سال 
ایـن سـازمان از   . مدیر این چارچوب است که توسط دولت ها و دیگر ذینفعان اعمـال مـی شـود    UNISDR. تجهیز نموده است

آموزش و جنسیت در ابتکار هاي مربوط به کاهش خطر پـذیري پشـتیبانی کـرده    وارد کردن مسائل مشترکی نظیر تغییر اقلیم، 
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و یک گزارش ارزیابی جهانی دوساله در مورد کاهش خطر پذیري بالیا و تجزیه تحلیل مخاطرات طبیعـی تـاثیر گـذار بـر انسـان      
  .ها را تهیه می کند

  
  سازمان تسهیالت جهانی براي کاهش بالیا و بازیابی

www.gfdrr.org  
  

کشور و هفت سـازمان بـین المللـی بـه میزبـانی بانـک جهـانی         38تاسیس شد حاصل مشارکت  2006این سازمان که در سال 
است که متعهدند به کشور هاي در حال توسعه در کاهش آسیب پذیریشـان در برابـر مخـاطرات طبیعـی و سـازگاري بـا تغییـر        

مشارکت هاي جهانی و منطقه اي، ترویج کاهش خطر پذیري بالیـا در قالـب توسـعه، و تسـهیالت     : یم از سه بعد کمک کننداقل
هدف از این مشارکت ترویج کـاهش خطـر پـذیري بالیـا     . تامین مالی برنامه بازیابی به صورت آماده باش به منظور بازیابی سریع

 Hyogoهاي توسعه کشورها از طریـق پشـتیبانی از اجـراء مـدیریت شـده چـارچوب       و سازگاري با تغییر اقلیم در قالب راهبرد 
  .می باشد

  
ICLEI   

  دولت هاي محلی با هدف پایداري
www.iclei.org   

  
یک اتحادیه بین المللی متشـکل از بـیش از هـزار و دویسـت شـهر و اتحادیـه هـاي آنهـا در سراسـر جهـان و            ICLEIسازمان 

ایـن سـازمان در پـی ایجـاد     . همچنین سازمان هاي دولتی محلی، ملی و منطقه اي می باشد که به توسعه پایدار متعهد شده اند
ایـن سـازمان همچنـین مرکـز     . هاي پایـداري محلـی مـی باشـد     کمپینتغییرات مثبت در مقیاسی جهانی از طریق برنامه ها و 

ایـن سـازمان بـه عنـوان دبیرخانـه شـوراي       . تامین منابع، ارایه اطالعات، ابزار، شبکه بندي، آموزش و خدمات مشاوره مـی باشـد  
ـ  راي بحـث و تبـادل   شهرداران جهان درباره تغییر اقلیم می باشد که انجمن سازگاري شهرداران را به عنوان یک سکوي سالیانه ب

راه اندازي کرد و سومین مجمـع جهـانی در خصـوص    ) شهرهاي تاب آور(نظر سیاسی در خصوص شهرها و تطابق با تغییر اقلیم 
عـالوه   2015تـا   2010هدف هاي برنامه راهبردي این سـازمان در افـق   . برگزار خواهد نمود 2012تاب آوري شهري را در سال 
  .یمی شهرها و زیرساخت هاي سبز، همینک شامل تاب آوري جوامع نیز می شودبر کاهش کربن و سازگاري اقل
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  ) UCLG(شهرهاي متحد و دولت هاي محلی متحد 

localgovernments.org-www.cities   
  

بزرگترین سازمان دولت هاي محلی و منطقه اي در جهـان مـی باشـد کـه در صـد و چهـل کشـور بـه منظـور           UCLGسازمان 
نمایندگی منافعشان بدون توجه به اندازه جوامع تحت پوشـش آنهـا مشـغول بـه کـار اسـت و از حاکمیـت محلـی دموکراتیـک          

ـ    ت هـاي محلـی و در داخـل یـک جامعـه بـین       حمایت می کند و ارزش ها، اهداف و منافعشان را از طریق همکـاري میـان دول
این سازمان در زمینه تاب آوري و کاهش خطر پذیري بالیا به عنـوان یـک مشـارکت کننـده     . المللی گسترده تر ارتقا می بخشد

هاي افزایش آگاهی و انتشار اطالعات عمل نموده و به اعضاي خـود کمـک مـی کنـد تـا برنامـه کـاهش خطـر          کمپینفعال در 
تضمین می کنـد کـه سـاختارهاي ملـی بـه       UCLGسازمان . ا را در دستور کار سیاسی محلی و منطقه اي بگنجانندپذیري بالی

همراه دولت هاي محلی براي کاهش خطر پذیري بالیا و وظایف و منابع کاهش خطر پذیري تالش می کننـد و مقامـات محلـی    
  . ی دارندبه سازمان ملل و صندوق هاي بین المللی جلوگیري از خطر دسترس

  

  
  شبکه منطقه اي مقامات محلی براي مدیریت ساختارهاي انسانی

ap.org-www.citynet   
  

اقیانوس آرام شامل دولت هاي محلـی، مقامـات عمرانـی،    - این سازمان یک شبکه منطقه اي از ذینفعان شهري براي منطقه آسیا
، سازمان هاي مبتنی بر جامعه، موسسات تحقیقـاتی و آموزشـی و شـرکت هـاي     )سازمانهاي مردم نهاد(دولتی سازمان هاي غیر 

ایـن سـازمان بـه شـهرها و     . خصوصی است که متعهد به کمک به مقامات محلی در بهبود پایداري ساختارهاي انسانی می باشند
  .حلی خدمات بهتري را به شهروندان ارایه کنندمقامات محلی کمک می کند تا با تعهد به ایجاد ظرفیت در سطح م
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  زلزله ها و ابتکار شهرهاي بزرگ

megacities.org-www.emi   
  

یک سازمان علمی بین المللی و غیر انتقاعی با هدف کاهش خطر پـذیري بالیـا در شـهرهاي بـزرگ و ابرشـهرها       EMIسازمان 
ماموریت این سازمان ایجاد ظرفیت در کشورهاي در حال توسعه از طریق امکان تحصـیل و اعمـال دانـش علمـی هـم      . می باشد

ایـن سـازمان   . قـع وقـوع زلزلـه و کـاهش اثـرات آن مـی باشـد       در سیاست و هم در عمل به منظور ارتقاي آمادگی شهرها در موا
نیروي خود را از شبکه شهرهاي عضو، موسسات تحقیقاتی و دانشگاهی، متخصصین و سـازمان هـاي دولتـی محلـی در سرتاسـر      

ل این سازمان با همکاري شرکایش به صالحیت در رویکردهاي تحلیلـی، برنامـه ریـزي راهبـردي و حـ     . جهان به دست می آورد
مشکل براي کاهش خطر پذیري بالیا رسیده است، شامل برنامه پیشرفته مدیریت خطر پذیري بالیا که ابـزاري بـراي راهنمـایی    
مقامات محلی و موسسات عضو در راه اندازي برنامه کاهش خطر پذیري در قالـب فراینـد هـا و عملکردهـاي مـدیریت از طریـق       

  .یک فرایند برنامه ریزي مشارکتی است
  

  
  رنامه ساختار هاي انسانی سازمان مللب

www.unhabitat.org   
  

ماموریت این سازمان ارتقـاي شـهر هـا و شـهرك هـایی بـا       . این سازمان نماینده سازمان ملل براي توسعه پایدار شهري می باشد
برنامه مـدیریت بالیـا ایـن سـازمان یـک نقطـه کـانونی        . پایداري اجتماعی و محیطی با هدف تهیه سرپناه کافی براي همه است

ایـن  . شورهایی است کـه دوره بازیـابی از جنـگ یـا بالیـا طبیعـی را مـی گذراننـد        براي کمک به دولت ها و مقامات محلی در ک
ایـن  . سازمان همچنین به ارایه کمک هاي فنی به منظور پیشگیري از بحران هاي آتی ناشی از مخـاطرات طبیعـی مـی پـردازد    

مـدنی و بخـش    در دولـت، جامعـه   UN-HABITAT، هالل احمر، همتاهـاي  UNISDRسازمان با همکاري شرکایش شامل 
خصوصی در صدد تضمین این است که شهرها در آینده به تاب آوري در برابـر بالیـا نایـل شـده و خـوب برنامـه ریـزي شـوند و         

  .تاثیر خود را بر محیط کاهش دهند
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  اختصارات
  

ACSAD     مرکز مطالعات مناطق و سرزمین هاي خشک عرب  
ADPC        مرکز آسیایی براي آمادگی در برابر بالیا  

AECOM     معماري، مهندسی، مشاوره و مدیریت عملیات  
ASEAN     اتحادیه ملل آسیاي جنوب شرقی  
ASEZA      آکابا، اردن(مقام منطقه اقتصادي ویژه(  

BCA       آنالیز سود و هزینه  
CADRI      ابتکار بین سازمانی (ظرفیت ابتکار کاهش بالیاUNDP ،UNISDR  وUCHA(  

CI       شاخص هاي مرکزي  
CORILA     Consorzio Ricerche Laguna )ونیز، ایتالیا(  

CRED        دانشگاه کاتولیک لواین، بروکسل(مرکز تحقیقات اپیدمیولوژي بالیا(  
CRF       صندوق امداد براي بالیا  

DRM       مدیریت خطر پذیري بالیا  
DRMMP     ي بالیابرنامه پیشرفته مدیریت خطر پذیر  

DRR       کاهش خطر پذیري بالیا  
ECHO       اداره کمک هاي انسان دوستانه کمیسیون اروپا  

EM-DAT     پایگاه داده بین المللی بالیا  
EMI       زلزله ها و ابتکارات ابرشهرها  
EOC       مرکز عملیات اضطراري  
FAO       سازمان غذا و کشاورزي  

FEMA        ت متحده آمریکاایاال(سازمان مدیریت اضطراري فدرال(  
GAR        گزارش ارزیابی جهانی در مورد کاهش خطر پذیري بالیا)UNISDR(  

GFDRR     تسهیالت جهانی براي کاهش بالیا و بازیابی  
GIS       سیستم اطالعات جغرافیایی  

GNDR     شبکه جهانی سازمان هاي جامعه مدنی براي کاهش بالیا  
HFA        چارچوبHyogo  تاب آوري ملل و جوامع برابر بالیا: 2015تا  2005براي برنامه عملیاتی  

ICLEI       دولت هاي محلی با هدف پایداري  
IID        آدالید، استرالیا(موسسه توسعه بین المللی(  
ILO       سازمان کار بین المللی  
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INEE       شبکه میان سازمانی براي آموزش در موارد اضطراري  
INSARAG      مشاوره اي تحقیق و نجات بین المللیگروه  

IPCC       پانل میان دولتی در مورد تغییر اقلیم  
IRP       سکوي بازیابی بین المللی  

LG-NET      هند(شبکه دولت محلی(  
LG-SAT      را ببینید 1پیوست (ابزار خودسنجی دولت محلی(  
MCGM     اتحادیه شهرداري بمبئی بزرگ  
NEHRP     ایاالت متحده آمریکا(ت زلزله برنامه ملی کاهش مخاطرا(  

NGO       سازمان غیر دولتی  
OECD       سازمان همکاري و توسعه اقتصادي  
PAHO       سازمان بهداشت آمریکایی پان، اداره منطقه اي سازمان بهداشت جهانی  
RICS       موسسه سلطنتی نقشه برداران رسمی  
SES        ویکتوریا، استرالیا(سرویس اضطراري کشور(  

SMART      کوآالالمپور، مالزي(تونل جاده اي هدایت سیالب(  
SMEC       اتحادیه مهندسی کوه هاي برفی  

