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  اهداف ا�مین جامع مدارس 
، مصدوم�ت و آس�ب در مدارس حما�ت از دا�ش •  آموزان و م���ان در برابر مرگ و م�ی
 برنامه برای استمرار آموزش در تمام مخاطرات و تهد�دهای مدنظر  •
 های انجام شدە در بخش آموزش گذاریحفاظت از �ما�ه •
 آوری از ط��ق آموزش تق��ت کاهش خط��ذیری و تاب •

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                           
2 David Wardell/Save the Children Australia 

 ا�مین جامع مدارس  هگانارکان سه

، منطقها�مین جامع مدارس از ط��ق عمل�ردها و س�است ای و مح� گذاری آموز�� منطبق با مدی��ت بال�ا در سط�ح م�، استاین
ی �  شود و بر سه رکن ز�ر استوار است: پ�گ�ی

ی ا�من  .1  �سه�الت �ادگ�ی
 مدی��ت بال�ا در مدارس  .2
 آوری آموزش کاهش خط��ذیری و تاب .3

 
ر�زی آن ت��ن شکل این برنامهر�زی برای ا�مین جامع مدارس عبارت است از سنجش خط��ذیری مخاطرات چندگانه. مطلوببن�اد برنامه

دەاست که بخ�� از سامانه تر های اطالعات مدی��ت آموز�� در سط�ح م�، استاین و مح� باشد. ا�مین جامع مدارس در تحل�ل گس��
 ر�زی و اقدام است. بخش آموز�� ادغام شدە و حاوی شواهد مورد ن�از برای برنامه گذاری و مدی��تس�است
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3 Sustainable Development Goals and Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

 هدف

آوری را در کاهش خط��ذیری و تاب •
بخش آموزش ارتقا دهند که این خود 

های شامل تمرکز مشخص در توافقنامه
ن  المل� (به عنوان نمونه، اص� بنی

پا�دار و چهارچوب  هاهداف توسع
�ا سندای برای کاهش خط��ذیری بال 

 3)1409تا  1394�ا  2030تا  2015
 است،

 
 و ا�جاد شبکه •

�
برای  تق��ت هماهن�

آوری در سط�ح مح�، م�، تاب
ن منطقه  المل� و... ای و بنی

 
تق��ت حکمراین آموز�� و مشارکت  •

ی و کاهش  مح� به منظور پ�شگ�ی
پذیری در مواجهه با مخاطرات و آس�ب

برابر تمام مخاطرات و خط��ذیری و 
 برای پاسخ و باز�روری و 

�
افزا�ش آماد�

ن تق��ت تاب  آوری. همچننی

 

هدف از چارچوب ا�مین جامع مدارس، کاهش 
زش است. خط��ذیری تمام مخاطرات در بخش آمو 

 اند تا: مدافعان کودکان در دهه اخ�ی گرد هم آمدە
 

� ا�من و برابر کودکان را به آموزش  • دس��
، فرا��ی و �کپارچه ارتقا بخشند،  هپا�  ک��ن

 
فت ابتکارات عمل کاهش •  دەدهنپ���

خط��ذیری مخاصمات و بال�ا را پا�ش و 
 ارز�ای� کنند،

 
� به شواهد مرتبط  • موجود بودن و دس��

های های سامانهبا مخاطرات (مانند دادە
هشدار بهنگام مخاطرات چندگانه و 

اطالعات خط��ذیری بال�ا) را افزا�ش 
 دهند، 

 



  

 
 
 

 های بخش آموزشها و برنامهس�است

 
 
 

 های مدی��ت بال�ای م�، استائن و مح�با برنامهمنطبق 
 

 

ن حقوق آنمبنای این تالش ها در خصوص برخورداری از استمرار و آموزش و مشارکت ها، اذعان به حقوق کودکان برای بقا و محافظت و همچننی
، مشارکی� و مبتین بر شواهد طرا� شدەاست. این تالش کودکان با�د کمک شود تا در تمام جوانب ا�مین جامع   هاند. به همها کودک محور، فرا��ی

کار د� پا�داری درازمدت بهها در شکلکند که ب�ش�� حما�ت شوند و انرژی، دا�ش و عقا�د آنها کمک �مدارس مشارکت کنند، ز�را این روند به آن
 رود. 