SWITCH      ابتکارات خورشیدي و بادي در راستاي ایجاد تغییر)ICLEI (  
UCLG       شهرهاي متحد و دولت هاي محلی  

UNDAC      سنجش و هماهنگی بالیا سازمان ملل  
UNDP       برنامه توسعه سازمان ملل  

UNESCAP     کمیسیون اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل براي منطقه آسیا و اقیانوس آرام  
UNESCO     سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل  
UNICEF     صندوق کودکان سازمان ملل  
UNISDR     راهبرد بین المللی سازمان ملل براي کاهش بالیا  

URA       مناطق شهري و روستایی  
WB       نیبانک جها  

WCSDA      چین(ائتالف توسعه علمی شهرهاي جهان(  
WHO       سازمان بهداشت جهانی  
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  یادداشتها
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



86 

 
 اولیه می باشد دستنامه ترجمه شده درفت

    
  ها پیوست
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  :ها پیوست
  

  88      ابزار خودسنجی دولت محلی براي تاب آوري در برابر بالیا: 1پیوست 

  95          اصطالحات کاهش خطرپذیري در برابر بالیا: 2پیوست 

  96        خطر بالیا و مراجعروند هاي قرار گرفتن در معرض : 3پیوست 

  100                ابزار، منابع و وب سایت ها: 4پیوست 
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  دولت محلی براي تاب آوري در برابر بالیا خودسنجیابزار : 1پیوست 
  

  چرا از ابزار خودسنجی دولت محلی استفاده کنیم؟
تنظیم کنیم، کمبودها را شناسـایی کنـیم، عملیـات را    استفاده از ابزار خودسنجی دولت محلی کمک خواهد کرد تا اصول پایه را 

برنامه ریزي کنیم و داده هاي قابل مقایسه اي را از طریق دولت هاي محلی در داخل کشور و در سراسر جهـان داشـته باشـیم و    
بـزار جهـانی مـی    شهر ها و دولت هاي محلی بـا اسـتفاده از ایـن ا   . بدین وسیله پیشرفت ها را در طول زمان اندازه گیري نماییم

  .توانند در خصوص تعیین اولویت و تخصیص بودجه در داخل شوراي شهر با دولت ملی بحث و گفتگو نمایند
  

  :اهداف اصلی ابزار خود سنجی دولت محلی عبارتند از
کمک به دولت هاي محلی تا با ذینفعان مختلف تعامل کرده و کمبودها و چالش هاي موجود در کـاهش خطـر پـذیري     •

  .یا در شهر یا محله شان را شناسایی کنندبال
تـاب آور سـاختن    کمپـین تنظیم اصول پایه و تهیه گزارش هاي وضعیت براي شهر ها و شهرداري هایی که متعهـد بـه    •

  .شهرها و ده اصل آن شده اند
براي سیستم پایش عملیـات بـا تهیـه    ) Hyogo )HFAکامل کردن اطالعات جمع آوري شده از طریق چارچوب ملی  •

ملی به عنـوان بخشـی از    HFAشهر ها می توانند انتخاب کنند که نتایج شان را با نقاط کانونی . اطالعات در سطح محلی
  .فرایند گزارش دهی ملی تسهیم کنند

  
  چه کسی فرایند بازبینی را هدایت می کند؟

اید به عنوان یک فرایند چند ذینفعی و با مدیریت دولت هاي محلـی اجـرا   ابزار خود سنجی براي اینکه بتواند موثر باشد ب
کنشگران اصلی شامل مقامات دولت محلی، سازمان هاي جامعه مدنی، دانشگاه هاي محلی، جامعـه کسـب و کـار و    . شود

ه مـدنی و  حضـور سـازمان هـاي جامعـ    . سازمان هاي مبتنی بر جامعه و در صورت لزوم با حمایت نهادهاي ملی می باشـد 
  .سازمان هاي مبتنی بر جامعه براي موفقیت این فرایند حیاتی است

  
  فرایند بازبینی چطور کار خواهد کرد؟

نتایج خود سنجی در یک سیستم آنالین مبتنی بر وب ضبط خواهد شد که در صورت تـرجیح  : شاخص هاي خاص محلی
 UNISDRتم آنالین و الگوي مورد نظر توسـط سـازمان   سیس. دولت محلی به صورت آفالین نیز قابل استفاده خواهد بود

، نمایندگان دولت محلی و نمایندگان شبکه جهانی سـازمان هـاي جامعـه مـدنی     ICLEIبا مشورت شرکاي متعدد شامل 
  .ایجاد شده است) GNDR(براي کاهش بالیا 

هر کدامشان در یک فرم درجه  مضمونی که به عنوان سواالت کلیدي ارایه شده و-نسخه آنالین شامل شاخص هاي محلی
مـورد ارزیـابی   ) آمـده اسـت   A.1ذیل و مقیاس سنجش در جـدول   A.2سواالت کلیدي در جدول ( 5تا  1بندي شده از 
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را  A.3جـدول  (و شاخص هـاي مرکـزي    HFAسواالت کلیدي در راستاي محدوده هاي اولویت . قرار می گیرد می باشد
عملیات خود سنجی موجب تقویت فراینـد هـاي   . ب آور ساختن شهرها می باشدو همچنین ده اصل مذکور در تا) ببینید

. تـاب آور سـاختن شـهرها مـی شـود      کمپـین ملی و پروفایل آنالین دولت هاي محلـی شـرکت کننـده در     HFAبازبینی 
  .ملی صورت گرفته و هر دو سال یکبار اجرا شود HFAپیشنهاد می شود این ابزار بصورت همزمان با فرایند پایش 

  
ــی     ــت محلـــ ــن دولـــ ــنجی آنالیـــ ــود ســـ ــزار خـــ ــایش  : ابـــ ــتم پـــ ــایت   HFAسیســـ ــن در ســـ آنالیـــ

monitoring-www.preventionweb.net/english/hyogo/hfa یــق وب قــرار داشــته و همچنــین از طر
بـراي دسترسـی بـه سیسـتم     . نیز قابل استفاده می باشـد  www.unisdr.org/campaign به آدرس کمپینسایت 

و نقطه کـانونی مربوطـه بـراي     UNISDRآنالین می بایست فرایند ثبت نام طی شود که توسط دفاتر منطقه اي سازمان 
هر کاربر دولت محلی یک شناسه کاربري ویژه دریافت می کند تا از طریق آن بـه  . بالیا ارایه می شود کاهش خطر پذیري

دستورالعمل هاي مفصل در خصوص ابزار خـود سـنجی دولـت محلـی بصـورت آنالیـن نیـز قابـل         . سیستم دسترسی یابد
  .دسترس می باشند

  
  سطح پیشرفت –مقیاس نمره دهی : A.1جدول 

انجام می شود که به نمره دهی پیشـرفت در طـول زمـان     5تا  1پیشرفت در عملیات خودسنجی در مقیاسی از وضعیت و سطح 
  .راهنمایی بیشتر بصورت آنالین موجود می باشد. کمک می کند

  
نظرات مشروح در خصـوص مضـمون و چـالش هـا را     (شرح سطح پیشرفت براي رده بندي کلی در هر سوال   سطح پیشرفت

  )اضافه نمایید
پیشرفت همه جانبه اي به همراه تعهد و ظرفیت هاي الزم براي حمایت از تالش ها در تمامی سطوح به   5

  .دست آمده است
موفقیت اساسی حاصل شده است اما نقص هاي شناخته شـده اي در تعهـد، منـابع مـالی یـا ظرفیـت هـاي          4

  .عملیاتی وجود دارد
در کاهش خطر پذیري بالیا وجود دارد اما فرایند جامع یا تعهد و ظرفیت هاي نهادینه براي موفقیت   3

  اساسی نیست
موفقیت بدست آمده است اما کامل نیست و در حالیکه بهبودها برنامه ریزي شده است تعهد و ظرفیت ها   2

  محدود است
  .دارد موفقیت ها جزئی هستند و نشانه هاي اندکی از برنامه ریزي یا عملیات براي بهبود وضعیت وجود  1
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  :A.2جدول 
  سواالت کلیدي براي خودسنجی بر اساس ده اصل تاب آوري شهرها

شـماره هـاي بعـد    . که مطابق با هر اصل است می باشـد  HFAستون مربوط به ده اصل شامل شماره یا شماره هاي اولویت هاي 
سیسـتم  . اشـاره مـی کنـد    A.3مربوطه در جدول  HFAبه شاخص هاي مرکزي ) 1.1مثال (از هر سوال کلیدي در این جدول 

  .به همراه دستورالعمل هاي اضافه بصورت آنالین قابل دسترس می باشد) سواالت کلیدي و شاخص هاي مرکزي(کامل 
  

  سواالت کلیدي در هر اصل  ده اصل
  : 1اصل 

ــه    ــاهنگی ب ــی و هم ــازمان ده س
ــش و    ــازي نق ــفاف س ــور ش منظ

  مسئولیت هاي هر یک از افراد
  )HFA 1اولویت (

کاهش خطـر  ) دانش، تجربه، حکم قانونی(چقدر خوب با ظرفیت هاي ) شامل دولت محلی(سازمان هاي محلی   .1
  [1.1]پذیري بالیا و سازگاري با تغییر اقلیم تجهیز شده اند؟ 

مشارکت ها تا چه اندازه میان جوامع، بخش خصوصی و مقامات محلی براي کاهش خطـر پـذیري وجـود دارد؟      .2
[1.1]  

حمایـت مـی   ) خصوصا زن هـا، سـالخوردگان و کودکـان   (دولت محلی تا چه اندازه از جوامع محلی آسیب پذیر   .3
  [1.3]کند؟ 

  [1.4]دولت محلی تا چه اندازه در برنامه ریزي کاهش خطر پذیري بالیا ملی شرکت می کند؟   .4
  : 2اصل 

تخصیص بودجـه و ایجـاد انگیـزه    
براي خانه داران، خانواده هاي کـم  
درآمــد و بخــش خصوصــی بــراي 
سرمایه گـذاري در کـاهش خطـر    

  پذیري
  )HFA 4و  1اولویت هاي ( 

دولت محلی تا چه اندازه به منابع مالی کافی براي اجراي فعالیت هاي مربوط به کاهش خطر پـذیري دسترسـی     .5
  1.2]دارد؟ 

دولت محلی تا چه میزان منابع مالی کافی براي اجراي فعالیت هاي کاهش خطر پذیري بالیـا شـامل واکـنش و      .6
  1.2]بازیابی موثر تخصیص می دهد؟ 

بـراي خانوارهـاي آسـیب پـذیر در زمـان      ) مثل طرح هاي پس انداز و اعتبار و بیمه(حیطه خدمات مالی موجود   .7
  [4.2]هاي قبل از بالیا چیست؟ 

خدمات مالی خرد، کمک هاي نقدي، وام هاي کوچک، تضمین وام و غیره تا چه اندازه براي خانوارهـاي گرفتـار     .8
  [4.2]ود است؟ بالیا براي از سر گرفتن زندگی موج

تا چه اندازه انگیزه هاي اقتصادي براي سرمایه گذاري در کاهش خطر پـذیري بـراي خانوارهـا و مشـاغل ایجـاد        .9
  [4.3]) مثال کاهش حق بیمه براي خانوارها و معافیت مالیاتی براي مشاغل(شده است؟ 

اتحادیه هاي شغلی محلی نظیر اتاق بازرگانی و نظایر آن تا چه حد از تالش هاي بنگاه هاي کوچک طـی و بعـد     .10
  [4.3]از بالیا حمایت می کنند؟ 

  : 3اصل 
به روز رسانی اطالعات مربـوط بـه   
مخــاطرات و آســیب پــذیري هــا، 
تهیه و تسهیم ارزیابی هـاي خطـر   

  پذیري
  )HFA 4و  3، 2اولویت هاي (

دولت محلی تا چه میزان ارزیابی هاي خطر پذیري بالیـا را بـراي بخـش هـاي آسـیب پـذیر کلیـدي در حـوزه           .11
  [2.1]مربوطه انجام می دهد؟ 

) مـثال بطـور سـالیانه یـا دو سـاله     (این ارزیابی هاي خطر پذیري تا چه میزان بصورت منظم بـه روز مـی شـود؟      .12
[2.1]  

13.  
دولت محلی با چه نظم و ترتیبی با اطالعات جامعه در خصوص روند مخاطرات محلی و اقـدامات کـاهش خطـر    

شامل هشدارهاي سـریع مخـاطره در ارتبـاط اسـت؟     ) مثال با استفاده از یک برنامه ارتباطی خطر پذیري(پذیري 
[3.1]  

ارزیابی هاي خطر پذیري دولت محلی چقدر خوب با سنجش خطر پذیري از سـوي مقامـات محلـی همسـایه و       .14
  [2.4]برنامه هاي مدیریت خطر پذیري دولت ملی یا استانی در ارتباط است؟ 

ارزیابی هاي خطر پذیري بالیا چقدر خوب در تمامی برنامه ریزي هـاي توسـعه محلـی مربوطـه گنجانـده شـده         .15
  [2.1]؟ است
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  : 4اصل 
ــده   ــاهش دهن ــاي ک ــر بناه در زی
خطــر پــذیري نظیــر سیســتم    
زهکشی طوفـان سـرمایه گـذاري    

  کرده و از آنها نگهداري کنید
  ) HFA 4اولویت (

16.  

سیاست هاي استفاده از زمین و قوانین برنامه ریزي براي خانه سـازي و زیرسـاخت هـاي توسـعه تـا چـه حـد         
   [4.1]برنامه هاي جاري و آتی خطر پذیري بالیا را مد نظر قرار می دهند؟ 

  مسکن •
  ارتباطات •
  حمل و نقل •
  انرژي •

تأسیسات و زیر بناهاي عمومی پر اهمیت تا چه حد کافی در منـاطق پرخطـر و ارزیـابی شـده بـراي خطـرات و         .17
  [4.4]امنیت تمامی مخاطرات وجود دارد؟ 

اقدامات براي محافظت از تأسیسات و زیر بناهاي عمومی پر اهمیت در برابر خسارت طی بالیا تا چـه حـد کـافی      .18
  [4.4]صورت گرفته است؟ 

  :5اصل 
امنیـت تمـامی مـدارس و مراکــز     

درمـــانی را ارزیـــابی کـــرده و در 
صورت لـزوم آنهـا را بـروز رسـانی     

  کنید
  )HFA 5و  4، 2اولویت هاي (

19.  

مدارس، بیمارستان ها و مراکز درمانی براي ارزیابی هاي خط پذیري تمامی مخاطرات در محدوده شـما تـا چـه    
   [2.1]حد مورد توجه ویژه قرار گرفته است؟ 

  :گزینه ها را عالمت بزنید
  مدارس

  مراکز درمانی/بیمارستان ها

مدارس، بیمارستان ها و مراکز درمانی اصلی تا چه حد در برابر بالیا ایمن هستند تا بتواننـد عملیـات خـود را در      .20
  [2.1]مواقع اضطراري ادامه دهند؟ 

21.  

دولت محلی یا دیگر سطوح حکومتی تا چه میزان برنامه هایی براي سنجش مـنظم مـدارس، بیمارسـتان هـا و     
مراکز درمانی از لحاظ نگهداري، رعایت اصول ساخت، امنیت عمومی، خطر پذیري مربوط بـه آب و هـوا و غیـره    

  [4.6]دارند؟ 
  :گزینه ها را عالمت بزنید

  مدارس
  درمانیمراکز / بیمارستان ها 

22.  

تمرین هاي منظم آمادگی در برابر بالیا در مدارس، بیمارستان ها و مراکز درمانی تـا چـه حـد اجـرا مـی شـود؟       
[5.2]   

  :گزینه ها را عالمت بزنید
  مدارس

  مراکز درمانی/ بیمارستان ها
  :6اصل 

قــوانین ســاخت و ســاز قــانونی و  
برنامه ریـزي اسـتفاده از زمـین را    
اعمال کرده و زمـین ایمـن بـراي    
شهروندان کم در آمد را شناسـایی  

  .کنید
  )HFA 4اولویت 

مقررات استفاده از زمین، قوانین ساخت و ساز و قوانین بهداشت و امنیت تا چـه حـد خـوب در تمـامی منـاطق        .23
  [4.1]عمرانی و انواع ساخت و ساز اجرا می شود؟ 

24.  

  [4.1]مقررات موجود براي حمایت از کاهش خطر پذیري بالیا در محل شما تا چه اندازه قوي است؟ 
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  :7اصل 
اطمینان حاصل کنید کـه برنامـه    

ها و دوره هاي آموزشی مربوط به 
ــا در    ــذیري بالی ــر پ ــاهش خط ک

  .مدارس و جمعیت ها برقرار باشد
  )HFA 5و  3، 1اولویت هاي 

25.  
اقدامات دولت محلی براي ایجاد آگاهی و برنامه هاي آموزشی در خصوص کـاهش خطـر پـذیري و آمـادگی در     

   [1.3]حلی تا چه حد می باشد؟ برابر بالیا براي جوامع م
  .برنامه ها شامل مسایل تنوع فرهنگی بوده و برنامه ها به دیدگاه هاي جنسیتی حساس هستند

  [1.3]دولت محلی تا چه حد برنامه هاي آموزشی براي مقامات محلی و مدیران جامعه اجرا می کند؟   .26

مدارس و دانشگاه هاي محلی تا چه اندازه حاوي دوره هاي آموزشـی در خصـوص کـاهش خطـر پـذیري بالیـا         .27
  [3.2]به عنوان بخشی از برنامه درسی شان می باشند؟ ) شامل خطرات مرتبط با اقلیم(

  [5.2]شهروندان تا چه اندازه از برنامه ها و تمرین هاي تخلیه در مواقع ضروري آگاه هستند؟   .28

  : 8اصل 
زیست بوم ها و عوامـل طبیعـی را   
محافظت کنید تـا اثـرات بالیـا را    
کــاهش دهیــد و بــا تغییــر اقلــیم 

  .سازگار شوید
  )HFA 4اولویت 

  

سیاست هاي کاهش خطر پذیري بالیا، راهبرد ها و برنامه هاي اجراء دولت محلی تا چـه انـدازه در برنامـه هـاي       .29
  [4.1]توسعه محیطی و مدیریت منابع طبیعی گنجانده شده است؟ 

30.  

   [4.1]دولت محلی تا چه اندازه از بازسازي، محافظت و مدیریت پایدار خدمات زیست بوم حمایت می کند؟ 
  :گزینه ها را عالمت بزنید

  جنگل ها •
  مناطق ساحلی •
  سرزمین هاي مرطوب •
  منابع آبی •
  حوزه هاي آبخیز رودخانه •
  شیالت •

سازمان هاي جامعه مدنی و شهروندان تا چه اندازه در مرمت، حفاظـت و مـدیریت پایـدار خـدمات زیسـت بـوم         .31
  [4.1]مشارکت می کنند؟ 

بخش خصوصی تا چه اندازه در اجراء برنامه هاي مدیریت محیط و زیسـت بـوم در منطقـه شـما مشـارکت مـی         .32
  [4.1]کند؟ 

  :9اصل 
سیســتم هــاي هشــدار ســریع و   

قابلیت هاي مدیریت اضـطراري را  
 .ایجاد نمایید

  
  )HFA 5و  2اولویت هاي 

موسسات محلی تا چه حد به ذخایر مالی براي پشتیبانی واکنش و بازیابی سریع و موثر در برابر بالیـا دسترسـی     .33
  [5.3]دارند؟ 

پشـتیبانی نیـرو،   (منـابع  ) یا پرسنل آمـاده بـه کـار   (مراکز هشدار سریع تا چه اندازه تاسیس شده و با نیروي کار   .34
  [2.3]تامین شده است؟ ) تجهیزات و غیره

  [2.3]سیستم هاي هشدار تا چه اندازه امکان مشارکت کافی جامعه را می دهد؟   .35
  [5.2]یا سیستم ارتباطات اضطراري می باشد؟ /دولت محلی تا چه اندازه داراي مرکز عملیات اضطراري و  .36

تمرین هاي آموزشی تا چه اندازه بـا مشـارکت دولـت مربوطـه، سـازمان هـاي غیـر دولتـی، مـدیران محلـی و             .37
  [5.2]داوطلبین اجرا می شود؟ 

38.  

منابع کلیدي براي واکنش موثر نظیر تدارکات اضطراري، سرپناه هـاي اضـطراري، مسـیرهاي تخلیـه شناسـایی      
   [5.2]تا چه اندازه موجود است؟  شده و برنامه هاي اضطراري در تمامی زمان ها

  :گزینه ها را عالمت بزنید
  موجودي امداد •
  سرپناه هاي اضطراري •
  مسیر هاي تخلیه ایمن و شناسایی شده •
  برنامه اضطراري و برنامه آمادگی در برابر بالیا •

  :10اصل 
اطمینان حاصل کنید کـه نیازهـا    

و مشارکت جمعیت گرفتـار بالیـا   
 .در مرکز برنامه بازسازي قرار دارد

  )HFA 5و  4اولویت هاي 

اجتمـاعی بالیـا   - دولت محلی تا چه اندازه به منابع و نیروي کارشناسی براي کمک به قربانیـان و تـاثیرات روانـی     .39
  [5.3]دسترسی دارد؟ 

اقدامات کاهش خطر پذیري بالیا تا چه اندازه در فعالیت هاي بازیابی و توانبخشـی پـس از بالیـا گنجانـده شـده        .40
  [4.5]؟ )مثال بازسازي بهتر و توانبخشی مشاغل(است 

41.  
تا چه میزان داراي راهبرد کلی بـراي بازیـابی و بازسـازي پـس از بالیـا      ) یا برنامه مشابه(برنامه اقدامات احتمالی 

  [5.2]شامل ارزیابی نیازها و توانبخشی مشاغل می باشد؟ 
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   HFAشاخص هاي مرکزي ملی : A.3جدول 
براي عملیات مورد اسـتفاده دولـت هـا در     Hyogoشاخص هاي مرکزي مربوط به پنج اولویت عملیاتی چارچوب  A.3جدول 

  .بازبینی پیشرفت را ارایه می دهد
ــه  (  ــراي اطالعــات بیشــتر ب ــد monitoring-www.preventionweb.net/english/hyogo/hfaب ). رجــوع کنی

لینکهـا  (مربـوط اسـت    HFAبه کدام شاخص مرکزي  A.1کدام سوال کلیدي از جدول  ستون سمت راست نشان می دهد که
  ).به صورت آنالین می باشد

  سواالت کلیدي محلی  ملی HFAشاخص هاي مرکزي 
  )رجوع کنید A.1به جدول (

اطمینان حاصل کنید که کاهش خطر پذیري یک اولویت ملی و محلی است و داراي یک اسـاس نهادینـه   : 1براي عملیات  HFAاولویت 
  .قوي براي اجراء می باشد

CI 1.1     سیاست ملی و چارچوب قانونی کاهش خطر پذیري بالیا با مسئولیت ها و ظرفیت هاي توزیع شده در تمـامی سـطوح موجـود
  .است