کای بخش آموزش و مرتبط شدە تمرکز دارد. های همسانگونه تالشچارچوب ا�مین جامع مدارس بر این این چارچوب با هدف همکاری کارآمدتر ��
، منطقهشدن با تالش  ها طرا� شدە است. ای، م� و مح� در تمام بخشهای مشابه در سطح جهاین

د اهداف ابتکار عمل جهاین برای  آوری در مدارس ا�من و ائتالف جهاین برای کاهش خط��ذیری بال�ا و تابچارچوب ا�مین جامع مدارس باعث پ�ش��
پا�دار،  ه) در خصوص توسع1394( 2015شدە �س از های طرا�عنوان اول��ت چهارچوبمنظور ارتقای ا�مین مدارس بهبخش آموزش است و به
ت. آوری تدو�ن شدە اسکاهش خط��ذیری و تاب

انتخاب محل ایمن•
مقررات ساخت و ساز•
استانداردھای عملکرد•

طراحی مقاوم در برابر بالیا •

تسھیالت ایمن یادگیری-1رکن •
آموزش سازندگان •

نظارت بر ساخت و ساز•
کنترل کیفیت•

الگوسازی مجدد•
مقاوم سازی•

ارزیابی و برنامھ ریزی•
حفاظت فیزیکی و زیست محیطی•
اقدامات و مھارت ھای پاسخ •

مدیریت بالیا در-2
مدارس

ھکمیتھ مشارکتی مدیریت بالیا در مدرس•
برنامھ استمرار آموزش•
رویھ ھای عملیاتی استاندرد•
برنامھ ریزی اقتضایی•

ادغام رسمی برنامھ درسی•
تربیت معلم و آموزش کارکنان•

آموزش کاھش -3رکن •
مخاطرات و تاب آوری

پیام ھای کلیدی مبتنی بر اجماع •
آموزش غیررسمی محلی و فوق برنامھ•

برنامه بال�ا  •
 برای خانوار 

برنامه پیوند  •
مجدد با 
 خانوادە

تم��ن در  •
 مدارس

 ارزش�ای� مخاطرات چندخطری •
 تحل�ل بخش آموزش •
 حورمحور  ر�زی و ارزش�ای� کودکبرنامه •
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 رس گانۀ ایمنی جامع مدان سهارکا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 های کل�دی برای مدارس دولی� و خصو�: مسئول�ت

 
ن  • � کودکان به اینکه مس�ی   تضمنی های دس��

�� است (به  مدارس ن عاری از از خط��ذیری ف�ی
های پ�ادە رو، خ�ابان و عبور از عنوان نمونه مس�ی

 روی رودخانه). 
تطبیق امکانات آب و �و�س بهداشی� با  •

های خط��ذیری بالقوە (به عنوان نمونه �و�س
بهداشی� که از امکان جمع آوری آب باران را دارند 

 �ا دارای چاە هستند) 
آب و هوا برای  ەاجرای مداخالت هوشمند در�ار  •

ارتقای آب، انرژی و امن�ت غذایی (به عنوان نمونه 
های خورش�دی، انرژی نگهداری آب باران، پنل

 های مدارس). تجد�دپذیر، باغچه
ن ما� و برنامه • ر�زی برای پا�ش مستمر، تأمنی

 نظارت بر ا�مین و نگهداری دائ� �سه�الت. 
ی از خطرات و پاسخ به حمالی� که به  • پ�شگ�ی

شود، شامل استفادە از مدارس توسط آموزش �
ن مخاصمات مسلحانه.   طرفنی

 

برای مدارس و اجرای طرا� گ��نش مناطق ا�من  •
ساز فرا��ی و مقاوم به بال�ا برای و و ساخت

 سازی تمام مدارس جد�د. ا�من
بندی و سنجش برای اجرای ط�ح اول��ت •

ا�من (به مقاوم سازی �ا جا�گ��ین مدارس غ�ی
 عنوان نمونه تغی�ی محل). 

ساختاری حداقل • سازی خط��ذیری ساختاری، غ�ی
ها و �سه�الت ساختمان و ز�رساخی� برای احداث

 ا�من برای حفظ جان و تخل�ه. 
� و ا�مین برای افراد معلول در  • ا�جاد امکان دس��

 ساز �سه�الت مدارس. و طرا� و ساخت
ن ن�ازهای مدار� که به عنوان  • در نظر گرفن�

شوند و های موقت جامعه طرا� �پناهگاە
ن از طرا� آن ها به عنوان امکانات جا�گ��ن تضمنی

 .  مناسب استمرار آموز��
ساز و و مشارکت دادن جوامع در ساخت •

 سازی مدارس ا�من. مقاوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی ا�من:  - 1رکن   �سه�الت �ادگ�ی
ر�زی، معماران، کنشگران اص�: مقامات مسئول آموز�� و برنامه

مهندسان، سازندگان و اعضای جامعه مدرسه که در خصوص انتخاب محل 
� مستمر و ا�من، طرا�، ساخت ات و نگهداری (شامل دس�� وساز و تعم�ی

ی �ا�من به �سه�الت) تصم�م  کنند. گ�ی
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های کل�دی: مسئول�ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4  contingency 

د�ستاین و بازماندە از لحاظ کردن ن�ازهای کودکان پ�ش •
 تحص�ل، کودکان معلول دخ�� و ��. 

ها های آموزش و مدی��ت بال�ا و س�استسازی بخشمرتبط •
های ا�مین عمو� در هر سطح سازماند� اجتما� و برنامه

، مح� و محل مدارس) و ا�جاد ارتباط و  (م�، استاین
 م�ان بخش

�
 ها. هماهن�

در صورت ن�از، تدو�ن روندهای استاندارد عمل�ای� برای  •
دار که شامل تخل�ه مخاطرات دارای هشدار �ا بدون هش

ا�من، ��ناە،  هساختمان، اجتماع ا�من، تخل�ه به منطق
تعط�ل کردن و پیوند مجدد ا�من با خانوادە هستند. 

های استاندارد عمل�ای� را با�د با وضع�ت خاص هر رو�ه
 مدرسه منطبق کرد. 

ی مقررات ا�مین برای مخاطرات خاص مواجه •  شدە. �ادگ�ی
های د و اث��خش کردن نظاممشارکت مدارس در کارآم •

 هشدار بهنگام و اقدامات بهنگام. 
 مشارکت مدارس در ا�جاد ا�سجام اجتما� و تق��ت صلح.  •
سازی مرتب در مدارس و مرتبط با اجرای مانورهای شب�ه •

 سازی پاسخ. جامعه، ارزش�ای� نقادانه و بهبود آمادە

های م� �ا استاین و انتصاب مسئوالن احداث کمیته •
د تالشمتما  های جامع ا�مین مدارس. وقت برای پ�ش��

آوری استاین شناسایی افراد مسئول کاهش خط��ذیری و تاب •
ان و  مستقر در مدارس برای آموزش د�دن به عنوان ره��

 الگوهای ا�مین مدارس. 
ها و راهکارهایی در سطح استاین و مدارس برای ارائه س�است •

مستمر  هنر�زی و سنجش مخاطرات چندگابرنامه
سازی برای پاسخ. محور، کاهش خط��ذیری و آمادەمنطقه

ر�زی برای این موارد را با�د در مدی��ت عادی مدارس و برنامه
 بهبود ادغام کرد. 

های سازی، پا�ش و ارزش�ای� کمیتها�جاد، آموزش، نهادینه •
ی شناسایی و ته�مدارس. این کمیته  هها با�د به منظور ره��

ر�زی مح� و برنامه هتمام مخاطرات مدارس و جامع هنقش
های اقدامای� برای کاهش خط��ذیری مستمر و فعال�ت

آموزان، سازی توانمند شوند. با�د کارکنان، دا�شآمادە
اندرکاران جامعه را به مشارکت در این روند والدین و دست

 �ش��ق کرد. 
حما�ت از م� و استاین برای 4های اقتضایی تدو�ن برنامه •

استمرار آموز�� بر مبنای استانداردهای حداقل شبکه 
ها و های آموزش در بحران که با�د شامل برنامهسازمان

کار�رد مدارس به عنوان ��ناە   ەمع�ارهای محدودکنند
 موقت باشد. 

ر�زی برای استمرار آموز�� (به عنوان نمونه شناسایی برنامه •
ی های موقت و روش مناطق مناسب برای فضاهای �ادگ�ی

 جا�گ��ن آموزش). 