1 ،2 ،3 ،4  

CI 1.2   مـی   منابع تخصیص یافته و کافی براي اجراء برنامه ها و فعالیت هاي کاهش خطر پذیري بالیا در تمامی سطوح اداري موجـود
  .باشد

5 ،6  

CI 1.3 26، 25، 3  .مشارکت جمعی و توزیع وظایف از طریق تفویض اختیارات و منابع به سطوح محلی تضمین شده است  
CI 1.4 4  .یک سکوي چند بخشی ملی براي کاهش خطر پذیري بالیا در حال فعالیت است  
  .شناسایی، سنجش و پایش خطر پذیري بالیا و تقویت سیستم هشدار سریع: 2براي عملیات  HFAاولویت 

CI 2.1            ارزیابی هاي خطر پذیري ملی و محلی بر اسـاس داده هـاي مربـوط بـه مخـاطرات و اطالعـات مربـوط بـه آسـیب پـذیري در
  .دسترس بوده و شامل خطر پذیري می شود

11 ،12 ،15 ،19 ،20   

CI 2.2 سیستم هاي پایش، بایگانی و پخش اطالعات درباره مخاطرات و آسیب پذیري هاي کلیدي برقرار می باشد.    
CI 2.3 34  .سیستم هاي هشدار سریع براي تمامی مخاطرات با رویکرد به جوامع برقرار می باشد  

35  
CI 2.4       ارزیابی هاي ملی و محلی خطر پذیري هاي منطقه اي و فرامرزي را به منظور همکـاري منطقـه اي در خصـوص کـاهش خطـر

  .پذیري به حساب می آورد
14  

  .استفاده از دانش، ابداع و آموزش براي ایجاد فرهنگ امنیت و تاب آوري در تمامی سطوح: 3براي عملیات  HFAاولویت 
CI 3.1    از طریـق شـبکه   (اطالعات مرتبط در خصوص بالیا در تمامی سطوح و براي تمامی ذینفعان موجود و قابل دسترس مـی باشـد

  )ها، ایجاد سیستم هاي شیرینگ اطالعات و غیره

13  

CI 3.2     برنامه هاي درسی مدارس، مواد آموزشی و دوره هاي آموزشی مرتبط شامل کاهش خطر پذیري بالیا و مفـاهیم و تمـرین هـاي
  .بازیابی می باشند

27  

CI 3.3 روش ها و ابزار تحقیق براي سنجش خطرات متعدد و تجزیه تحلیل هزینه ایجاد شده و تقویت می شوند.    
CI 3.4     راهبرد آگاهی عمومی در سراسر کشور به منظور تشویق فرهنگ تاب آوري در برابر بالیا براي هر دو بخـش شـهري و روسـتایی
  .وجود دارد

  

  کاهش فاکتورهاي اساسی خطر پذیري: 4براي عملیات  HFAاولویت 
CI 4.1        کاهش خطر پذیري بالیا یک هدف یکپارچه در سیاست ها و برنامه هاي مرتبط بـا محـیط شـامل اسـتفاده از زمـین، مـدیریت

  .منابع طبیعی و تطابق با تغییر اقلیم می باشد

16 ،23 ،24 ،29 ،30 ،
31 ،32  

CI 4.2    سیاست ها و برنامه هاي توسعه اجتماعی براي کاهش آسیب پذیري جمعیت هایی که بیشتر در معرض خطر هسـتند در حـال
  .اجراء است

7 ،8  

CI 4.3 9  .سیاست ها و برنامه هاي اقتصادي و مولد به منظور کاهش آسیب پذیري فعالیت هاي اقتصادي اجرا شده است  
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10  
CI 4.4       برنامه ریزي و مدیریت ساختار هاي انسانی در برگیرنده عناصر کاهش خطر پذیري بالیا شـامل اجـراي قـوانین سـاخت و سـاز
  .می باشد

17 ،18  

  .تقویت آمادگی در برابر بالیا به منظور واکنش موثر در تمامی سطوح: 5براي عملیات  HFAاولویت 
CI 5.1       سیاست قوي و ظرفیت و سازوکار هاي فنی و نهادین به منظور مدیریت خطر پذیري بالیا با نگـرش بـه کـاهش خطـر پـذیري

  .بالیا وجود دارد

1  

CI 5.2     برنامه هاي آمادگی در برابر بالیا و برنامه هاي احتیاطی در تمامی سطوح اداري برقرار می باشد و تمرین هـاي آموزشـی مـنظم
  .براي آزمایش و توسعه برنامه هاي واکنش در برابر بالیا اجرا می شود

22 ،28 ،36 ،37 ،38 ،
41  

CI 5.3 39، 33  .ذخایر مالی و سازوکار هاي احتیاطی به منظور پشتیبانی از واکنش و بازیابی موثر در زمان هاي مورد نیاز وجود دارد  
CI 5.4 رویه هایی براي تبادل اطالعات مرتبط طی حوادث و بالیا و انجام بازبینی هاي پس از حادثه وجود دارد.    
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  خطر پذیري بالیااصطالحات مربوط به کاهش : 2پیوست 
  

عبارت است از فرایند سیستماتیک استفاده از آیین نامه هـا، سـازمان هـا و مهـارت هـا و قابلیـت        :مدیریت خطر پذیري بالیا
هاي عملیاتی به منظور اجراء راهبرد ها، سیاست ها و ظرفیت هاي بهبود یافته براي کاهش اثـرات منفـی مخـاطرات و احتمـال     

خطر پذیري بالیا، جلوگیري، کاهش یا انتقال اثـرات منفـی مخـاطرات از طریـق فعالیـت هـا و اقـداماتی        هدف از مدیریت . بالیا
  ).UNISDR(براي پیشگیري، کاهش اثرات و آمادگی می باشد 

  
عبارت است از مفهوم و عملیات کاهش خطـرات بالیـا از طریـق اقـدامات سیسـتماتیک بـه منظـور         :کاهش خطر پذیري بالیا

تجزیه تحلیل و مدیریت فاکتور هاي اتفاقی بالیا، شامل کاهش برخورد بـا مخـاطرات، کـاهش آسـیب پـذیري مـردم و امـالك،        
در راسـتاي سیاسـت جهـانی تعیـین شـده در      (ر آمادگی براي حوادث ناگوا ارتقاء  و محیط وکاربري اراضی مدیریت هوشمندانه 

  ).ایجاد تاب آوري ملل و جوامع در برابر بالیا: 2015تا  2005براي عملیات سالهاي  Hyogoچارچوب 
  

در برابـر اثـرات    تـوانی  به معنی توانایی یک سیستم یا جامعه در معرض خطر براي مقاومـت، جـذب، پوشـش و بـاز     :تاب آوري
سب و بطور کارآمد شامل محافظـت و مرمـت سـاختارها و عملکردهـاي اساسـی و حیـاتی مـی باشـد         یک مخاطره در زمان منا

)UNISDR .(       تاب آوري سرمایه را بر روي افزایش توانایی کلی یک منطقه شهري بـراي پوشـش یـک جامعـه و اقتصـاد پویـا و
  .سالم تحت حیطه گسترده اي از شرایط متمرکز می کند

  
ت از فرایندي که رویکردي یکپارچه، آگاه به جنسـیت و فقیـر محـور بـه سـتون هـاي اجتمـاعی،        عبارت اس :شهرسازي پایدار

شهرسازي پایدار بر اساس برنامه ریزي مشارکتی، فرایند هـاي تصـمیم گیـري و    . اقتصادي و محیطی پایداري را ارتقا می بخشد
  :زاصول شهرسازي پایدار عبارت اند ا). UN-HABITAT(حکومت فراگیر می باشد 

  زمین، زیر ساخت، خدمات، قابلیت حرکت و مسکن قابل دسترس و فقیر محور •
  توسعه فراگیر اجتماعی، آگاه به جنسیت، سالم و ایمن •
  برنامه ریزي مشارکتی و فرایند هاي تصمیم گیري •
  اقتصاد محلی پویا و رقابتی که کار و معیشت شایسته را تضمین می کند •
  ق منصفانه براي شهرتضمین عدم تبعیض و حقو •
  قادر ساختن شهرها و جوامع به برنامه ریزي و مدیریت کارآمد سختی ها و تغییرات به منظور نیل به تاب آوري •
  

ــازمان       ــا ســ ــذیري بالیــ ــر پــ ــاهش خطــ ــطالحات کــ ــه اصــ ــتر بــ ــوارد بیشــ ــراي مــ ــه آدرس  UNISDRبــ بــ
http://www.unisdr.org/terminology مراجعه نمایید.  
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  روند هاي مواجه با خطر بالیا و مرجع ها: 3پیوست 

  

سازمان ملل درباره کاهش خطر پـذیري بالیـا بـا عنـوان آشـکار سـازي خطـر و تعریـف          2011مطابق با گزارش ارزیابی جهانی 
مـورد اول حرکـت مـردم و فعالیـت هـاي      . برخورد با بالیا وجود داردمجدد توسعه، دو فاکتور اصلی در افزایش خسارات ناشی از 

درصـد رشـد داشـته     87در چهل سال گذشته جمعیت جهـان  . اقتصادي به مناطق مستعد سیل و گردباد هاي گرمسیري است
ط درصد افزایش یافته و جمعیت مـردم سـاکن خطـو    114بر عکس، تناسب جمعیت ساکن حوزه هاي رودخانه سیل خیز . است

بیشتر ایـن افـزایش در کشـور هـایی کـه در      . درصد افزایش پیدا کرده است 200ساحلی که در معرض گردباد ها هستند تقریبا 
  . آمد کم یا متوسط دارند رخ داده است

یـون  تریل 6/1بـه   1970میلیارد دالر آمریکا در دهـه   600ثانیا ارزش کامل تولید ناخالص داخلی در معرض گردباد ها از کمتر از 
دالر آمریکا در هزاره جدید افزایش یافت و این مساله باعث شد افزایش مواجهـه بـه یکـی از عامـل هـاي اصـلی افـزایش خطـر         

این مساله ثابت می کند که انگیزه هاي اقتصادي در سرمایه گـذاري در منـاطق پـر مخـاطره همچنـان      . پذیري بالیا تبدیل شود
  .کندبر خطرات شناخته شده بالیا سنگینی می 

خطر مرگ و میر ناشی از سـیل و گردبـاد هـاي گرمسـیري در سراسـر جهـان رو بـه کـاهش         . اما خبرهاي خوبی نیز وجود دارد
این یک موفقیت مهم است لیکن دلیل عمده آن موفقیت هاي بزرگ در منطقه شرق آسیا و اقیـانوس آرام و کشـور هـایی    . است

به همراه بهبـود شـرایط توسـعه، ایـن کشـورها      . ه سبقت گرفته است می باشدکه در آنها کاهش آسیب پذیري بر افزایش مواجه
مدیریت خطر پذیري شان را با استفاده از سیستم هاي هشدار سریع، آمادگی و واکنش بهبـود داده انـد و ایـن    ) و برخی شهرها(

  .مساله موجب کاهش قابل مالحظه مرگ و میر در زمان هاي وقوع حادثه شده است
مساله نگران کننده ایـن اسـت کـه از نقطـه نظـر اقتصـاد       . بر عکس، خطر زیان اقتصادي در تمامی مناطق در حال افزایش است

امروزه سریعتر از تولید ناخالص داخلـی سـرانه افـزایش مـی      OECDجهانی زیان هاي اقتصادي ناشی از سیل ها در کشورهاي 
ثروت در بالیا مربوط به آب و هـوا سـریعتر از بوجـود آمـدن ثـروت در حـال        یابد و این بدین معنی است که خطر از دست دادن

لـیکن رونـد ایـن بهبودهـا آنقـدر      . این بدین معنی نیست که کشورها در حال کاهش آسیب پذیري خود نیسـتند . افزایش است
  .را ثابت می کنند شکل هاي ذیل این نکات. سریع و کافی نیست تا بتواند این مواجهه در حال افزایش را جبران کند

  

  
  www.preventionweb.net/garبراي اطالعات بیشتر به 

  سیل ها در آمریکاي التین و حوزه دریاي کارائیب
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درباره مدیریت خطر پذیري حوادث و بالیا بزرگ به منظور پیشرفت در سـازگاري بـا تغییـر     IPCCگزارش ویژه 
   2012پانل میان دولتی درباره تغییر اقلیم، . اقلیم

  
براي اولین بار به این مساله مـی پـردازد کـه چطـور یکپارچـه سـازي کارشناسـی در علـم اقلـیم شناسـی،            IPCCاین گزارش 

مدیریت خطر پذیري بالیا و سازگاري می تواند بحث هاي مربوط به نحوه کاهش و مدیریت خطـرات حـوادث و بالیـا بـزرگ در     
نقش تغییر اقلیم در اصالح ویژگیهاي حـوادث بـزرگ پرداختـه    این گزارش به ارزیابی . اقلیم هاي در حال تغییر را به میان بکشد

و تجارب مربوطه را با حیطه گسترده اي از گزینه هـاي مـورد اسـتفاده توسـط موسسـات، سـازمان هـا و جوامـع بـراي کـاهش           
ن بـه  از میـان آنهـا مـی تـوا    . مواجهه و آسیب پذیري و بهبود تاب آوري در حوادث بزرگ اقلیمی مورد سنجش قـرار مـی دهـد   

ایـن  . سیستم هاي هشدار سریع، ابتکارات پوشش بیمه، بهبود زیرساخت ها و توسعه شبکه هـاي امنیـت اجتمـاعی اشـاره کـرد     
گزارش همچنین شامل مطالعات موردي است که حوادث بزرگ ویژه و تاثیرات آنها در بخش هـاي مختلـف جهـان و همچنـین     

  . کند محدوده فعالیت هاي مدیریت خطر پذیري را بیان می
  

  :این گزارش اطالعات ذیل را ارایه می دهد
تاثیر تغییر پذیري طبیعی اقلیم و تغییر اقلیم ناشی از دخالت بر بسامد، شدت، اندازه فضـایی و مـدت برخـی از حـوادث آب و      •

  .هوایی و اقلیمی
ـ    • راي تعیـین تـاثیرات و احتمـال    ارتباط آسیب پذیري جامعه انسانی و اکو سیستم هاي در معرض خطر با این گونـه حـوادث ب

  .بالیا
خط مشی هاي مختلف توسعه چگونه می تواند آسیب پذیري جمعیت هاي آینده را در برابر حـوادث بـزرگ بیشـتر یـا کمتـر       •

  .کند
تجربه حوادث بزرگ اقلیمی و سازگاري با تغییر اقلیم چگونه درس هایی درباره راه هـاي مـدیریت بهتـر خطـر پـذیري هـاي        •

  .آینده مربوط به حوادث آب و هوایی و اقلیمی می دهدحال و 
  .جمعیت ها چگونه می توانند قبل از وقوع حادثه به تاب آوري بیشتري برسند •
  

  موضوعات کلیدي
افـزایش هـاي آتـی    . در برخی از حوادث آب و هوایی و اقلیمی در بخش هایی از نقاط جهان افزایش هایی مشاهده شده اسـت  •

  .در طول قرن بیست و یکم رخ خواهد داد
اقتصادي، تغییرات طبیعی اقلیمی و تغییرات اقلیمی ناشی از دخالت انسـان بـر روي خطـر بالیـا مربـوط بـه       - توسعه اجتماعی •

  .هوا و اقلیم تاثیر می گذاردآب و 
تجربه مدیریت خطر پذیري بالیا و سازگاري با تغییر اقلیم یـک پایـه علمـی را بـراي توسـعه رویکـرد هـاي مـوثر بـه منظـور            •

  .آمادگی و واکنش در برابر حوادث و بالیا فراهم می کند
  .مراجعه فرمایید www.preventionweb.net/got/srexبراي اطالعات بیشتر به 
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  )2011بانک جهانی، (راهنمایی براي سازگاري با تغییر اقلیم در شهرها 
مخاطـب اصـلی   . این راهنما یک منبع عملی درباره واکنش به چالش هاي مربوط به سازگاري با تغییر اقلیم در شهرها می باشـد 

این راهنما مقامات شهري و کنشگران کشورهاي در حال توسعه است که مـی خواهنـد مسـایل مربـوط بـه سـازگاري بـا تغییـر         
در ایـن راهنمـا نمونـه    . بررسی جامع در باب این موضوع را در این راهنما بیابنـد  اقلیم را مالحظه کرده و می توانند یک مقدمه و

ایـن راهنمـا دیـدگاه هـاي     . هایی از رویه هاي خوب و تجارب موفق ارایه شده و منابع و ابزار موجود دیگر شـرح داده مـی شـود   
مسـایل مهـم شـهري نظیـر کـاهش خطـر پـذیري         عملی را بیان کرده و راه هاي پیوند تغییر اقلیم با اولویت هاي جامعه و دیگر

بالیا، توسعه اقتصادي، بهداشت عمومی، پایداري، ایمنی غذا و اولویت هاي دیگر را نشان می دهد و لـذا مـی توانـد بـه توسـعه و      
رد اجراء برنامه هاي سازگاري در شهرها، تقویت ظرفیت ها و تجزیه تحلیل گفتمان هاي بین مـدیران و ذینفعـان شـهري در مـو    

تهیه شده و از طریـق برنامـه کـاري     MITو  ICLEIاین محصول علمی توسط بانک جهانی و با مشارکت . سازگاري کمک کند
  . درباره شهرها و تغییر اقلیم و با حمایت ائتالف شهر ها تولید شده است UN-HABITATو  UNEPمشترك بانک جهانی، 

  
  مراجعه نمایید http://go.worldbank.org/FEBXSYRPROبراي اطالعات بیشتر به 

  
، GFDRRبانـک جهـانی،   (راهنمایی درباره مدیریت یکپارچه خطر سیل شهري براي قرن بیسـت و یکـم   : شهر ها و خطر سیل

2012(  
گذاران و کارشناسان فنـی در شـهرهاي کشـورهاي    این راهنما به ارایه دستورالعمل هاي عملیاتی براي تصمیم گیران و سیاست 

در . در حال توسعه در خصوص نحوه مدیریت خطر سیل ها در یک محیط شهري با تغییرات سـریع و اقلـیم متغیـر مـی پـردازد     
این راهنما رویکردي راهبردي اتخاذ شده که در آن اقدامات مناسب ارزیـابی، انتخـاب و فراینـدي کـه هـم بـه ذینفعـان اطـالع         

راهنماي مذکور با بیش از پنجاه مطالعـه مـوردي، یـک    . انی کرده و هم حیطه کامل ذینفعان را در بر می گیرد وارد می شودرس
سري بخش هاي کاربردي و مجموعه اي از اصول سیاست راهنمایی، مدرن ترین روش ها را در مـدیریت یکپارچـه خطـر سـیل     

  .شهري به کار می گیرد
رویکردي چند قاعده و چند بخشی است که تحـت مسـئولیت نهـاد هـاي دولتـی و غیـر دولتـی        مدیریت یکپارچه خطر شهري 

اقدامات مدیریت خطر سیل می بایست فراگیر بوده، ویژگی محلی داشته، یکپارچه بـوده و در میـان همـه    . مختلف قرار می گیرد
  :این راهنما به ارایه اصول ذیل می پردازد. بخش هاي ذیربط توازن داشته باشد

  .هیچ الگوي مشترکی وجود ندارد. هر سناریوي خطر سیل یک سناریوي متفاوت است •
  .طرح هاي مدیریت سیل باید قادر باشند از عهده حوادث آتی متغیر و غیر مشخص بر آیند •
  .شهر سازي سریع مستلزم یکپارچه سازي مدیریت خطر سیل در حکومت و برنامه ریزي منظم شهري می باشد •
یک راهبرد یکپارچه نیازمند به کار گیري توام اقدامات ساختاري و غیر ساختاري و اندازه گیري هاي خـوب بـراي تـوازن مـی      •

  .باشد
  .اقدامات ساختاري با مهندسی سنگین می تواند خطر پذیري را به باال دست و پایین دست انتقال دهد •
  .حذف کامل خطر از حادثه سیل غیر ممکن است •
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  .مات مدیریت سیل داراي مزایاي مشترك متعدد در نقش مدیریت سیل خود می باشنداقدا •
  .شفافیت مسئولیت ساخت و راه اندازي برنامه هاي خطر سیل حیاتی می باشد •
  .اجراء اقدامات مدیریت خطر سیل مستلزم همکاري ذینفعان متعدد می باشد •
  .یریت سیل امري مهم می باشدمالحظه عواقب اجتماعی و اکولوژیکی گسترده تر مد •
  .ارتباط مستمر براي افزایش آگاهی و تقویت آمادگی الزامی است •
  .برنامه ریزي براي بازیابی سریع پس از حادثه سیل و استفاده از برنامه بازیابی به منظور ایجاد ظرفیت •
  

  .مراجعه کنید ww.gfdrr.org/urbanfloodswبراي اطالعات بیشتر به 
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  ابزار و منابع: 4پیوست 
  

لطفا توجه داشته باشید که در برخی موارد آدرس وب سایت اصلی این ابزار و منابع تغییـر داده شـده اسـت تـا شـما راحـت تـر        
در صورت استفاده از این آدرس هاي کوتاه شده به طور اتوماتیـک بـه منـابع موجـود در وب     . بتوانید به اطالعات دسترسی یابید

و  cutه طور آفالین ایـن کتـاب را مطالعـه مـی کنیـد آدرس را در مرورگـر وب خـود        اگر ب. سایت هر سازمان هدایت می شوید
paste کرده و یا تایپ نمایید.  