 مدی��ت بال�ای مدارس:  – 2رکن 
کنشگران اص� مقامات مسئول آموز�� م� و استاین و جوامع مح� مدارس هستند که با 

آموزان کنند (در سطح مدارس، کارکنان و دا�شهمتا�ان مدی��ت بال�ا در هر حوزە همکاری �
 درگ�ی حفظ مح�ط

�
ن والدین که هم� ی هستند). و همچننی  های ا�من �ادگ�ی

ساختاری، ز�رساخی� و ز�ست مح�� ها در سنجش و کاهش خط��ذیری آن ساختاری، غ�ی
ن ا�جاد ظرف�ت پاسخ و برنامه ر�زی برای استمرار آموز�� فعال�ت و اجتما� و همچننی

 کنند.  �
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های کل�دی: مسئول�ت  
آوری خانوارها که مبنایی را محور برای کاهش خط��ذیری و تابهای اص� م� مبتین بر شواهد و اجماع اقدامتدو�ن پ�ام •

ن پ��ش رس� و همچننی ن �ها و اطالعبرای آموزش رس� و غ�ی  .کنندرساین عمو� تأمنی
مدارس و جامعه، شامل ته�ه نقشه های واق� مدی��ت بال�ای آموزان و کارکنان در فعال�تمشارکت دادن دا�ش •

 محور و اجرای مانورهای مرتب در مدارس برای مخاطرات م��وطه. های اقتضایی مدرسهمخاطرات، تدو�ن برنامه
ە و توا�«تدو�ن  • ی و توانمندی» گس�� منظور ادغام کاهش خط��ذیری و ها، بهبرای ثبت تفص�� پ�امدهای �ادگ�ی

 ول در تمام سط�ح. در� معم هآوری در برنامتاب
ن راهکارها برای ادغام کاهش خط��ذیری و تاب ههش خط��ذیری در تمام مراحل برنامادغام کا • آوری در در� و تأمنی

 موضوعات در�. 
 
 
 

 آوری آموزش کاهش خط��ذیری و تاب – 3رکن 
کنندگان برنامه و مواد در�، اعضای هیئت عل� مؤسسات کنشگران اص�: ته�ه

، م���ان و معلمان، م ان گروەعلمان، نهضتآموز�� آموزان  ها و دا�شهای جوان، ره��
، تاب آوری و ا�سجام اجتما� فعال�ت که در راستای تدو�ن و تق��ت فرهنگ ا�مین

کنند.  �  

ال�ا   عکس: دی��د واردل / سازمان نجات کودکان اس��

 

 

  



  

ی برای دا�ش آموزان و معلمان. توجه به هم • ابعاد آموزش کاهش خط��ذیری:  هتدو�ن مطالب با��ف�ت �ادد� و �ادگ�ی
ن خشونت و  اجرای تحل�ل خط��ذیری مخاطرات چندگانه (شامل آن دسته که دارای عوامل طب�� و ا�ساین و همچننی

های اص� برای مخاصمه هستند)، درک عوامل محرک خط��ذیری و اقدامات کاهش خط��ذیری، شناسایی و توز�ــــع پ�ام
، ا�جاد ظرف�ت کاه

�
ش ا�سجام اجتما� و فرهنگ ا�مین و تابا�مین و آماد�  آوری. ش خط��ذیری اجتما� و گس��

 در� کاهش خط��ذیری.  هها و برنامضمن خدمت در خصوص روشت���ت معلم پ�ش و  •
دها با هدف �ش��ق معلمان به ادغام این موضوعات در برنام • رس�  هتدو�ن راه�� ن رو�کردهای غ�ی در� رس� و همچننی

 با جوامع مح�. برنامه و فوق

 
 

تا  1394( 2030تا  2015پا�دار  همطابقت ا�مین جامع مدارس با اهداف توسع
) و چارچوب سندای برای کاهش خط��ذیری بال�ا 1409  

 
پا�دار و کاهش  هها و عمل�ردهای توسعپ�امدهای مورد نظر ادغام ا�مین جامع مدارس در س�است

 خط��ذیری بال�ا
 

� برابر، فرا��ی و ا�من تمام کودکان به آموزش.  .1  بهبود دس��
 و ظرف�تا�جاد و تق��ت نهادها، شبکه .2