  
  راهنمایی کلی

  »!شهر من دارد آماده می شود - تاب آور ساختن شهر ها «
www.unisdr.org/campaign  جهانی شـهرهایی کـه در حـال کـار بـراي کـاهش خطـر         کمپینهر چیزي که در مورد

  . پذیري هستند باید بدانید
  

   www.unisdr.org/hfa با عنوان ایجاد تاب آوري ملل و جوامع 2015- 2005براي عملیات  hyogoچارچوب 
مان ملل اتخاذ شده و اصول راهنمایی بـراي ایجـاد تـاب آوري بـه     یک چارچوب عملیاتی ده ساله که توسط کشور هاي عضو ساز
  .همراه یک سیستم پایش پیشرفت در سطح ملی ارایه می دهد

  
  )UNISDR )2007 –توسط ذینفعان محلی  Hyogoراهنمایی براي اجراء چارچوب عملیاتی : از حرف تا عمل

www.unisdr.org/files/594_10382.pdf      راهبرد ها و مراحل کاربردي بـراي اجـراء چـارچوب عملیـاتیHyogo 
  ).فوکوس ملی(

  
  )2010(، دانشگاه کیوتو UNISDR –توسط ذینفعان محلی  Hyogoراهنمایی براي اجراء چارچوب عملیاتی 

www.preventionweb.net       توصیه هایی براي دولت هاي محلـی و ذینفعـان در خصـوص حمایـت از اجـراءHFA  در
  "از حرف تا عمل"سطح محلی بر اساس راهنماي 

  
  )MDGs(اهداف توسعه هزاره سازمان ملل 

www.undp.org/mdg/basics.shtml هشتگانه، مورد قبول تمامی ملل و موسسـات پیشـروي توسـعه جهـان      اهداف
  .که می تواند موجب کاهش فقر، گرسنگی و بیماري شود
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  )2011و  GAR (– UNISDR )2009(گزارش ارزیابی جهانی درباره کاهش خطر پذیري بالیا 
www.preventionweb.net/gar  بـر اسـاس گزارشـات    (ارزیابی جهانی دو ساالنه پیشرفت در کاهش خطر پذیري بالیا

HFA (و بررسی و تجزیه تحلیل روند هاي خطر پذیري، مخاطرات طبیعی و توصیه هایی براي پرداختن به آنها .  
با عنوان الگوهـاي خطـر پـذیري و رونـد هـاي       3 مخصوصا فصل. خطر پذیري و فقر در اقلیم متغیر GAR 2009تیتر فرعی 

تیتـر فرعـی   . با عنوان حکومت شهري و محلی، فقر و خطر پذیري بالیا بـا موضـوع ارتبـاط دارد    2/4فقر در سطح محلی و فصل 
GAR 2011 با عنوان فرصت هـا و انگیـزه هـاي کـاهش      6مخصوصا فصل . با عنوان آشکار سازي خطر، تعریف مجدد توسعه

  .ري بالیاخطر پذی
  

، بانـک  GFDRR –مقدمه اي درباره کاهش آسیب پـذیري هـا در برابـر بالیـا     : شهرهاي تاب آور در برابر اقلیم
  )UNISDR )2008جهانی، 

http://tinyurl.com/ycuaqyn      مقدمه اي درباره کاهش آسیب پذیري در برابر بالیا مربوط به اقلـیم بـه همـراه مطالعـات
  .موردي و صفحات کاري

  
  نقش جوامع کم در آمد در کاهش خطر پذیري بالیا در مناطق شهري چیست؟

  )UNISDR ،IIED )2011ساترتوایت، .د
http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/bgdocs/Satterthwaite_20

11.pdf  2011پیش زمینه اي در-GAR      پـذیري بالیـا در   درباره نقش سازمان هاي جمعی کـم در آمـد در کـاهش خطـر
  .مللی که درآمد کم یا متوسط دارند

  
  .2010رویه هاي مجمع جهانی . شهرها و سازگاري با تغییر اقلیم: شهرهاي تاب آور

   Springer Science and Business Media B.V. 2011، 1پایداري محلی 
http://preventionweb.net/go/20257  

  
  
  

سازماندهی و هماهنگی الزم را به منظور درك و کاهش خطر پذیري بالیا بر اسـاس مشـارکت گـروه هـاي شـهروندي و جامعـه       
خـش هـا از نقـش خـود در آمـادگی و      اطمینان حاصل نمایید که تمامی ب. ائتالف هاي محلی را ایجاد نمایید. مدنی برقرار کنید

  .کاهش خطر پذیري بالیا آگاهی دارند
  

  )DRMMP(برنامه پیشرفته مدیریت خطر پذیري بالیا : کاهش خطر پذیري بالیا در پروژه بمبئی بزرگ

  چارچوب نهادینه و اداري: 1اصل 
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megacities.org/drmmp_handbook.pdf-http://emi  راهنمــایی کــه فراینــد هــاي مرحلــه بــه مرحلــه اي را
  .براي اجراء برنامه پیشرفته مدیریت خطر پذیري بالیا در بمبئی بزرگ از هندوستان ارایه می دهد

  
همکـاري  . یک برنامـه پیشـرفته مـدیریت خطـر پـذیري بالیـا       –ترتیبات قانونی و نهادین، بمبئی، هندوستان 

  )EMI )2011شهرداري براي بمبئی بزرگ، 
http://tinyurl.com/c3mvxby           مطالعه اي دربـاره ترتیبـات قـانونی و نهـادین بـراي مـدیریت خطـر پـذیري بالیـا در

  .بمبئی و اساس برنامه پیشرفته مدیریت خطر پذیري بالیا
  

  دولت کوئینزلند، استرالیا –مدیریت بالیا محلی، دستورالعمل هاي موقت 
http://tinyurl.com/d7a9kqr      برنامه اي براي کمک به دولت هاي محلی در توسعه سیستم مـدیریت بالیـا مبتنـی بـر

  .جامعه
  

  )2011(دولت فیلیپین  –فیلیپین در خصوص کاهش و مدیریت خطر پذیري بالیا  2010قانون مصوب سال 
http://tinyurl.com/c2qqcmc یک قانون ملی براي تقویت برنامه ریزي کاهش خطر پذیري بالیا در کشور فیلیپین.  

  
  )2008( DRMCشهر کیپ  –) آفریقاي جنوبی(برنامه شهرداري شهر کیپ براي مدیریت خطر پذیري بالیا 

http://www.capetown.gov.za/en/DRM رویکرد جامع شهر به مدیریت خطر پذیري بالیا  
  

  )استرالیا(برنامه امنیت جمعی و مدیریت بالیا شهر بریسبین 
safety/-http://www.brisbane.qld.gov.au/community/community     اطالعات دربـاره امنیـت جامعـه

  .در راستاي برنامه مدیریت بالیا
  
  
  

وامـع،  بودجه اي را براي کاهش خطر پذیري بالیا تخصیص داده و انگیزه هایی را براي خانه داران، خـانواده هـاي کـم درآمـد، ج    
  .مشاغل و بخش خصوصی ایجاد کنید تا در کاهش خطر هاي پیش رو سرمایه گذاري کنند

  
موسسـه سیاسـت راهبـردي     –تامین مالی براي تاب آوري در برابر بالیا در کشور اسـترالیا  : تسهیم خطر پذیري

  )2011(استرالیا 

  تامین مالی و منابع: 2اصل 
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http://tinyurl.com/d2542rr        نه توصیه براي کاهش زیان هاي آتـی ناشـی از بالیـا طبیعـی و حمایـت از قربانیـان در
  .بازیابی

  
 –رویکرد مبتنی بر تقاضا به توسعه، کاهش خطر پذیري بالیا و سازگاري با تغییر اقلـیم  : تامین مالی شهر تاب آور

ICLEI )2011(  
http://tinyurl.com/7jylz9p       رویکردي ابتکاري به تامین مالی تاب آوري با تمرکز بر شـرایط مـورد نیـاز بـراي تجهیـز

مقادیر بزرگ سرمایه به منظور کاهش خطر پذیري شهري وراي آنچه احتمال دارد از طریق وجوه سازگاري بـین المللـی تجهیـز    
  .شود

  
   FEMA, US –دیسک فشرده جعبه ابزار  )BCA(اثرات بالیا تجزیه تحلیل هزینه کاهش 

http://www.fma.gov/government/grant/bca.shtm        ایـن جعبـه ابـزار شـامل نـرم افـزارFEMA BCA ،
  .می باشد BCAراهنماهاي فنی و مستندات دوره آموزشی 

  
   UNDPبانک جهانی،  –گزینه هاي تامین مالی اقلیم 

www.climatefinanceoptions.org    ــراي ایــن ســکوي وب راهنمــاي جــامعی دربــاره گزینــه هــاي مــالی موجــود ب
  .کشورهاي در حال توسعه ارایه می دهد

  
   UNFCCC –صندوق سازگاري 

fund.org/-http://www.adaptation      این صندوق توسط طرفین پروتکل کیوتوي معاهـده چـارچوب سـازمان ملـل
درباره تغییر اقلیم به منظور تامین مالی پروژه ها و برنامه هاي سـازگاري در کشـورهاي در حـال توسـعه اي کـه عضـو پروتکـل        

  .س شده استهستند تاسی
  

  به روز رسانی صندوق هاي مربوط به اقلیم
www.climatefundsupdate.org/         یک وب سایت مستقل کـه اطالعـاتی را دربـاره تعـداد فزاینـده اي از طـرح هـاي

مالی اقلیمی بین المللی که براي کمک به کشورهاي در حال توسعه در رفع چالش هاي مربـوط بـه تغییـر اقلـیم طراحـی شـده       
  .اند ارایه می کند
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اطالعات مربوط به مخاطرات و آسیب پذیري ها را به روز نگه داریـد، سـنجش خطـر پـذیري را انجـام داده و از آن بـه عنـوان        "

اطمینان حاصل کنید کـه اطالعـات و برنامـه هـاي بهبـود      . اساس برنامه هاي توسعه شهري و تصمیمات مربوطه استفاده نمایید
  ".بوده و کامال میان آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیردتاب آوري واقعا در دسترس مردم 

  
  )2011(بانک جهانی  –به سوي رویکرد مشترك : سنجش هاي خطر پذیري شهري

http://go.worldbank.org/VW5ZBJBHAO     چارچوبی براي انجام سنجش خطر پذیري شهري بـا هـدف افـزایش
  .انسجام و اتفاق نظر در خصوص اینکه چطور شهرها می توانند براي بالیا و تغییر اقلیم برنامه ریزي کنند

  
   UNHABITAT –تکنیک هاي مورد استفاده در سنجش خطر پذیري بالیا 

http://www.disasterassessment.org   یــک پرتــال بــراي مبادلــه ابــزار ســنجش کــاهش خطــر پــذیري بالیــا و
تکنیکهـاي مـورد اسـتفاده در سـنجش خطـر      "و خصوصا بخش  "سنجش جامع خطر پذیري بالیا"در بخش . مطالعات موردي

  .جستجو کنید "پذیري بالیا
  

  )UNEP )2008 –ا سنجش آسیب پذیري جوامع محلی در برابر بالی
http://tinyurl.com/d4re8ew        یک ابزار پروفایل خطر پذیري به منظور کمـک بـه جوامـع در تحمـین کلـی مواجهـه

  .شان با خطرات
  

  )ADPC )2010 –راهنماي حکومت شهري و تاب آوري جامعه در خصوص سنجش خطر پذیري در شهرها 
http://tinyurl.com/cxbgquh     یک سري کتاب هاي راهنما که براي افزایش آگاهی از چالش هـاي پـیش روي دولـت

  .ها در کاهش خطر پذیري بالیا طراحی شده اند
  

HAZUS : نرم افزاري براي سنجش خطر پذیري و مدل سازي بالیا– FEMA )2011(  
http://fema.gov/plan/prevent/hazus  یک نرم افزار مبتنی برGIS        بـراي تخمـین زیـان هـاي بـالقوه ناشـی از

  .زلزله، سیل و طوفان
  

  )ایاالت متحده آمریکا(موسسه تحقیقاتی مهندسی زلزله  –ابزار سنجش خطر زلزله 
http://www.eeri.org/mitigation/         وب سایتی که اطالعات راجع بـه راه هـاي کـاهش زیـان ناشـی از زلزلـه هـا را

  . توسط کمیسیون امنیت لرزه اي کالیفرنیا را جستجو کنید "جعبه ابزار براي تصمیم گیران"بخش . ارایه می کند

  سیدخطر پذیري تان را بشنا –سنجش خطر پذیري چند مخاطره اي : 3اصل 
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سـازمان بـین المللـی عقـب      ،ADPC ،ECHO –یک کتاب راهنماي تسهیل کننده : سنجش خطر پذیري شهري

  )2010(ماندگان، سازمان امداد اسالمی، سازمان برنامه بین المللی 
http://tinyurl.com/d3cfb7j   سـطح شـهري بـه سـطح جامعـه بـه       نحوه توزیع فرایند سنجش خطر پذیري شـهري از

  .منظور داخل نمودن تمامی گروه ها در آمادگی در برابر بالیا
  

   GFDRRبانک جهانی  –بازیابی یک نقطه داغ 
http://tinyurl.com/cdsa2rk   صفحه کاري تمرین سنجش که از نشـریهGFDRR      بنـام شـهرهاي تـاب آور در برابـر

  ).بخش مربوط به راهنمایی کلی را ببینید(اقلیم استخراج شده است 
  

کاهش اثـرات بالیـا بـراي برنامـه      –سنجش خطر پذیري مشارکتی براي ساختار هاي غیر رسمی : نجات از طوفان
  )2008(معیشت پایدار شهر کیپ، آفریقاي جنوبی 

http://tinyurl.com/d8youoc     راهنمایی براي ساده سازي روش هاي سنجش خطر پذیري مشـارکتی بـراي اسـتفاده
  .در برنامه ریزي یکپارچه مدیریت خطر پذیري بالیا در سطح ساختاري

  
  
موجب کاهش خطر پذیري می شوند، نظیر سیستم زهکشی سـیل کـه در زمـان هـاي ضـروري      در زیر ساخت هاي حیاتی که "

  ".براي مبارزه با تغییر اقلیم بکار می رود، سرمایه گذاري کرده و از آنها محافظت کنید
  

  موسسه ملی مدیریت بالیا –مطالعه موردي در شهر دهلی : سیل شهري و مدیریت آن
www.tinyurl.com/cpdheeh مروري درباره نحوه مدیریت سیل ها در هند  

  
  )ICLEI ،IWA ،SWITCH ،UNESCO )2011 –اقلیم سازگار کردن سیستم هاي آب شهري با تغییر 

www.adaptationhandbook.org          راهنمایی براي تصـمیم گیـران در سـطح محلـی دربـاره منـاطق کلیـدي آسـیب
  .پذیري سیستم هاي آب شهري در برابر تغییر اقلیم

  
  )UNDP ،UNISDR )2007 –راهنمایی براي طراحی و ساخت خوب 

http://tinyurl.com/bttjvn2  سـازندگان دربـاره اصـول طراحـی خـوب در منـاطق در معـرض        /نکاتی براي خانـه داران
  .مخاطرات طبیعی

  
  

  محافظت، به روز رسانی و تاب آوري زیرساخت ها: 4اصل 
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  .امنیت تمامی مدارس و مراکز درمانی را بسنجید و در صورت لزوم آنها را به روز رسانی کنید
  

  )2008(سازمان بهداشت آمریکاي پان  –شاخص امنیت بیمارستان 
http://tinyurl.com/c53gdvw      یک ابزار کم هزینه و قابل اطمینان که یک ایده کلـی از توانـایی بیمارسـتان در ادامـه

  .راهنما و فرم ها براي ارزیابی ایمنی. کار در مواقع اضطراري و بالیا را به تصمیم گیران ارایه می دهد
  

  )2008(جهانی، بانک جهانی  سازمان بهداشت –ده واقعیت اساسی که باید بدانید : UNISDRبیمارستان هاي ایمن  کمپین
http://tinyurl.com/crva291      ده چیز که باید درباره اهمیت تأسیسات حیاتی نظیر بیمارستان هـا در مواقـع بالیـا بـه

  .خاطر داشته باشیم
  

سـازمان   –برنامه سنجش و کـاهش اثـرات بـراي کـاهش خطـر پـذیري       : یک میلیون مدرسه و بیمارستان ایمن
UNISDR و شرکا  

hospitals.net/-schools-http://www.safe           ابتکاري براي تشـویق جوامـع، سـازمان هـا و افـراد تـا بـه ایمـن تـر
  ).در قسمت مواد اطالعاتی جستجو کنید(ساختن مدارس و بیمارستان ها متعهد شوند 

  
  )2004(وزارت بهداشت نپال  –دستورالعمل هایی درباره امنیت غیر ساختاري در مراکز درمانی 

http://tinyurl.com/c7dr3yh         اقدامات کاهش اثرات که مـی توانـد در توانـایی بیمارسـتان در ادامـه فعالیـت خـود در
  .زمان هاي بالیا موثر باشد

  
  )RiskRed )2008 –آموزش کاهش خطر پذیري براي بالیا  –کاهش بالیا در مدارس و چک لیست آمادگی 

http://tinyurl.com/bwulwrn چک لیست کاهش بالیا در مدارس.  
  

  بانک جهانی ،UNISDR ،INEE –یادداشت هاي راهنما درباره ساخت مدارس امن تر 
http://tinyurl.com/cx2a5vk        اصول راهنما و مراحل عمومی تهیه یک برنامـه بـراي سـاخت و سـاز تـاب آور در برابـر

  .بالیا و تجهیز مدارس
  

  )PAHO/WHO )2005 –یک مسئولیت جمعی، یک اقدام جهانی براي کاهش بالیا : بیمارستان هاي امن
http://tinyurl.com/cl2o5c4          یک بروشور حمایتی درباره اینکه چـرا مراکـز درمـانی مـی بایسـت در برابـر بالیـا تـاب

  .آوري داشته باشند

  آموزش و بهداشت: محافظت از تأسیسات حیاتی: 5اصل 
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  )SMEC, IID )2006 –برنامه ریزي دولت محلی براي استفاده از زمین و کاهش اثر بالیا 
http://tinyurl.com/bvz8ddc           این مقاله توانـایی دولـت محلـی در اعمـال برنامـه ریـزي اسـتفاده از زمـین و کنتـرل

  .توسعه را شرح می دهد
  

Guia Metodologica para incorporar la Gestion del Riesgo en las Escuelas y la 
Comunidad – Asociacion Paz y Esperanza, Peru, 2009   

http://tinyurl.com/cokpyp5 راهنمایی درباره مدیریت خطر پذیري براي مدارس و جوامع محلی  
  

  مدیریت مخاطرات طبیعی، بخش ونکوور، کانادا
tinyurl.com/brncfkyvhttp://          رویکردي مبتنی بر خطر پـذیري بـه مـدیریت مخـاطرات طبیعـی کـه توسـط بخـش
  .ونکوور شمالی ایجاد شده است

  
  
  

  .اطمینان حاصل نمایید که برنامه هاي آموزشی درباره کاهش خطر پذیري بالیا در مدارس و جوامع محلی برقرار می باشد
  

اتحادیـه اروپـا، دانشـگاه کیوتـو،      –تقویت یـادگیري تجربـی   : کتاب راهنماي مراقبت از شهر براي آموزش بالیا
  )2009(، آسیا و حوزه اقیانوس آرام UNISDRسازمان 

http://tinyurl.com/buvf3f7          یک کتاب راهنمـا بـراي تسـهیل مشـارکت کودکـان مدرسـه اي و جوامـع در فعالیـت
  .کاهش خطر پذیري

  
  یونسکو، اکو ،ADPC –براي مقامات محلی در آسیا  CBDRM Q & Aتقویت ظرفیت نهادین براي راهنماي 
http://tinyurl.com/d3ymo4d راهنمایی درباره کاهش خطر پذیري بالیا در برنامه ریزي استفاده از زمین.  

  
یونسکو، سازمان کمـک هـاي انسـان     ،ADPC - حوزه آسیا  UNISDR کاهش خطر پذیري بالیا مبتنی بر جامعه

  )2006(دوستانه کمیسیون اروپا 
url.com/cs4jkhcp://tinyhtt     یک کتاب تمرین براي ایجاد ظرفیت به منظور اجراء برنامه مدیریت خطـر پـذیري بالیـا

  .مبتنی بر جامعه

  مقررات ساخت و ساز و برنامه ریزي استفاده از زمین: 6اصل 

  آموزش و آگاهی عمومی: 7اصل 
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اسـت شـهر شـما    از اکو سیستم ها و حفاظ هاي طبیعی محافظت کنید تا اثر سیل ها، طوفان ها و دیگر مخاطراتی که ممکـن  "

با ایجاد رویه هاي کاهش خطـر پـذیري مناسـب بـا تغییـر اقلـیم سـازگاري پیـدا         . در برابر آن آسیب پذیر باشد را کاهش دهید
  ".کنید

  

  )ADPC ،FAO )2007 –سازگاري با خشکسالی در بنگالدش : آسیب پذیري در برابر اقلیم و تغییر اقلیم
http://tinyurl.com/bo3bn26 یک راهنما و منبع آموزشی براي کمک به درك خشکسالی در بنگالدش  

  
دولـت اسـتانی آلبـاي و مرکـز      –واکنش به چالش کاهش خطر پذیري بالیا و سازگاري بـا تغییـر اقلـیم    : استان آلباي، فیلیپین

  )SCR) (2010(ابتکارات و تحقیقات درباره سازگاري اقلیمی 
http://tinyurl.com/ck6btnb      یک مطالعه موردي با استفاده از کاهش خطر پذیري بالیا به منظـور دسـتیابی بـه تـاب

  .آوري اقلیمی
  

  )آفریقاي جنوبی( –شهر کیپ، راهبرد مدیریت منطقه ساحلی 
http://www.capetown.gov.za/en/EnvironmentalResourceManagement/  ــایت ــن وب ســ ایــ

براي یافتن رویکردي جامع بـه مـدیریت سـاحلی در شـهر کیـپ انتشـارات را       . مروري بر مسایل محیطی کل شهر ارایه می دهد
  .ستجو کنیدج
  

 ،ICLEI –کتاب راهنمـاي عملیـاتی در خصـوص اقلـیم     : توافق شهرداران ایاالت متحده در خصوص محافظت از اقلیم
  )2006(شهر سیاتل، کنفرانس شهرداران ایاالت متحده، شوراي محافظت از اقلیم شهرداران ایاالت متحده 

http://tinyurl.com/ce2ammu      نمونه هایی از اقداماتی که دولت هاي محلی می توانند بـراي کـاهش صـدور هشـدار
  .جهانی و اجراي تعهد محافظت از اقلیم انجام دهند

  
راهنمایی درباره برنامه آمادگی در برابر سیل براي مقامات اسـتان هـا و بخـش هـا در کشـورهاي حـوزه آبگیـر        

  )2009(کمیسیون رودخانه مکونگ براي توسعه پایدار  ،ADPC ،GTZ ،ECHO –مکونگ
http://preventionweb.net/go/13076      مقدمات مورد نیاز براي اجراء برنامه آمـادگی در برابـر سـیل را شـرح داده
  .آسیایی نیز باشد و می تواند مطابق با نیاز ها و موقعیت دیگر کشورهاي

  
  )2009(شوراي شهر ونیز  –برنامه مدیریت سیل شهر ونیز 

http://tinyurl.com/d7tkbxx     الحاقیه اي به برنامه مـدیریت سـیل منطقـه اي وLMS     در سراسـر کشـور بـراي دوره
  .2015تا  2010

  محافظت از محیط زیست و بهبود زیست بوم ها: 8اصل 
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برنامه هاي آمادگی، سیستم هاي هشدار سریع و قابلیت هاي مدیریت اضطراري را در شهر خود برقـرار کـرده و توسـعه دهیـد و     
  .تمرین هاي آمادگی عمومی را به طور منظم برگزار نمایید

  
  )2008(اداره محیط زیست، میراث و دولت محلی، ایرلند  –چارچوبی براي مدیریت اضطراري عمده 
http://tinyurl.com/bqxzg7q       طراحی شده تا به عامل هاي اصلی واکنش امکان دهـد بـراي یـک واکـنش هماهنـگ

  .در حوادث اضطراري بزرگ آماده شده و آن را انجام دهند
  ائتالف کشوري زلزله، کالیفرنیا، ایاالت متحده آمریکا –سازمان ها و مراکز دولتی  راهنماي تمرین براي

http://tinyurl.com/d429rru نمونه هایی از تمرین هاي مربوط به زلزله و فعالیت هاي آمادگی.  
  