�
آوری منظور ا�جاد تابهای م� بهها و سازوکارهای هماهن�

ن   المل�، م�، استاین و مح�. در برابر مخاطرات و تهد�دهای فراروی بخش آموزش در سط�ح بنی
 اضطراری، پاسخ و برنامهادغام رو�کردهای کاهش خ .3

�
های باز�روری در ط��ذیری در اجرای آماد�

 بخش آموزش. 
فت ابتکارات عمل برای کاهش بال�ا و خط��ذیری مخاصمات.  .4  پا�ش و ارز�ای� پ���
� به شواهد مرتبط با مخاطرات مانند دادە ا�جاد و افزا�ش .5 های هشدار بهنگام های سامانهدس��

 مخاطرات چندگانه و اطالعات خط��ذیری بال�ا. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



9 
 

تا  1394( 2030تا  2015تفس�ی چارچوب سندای برای کاهش خط��ذیری بال�ا 
1409 :( 

گانه سندای برای بخش آموزشاهداف جزیئ هفت  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

جزئئ جهائن  اهداف
 برای بخش آموزش

 گانه سندایاهداف جزئئ هفت

سازی تعداد مرگ حداقل
و م�ی و مصدوم�ت نا�� 

از آثار مخاطرات بر 
 مدارس. 

) با هدف 1409( 2030کاهش چشمگ�ی مرگ و م�ی جهاین بال�ا تا  .1
 ههزار نفر در ده 100کاهش متوسط مرگ و م�ی جهاین در هر 

تا  2005های ) در مقا�سه با سال1409تا  1399( 2030تا  2020
 ). 1394تا  1384( 2015

کاهش چشمگ�ی تعداد 
دا�ش آموزان متأثر از 

 اثرات بال�ا در تمام ابعاد. 

) 1409( 2030کاهش چشمگ�ی تعداد افراد متأثر در سطح جهان تا  .2
 هزار نفر در � 100با هدف کاهش متوسط تعداد جهاین در هر 

 . 2015تا  2005در مقا�سه با سالهای  2030تا  2020دهه 

کاهش خسارات 
گزاری بخش �ما�ه

 خصو� نا�� از
 اثرات مخاطرات. 

کاهش خسارات مستق�م اقتصادی بال�ا در مقا�سه با تول�د ناخالص  .3
 . 2030داخ� جهاین تا سال 

حداقل سازی تعداد 
 روزهای تعط��

 مدارس به علت  
 مخاطرات. اثرات 

کاهش چشمگ�ی خسارات بال�ا به ز�رساخت ح�ای� و اختالل در  .4
خدمات پا�ه از جمله �سه�الت آموز�� و بهداشی� شامل توسعه 

 . 2030ها تا آوری آنتاب

کشورها دارای 
دهای کاهش  راه��
خط��ذیری بخش 

 آموز�� هستند. 

دهای م� و مح�  .5 افزا�ش چشمگ�ی تعداد کشورهای دارای راه��
 . 2020کاهش خط��ذیری بال�ا تا 

کشورها در جهت تحقق 
ا�مین جامع مدارس با 

 کنند. �کد�گر همکاری �

ن  .6 المل� با کشورهای در حال توسعه از بهبود چشمگ�ی همکاری بنی
ها در های م� آنط��ق حما�ت کا�ن و پا�دار به منظور تکم�ل برنامه

 . 2030راستای اجرای این چارچوب تا 

های به سامانهمدارس 
 � هشدار بهنگام دس��

ها استفادە دارند و از آن
 کنند. �

� مردم به سامانه .7 های هشدار افزا�ش چشمگ�ی در ا�جاد و دس��
 ها و اطالعات خط��ذیری بال�ا. بهنگام مخاطرات چندگانه و سنجش



  

های چارچوب سندای برای بخش آموزشاول��ت  
 

چارچوب  یهات�اول�  بخش آموزش یهات�اول� 
 یسندا

دها، رو�کرد جامع و فرا��ی به ا�مین مدارس، بن�اد ادغام کاهش خط��ذیری و تاب • آوری در راه��
 های بخش آموزش است. ها و برنامهس�است

 شود. محور در تمام سط�ح بخش آموز�� اعمال �سنجش خط��ذیری کودک •
های اثرگذار بر بندی خط��ذیریسنجش خط��ذیری مخاطرات چندگانه برای تحل�ل و اول��ت •