  )2010(استرالیا  Quake Safe، شهر ویکتوریا ،SES –برنامه اضطراري کشوري زلزله 
http://tinyurl.com/caws86a       برنامه اي براي راهنمایی راهبردي به منظور مـدیریت اضـطراري مـوثر حـوادث زلزلـه

  .در ویکتوریا، استرالیا
  

  اداره مدیریت اضطراري –آمادگی براي موارد اضطراري در شهر نیویورك : نیویورك آماده
http://tinyurl.com/bmxlbhu        راهنمایی براي شهروندان در خصوص برنامه ریـزي بـراي مـوارد اضـطراري بـه همـراه

  .چک لیست ها
  

  )2011(، بانک جهانی GFDRR –اجراء سیستم هشدار سریع خطر، شانگهاي 
http://tinyurl.com/7egjujr     این گزارش نحوه اجراء سیستم هاي هشدار سریع چند مخاطره اي را بـر اسـاس بهتـرین

  .رویه ها در جامعه آب و هوا شناسی به طور خالصه بیان می کند
  

  سازمان مدیریت اضطراري فدرال ایاالت متحده
http://www.fema.gov        تنوع گسترده اي از انتشارات و دستورالعمل هـایی دربـاره برنامـه ریـزي آمـادگی اضـطراري و

  :با استفاده از موتور جستجوي وب سایت تیتر هاي ذیل را بیابید. کاهش زیان هاي ناشی از مخاطرات طبیعی
   FEMA –آیا شما آماده هستید؟ یک راهنماي مفصل براي آمادگی شهروندان 

  
  )FEMA ،NEHRP )2005 –راهنماي ایمنی زلزله براي خانه داران 

 هاي هشدار سریع و واکنش برنامه ریزي موثر، سیستم: 9اصل 
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هدف از ایـن راهنمـا کمـک بـه کشـور و       –برنامه ریزي کاهش اثرات محلی و کشوري ) 6(راهنماي کاربردي کاهش اثرات بالیا 
، FEMA ،386 – 1 ،2 ،3(جامعه در برنامه ریزي و اجراء عملی و معنی دار اقدامات مربوط به کاهش اثـر مخـاطرات مـی باشـد     

  ).8و  7، 6، 4
www.fema.gov/plan/mitplanning/resources.shtm   

  
  شهر ونکوور شمالی، کانادا –اداره مدیریت اضطراري ساحل شمالی 

http://www.nsemo.org        ،با استفاده از موتور جستجوي وب سـایت تعـداد متنـوعی از راهنماهـاي هوشـمند را بیابیـد
  :شامل

   http://tinyurl.com/49nan7xبریتیش کلمبیا، کانادا  –وشمند زلزله و سونامی راهنماي ه
   http://tinyurl.com/cmqoy6vراهنماي هوشمند آتش سوزي براي خانه داران 

  
  

پس از هر بالیا اطمینان حاصل کنید که نیازهاي بازماندگان در مرکـز توجـه امـر بازسـازي قـرار گرفتـه و از آنهـا در طراحـی و         
  .اجراي عملیات بازیابی و واکنش شامل بازسازي خانه ها و مشاغل حمایت شود

  
  )IRP(سکوي بازیابی بین المللی 

http://www.recoveryplatform.org/resources/     از منــابع بســیاري کــه در وب ســایتIRP   وجــود دارد
  .استفاده کنید شامل مطالعات موردي، ابزار و دستورالعمل ها، موارد و گزارشات بازیابی و نکات راهنما

  
  )ILO ،FAO )2009 –ابزار سنجش معیشت 

http://www.fao.org/        به دست اندرکاران بازیابی کمک می کند تاثیر بالیـا را بـر روي معیشـت مـردم و ظرفیـت هـا و
  .با استفاده از موتور جستجوي وب سایت این منبع را بر اساس تیتر آن بیابید. فرصت هاي بازیابی را بسنجند

  
  )GFDRR )2009 –خانه هاي امن تر، جوامع استوارتر . یک کتاب راهنما براي بازسازي پس از بالیا طبیعی

http://www.housingreconstruction.org/housing/toc     منبعی براي بازسازي خانه هاي امـن تـر و جوامـع
  .ر پس از بالیا طبیعیاستوارت

  
  )2000(سازمان ایاالت آمریکایی  –برنامه ریزي قبل از بالیا و بازیابی پس از بالیا 

http://www.oas.org/pgdm/document/preplan.htm    ــتس و ــاربودا، ســنت کی ــوا، ب ــایی از آنتیگ ــال ه مث
  . صوص برنامه هاي بازیابی بخشی در کارائیب که می توانند به سناریوهاي دیگر تغییر داده شوندنویس در خ

  جوامعبازیابی و بازسازي : 10اصل 
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  )2009( BRR –) اندونزي(درس مدیریتی براي دولت هاي میزبان براي هماهنگی بازسازي پس از بالیا  10: آسه نیاس

http://tinyurl.com/d4egskh           درس هاي ارزشـمندي از تجربـه سـونامی آسـه نیـاس از طریـق سـه عنصـر مختلـف
  .سازماندهی، اجرا و تامین مالی: بازسازي

  
  )2001(دستورالعمل هایی براي برنامه ریزي آگاه به جنسیت و بازسازي پس از بالیا 

http://onlinewomeninpolitics.org/      این دستورالعمل ها یافته هاي تحقیقات بین المللـی دربـاره بالیـا، گزارشـات
  .دست اول از کارگران میدانی و گفته هاي بازماندگان بالیا را منعکس می کند
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  3فصل 
  

  )2003(دولت السالوادور  –برنامه استراتگیسو : سانتا تاکال، السالوادور
http://tinyurl.com/77h9pqt   بـراي یـک آینـده پایـدار تـا       2001برنامه اي که در پیامد زلزله هاي مصیبت بار سال

  .شکل گرفته است 2020سال 
  

  )2008(دولت السالوادور  –سیاست شهر سانتا تاکال براي مدیریت راهبردي خطر پذیري بالیا 
http://tinyurl.com/7xn4h6b         نسخه انگلیسی زبان رویکرد راهبـردي شـهر در خصـوص مـدیریت خطـر پـذیري در

مدل توسعه محلی در سانتا تاکال به منظور تضمین پایداري بخش اجتماعی، زیـر سـاخت هـا، برنامـه ریـزي اسـتفاده از زمـین،        
  .الیت تولیديحفظ منابع طبیعی و فع

  
 – ISO 31000ده مرحله اولیـه در راسـتاي چـارچوب    : آماده سازي بخش عمومی براي تسلط بر خطر پذیري

Marsh )2011(  
   uk.org/pdf/Marsh%20Report_ISO31000.pdf-http://www.alarm: انگلیسی

   http://tinyurl.com/7qrkks4: اسپانیایی
  .چارچوبی براي تسلط عمومی بر خطر پذیري و درس هاي آموخته شده بر اساس تجربه شهرهاي اروپایی
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  یادداشتها
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  بیانیه رفع مسئولیت
 

. نظرات ابراز شده در این کتاب الزاما نظرات دبیرخانه سازمان ملل متحد را انعکـاس نمـی دهـد و متعلـق بـه نویسـندگان اسـت       
عناوین به کار گرفته شده و موضوعات ارایه شده به هیچ وجه متضمن هیچ عقیده اي از جانب دبیرخانه سـازمان ملـل در رابطـه    

  . هر یا منطقه و یا مقامات آنها و یا در خصوص محدوده یا مرزهاي آنها نمی باشدبا وضعیت قانونی هیچ کشور، قلمرو، ش
  

از تکثیـر یـا ترجمـه کلـی یـا جزئـی ایـن         UNISDRسـازمان  . این کتاب را می توان با ذکر منبع آزادانه نقل قول یا کپی کرد
ــت     ــتار اس ــی را خواس ــی و کتب ــد قبل ــک تایی ــرده و ی ــتقبال ک ــاب اس ــازمان  (کت ــا س ــا ب ــایت  UNISDRلطف isdr-در س

campaign@un.org ارتباط برقرار کرده و یک نسخه از ترجمه را ارایه کنید.(  
  

  .راهنمایی براي شهرداران و مقامات دولت محلی –چگونه شهرها را تاب آور سازیم ) UNISDR )2012: نقل از
  .لی سازمان ملل متحد براي کاهش بالیاراهبرد بین المل: ژنو، سوئیس

  
   978- 92- 1- 101496- 9: شابک

   UNISDRسازمان ملل متحد، 
  

  
  

  UNISDRاداره منطقه دولت هاي عربی 
Isdr-arabstates@un.org  
www.unisdr.org/arabstates  

  

اداره منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام 
UNISDR  
Isdr-bkk@un.org  

www.unisdr.org/asiapacific  

 UNISDRدبیرخانه 
+ 41 22 917 8907/8908: تلفن  

isdr@un.org  
www.unisdr.org  

  

www.unisdr.org/campaign 

  UNISDRاداره منطقه آمریکاي 
eird@eird.org  
www.eird.org  

  

 ، نیویوركUNISDRاداره ارتباط 
palm@un.org  

 
  UNISDRاداره منطقه اروپا و آسیاي مرکزي 
Isdr-europe@un.org  
www.unisdr.org/europe 

  UNISDRاداره منطقه آفریقاي 
Isdr-africa@unep.org  
www.unisdr.org/africa 
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  چگونه شهرها را تاب آورتر سازیم
  راهنمایی براي مقامات دولت محلی

آنهـا فقـط منـابع    . مردم محکوم به عـدم تغییـر اوضـاع نیسـتند    . شوندفقر و آسیب پذیري باعث مرگ نمی "
پیشینیان ما جنگیدنـد تـا میراثـی    . داخلی و خارجی موجود را براي رفع مشکالت پیش رو تجهیز نمی کنند

  ".را براي ما باقی بگذارند و ما مسئولیم تا این میراث را براي نسل بعدي حفظ کرده و ارتقا دهیم
  تاب آور ساختن شهرها کمپیندوالي دیه، شهردار سنت لوئیس، سنگال، چیک مامادو ابی

  
در چند سال اخیر مشاهده کرده ایم که کشورهاي پیشرفته بـه انـدازه کشـورهاي در حـال توسـعه گرفتـار       "

ــتند ــکالت هس ــارکت در . مش ــینمش ــوانیم     کمپ ــا بت ــت ت ــودمند اس ــري س ــهرها ام ــاختن ش ــاب آور س ت
  ".ه نمایش گذاشته و تجارب مان را با همدیگر به اشتراك بگذاریمدستاوردهایمان را متقابال ب

   2010تاب آور ساختن شهرها در بن، ماه می  کمپینجورگن نیمپچ، شهردار بن، آلمان، راه اندازي جهانی 
  
انجـام  . براي تحقق اهداف ایجاد یک شهر تاب آور می بایست منابع مهم را در سـطح محلـی صـرف نمـاییم    "

لیکن ما هـیچ راه دیگـري نـداریم،    . توجه به چالش هاي اقتصادي و کمبود منابع آسان نخواهد بوداین کار با 
  ".باید آن را انجام دهیم

   2011کیت هیندس، شهردار پورتمور، جامائیکا، در سکوي جهانی کاهش خطر پذیري بالیا، ژنو، ماه می 
  
  

 
 

بـه  ) شـهر مـن دارد آمـاده مـی شـود     ( تـاب آور سـاختن شـهرها    کمپـین براي اطالعات بیشتر درباره 
www.unisdr.org/campaign  مراجعه کرده  

  .ارتباط برقرار کنید campaign@un.org-isdrو با آدرس ایمیل 
  