 بخش آموزش اجرا شدە است. 
ا�من تدو�ن شدە و بندی مقاوممند سنجش و اول��تبرنامه قاعدە • سازی و جا�گ��ین مدارس غ�ی

 در حال اجراست. 
را که مبتین بر  محور کل�دی اقدام  هاینهادهای م� مسئول مدی��ت بال�ا و  آموزش و پرورش پ�ام •

رس� تدو�ن کردە  اند. شواهد و اجماع است  به عنوان ز���نای  آموزش رس� و غ�ی
در� معمول، شامل مواردی  هآوری را در برنامنهاد مسئول آموزش، کاهش خط��ذیری و تاب •

 است.  مانند آموزش اقل�م، کاهش خط��ذیری بال�ا و حساس به مخاصمات گنجاندە
رس� دنبال �مدارس آموزش کاهش خط��ذیری و تاب • کنند که این آوری را از ط��ق آموزش غ�ی

ن باشگاەروند � های مدارس، تواند شامل مشارکت در مدی��ت بال�ای مدارس و همچننی
 های فوق برنامه باشد. اجتماعات و فعال�ت

 : 1اول��ت 
 درک خط��ذیری بال�ا

گذاری توانمندساز در سط�ح م� �ا استاین برای پاسخ به اجزای های حقو�� و س�استچارچوب •
 اند. کل�دی ا�مین جامع مدارس تدو�ن شدە

 برای آموزش کاهش خط��ذیری و تاب •
�

ی و هماهن� ، ره�� آوری توسط مدی��ت تمه�دات سازماین
ان مسئول در تمامارشد اعمال شدە  سط�ح هستند.  اند و شامل انتصاب ره��

 اند. وساز مدارس ا�من اعمال شدەراهنمایی و مقررات برای ساخت •
وساز اما�ن مدارس ا�من به منظور متابعت و اجرا توسط مقامات انتخاب، طرا� و ساخت •

 شوند. ذ�صالح پا�ش �
این  کنند. به عنوان مثال،مدارس ساالنه اقدامات مدی��ت و کاهش خط��ذیری بال�ا را برر� � •

محور �ا بهبود مدرسه شامل مواردی مانند تواند بخ�� از مدی��ت مدرسهبرر� و باز�یین �
ن اعمال راهنمایی و برنامه ی و پاسخ به حمالت به آموزش، اجرای تضمنی هایی برای پ�شگ�ی

 محور و تخل�ه باشد. مانورهای مخاطرات مدرسه

: 2اول��ت   
  تق��ت حکمرائن 

 خط��ذیری بال�ا برای
مدی��ت خط��ذیری 

 بال�ا



1
 

 

 
 

 هان�ازها و اول��ت
کای توسعه (تا های ز�ر بخش آموزش بر اساس پژوهش و مدافعهن�ازها و اول��ت گری مقامات مسئول آموزش، مدافعان و ��

 اند. ) شناسایی شدە1394�ا  2015سال 
ی جهائن  .1  ره��

ی جهاین توأم با همکاری آوری در بخش آموزش، بهائتالف جهاین کاهش خط��ذیری و تاب •  ره��
�

منظور هماهن�
، به  خصوص در حما�ت از ابتکار عمل جهاین برای مدارس ا�من. در مساعدت فین

ا�تتطبیق و ادغام اطالع • جهاین  رساین ا�مین جامع مدارس با پ��ش جهاین برای آموزش، آموزش برای همه، ��
برای آموزش، اول��ت با آموزش، ابتکار عمل جهاین آموزش سازمان ملل متحد و استانداردهای حداقل شبکه 

 . 5های آموزش در بحرانسازمان
پا�دار  ه)، اهداف توسع1394( 2015هزارە �س از  ههای ا�مین جامع مدارس با اهداف توسعتطبیق و ادغام پ�ام •

 و چارچوب سندای برای اقدام. 
های ذکر شدە گری و استانداردها (به عنوان نمونه، از ط��ق سازمانای برای مدافعهحما�ت از همکاری منطقه •

 و سای��ن).  6در پان��س
 های پژوه�� و ارتباطات عمل�رد پژوه�� ا�جاد اول��ت •
دوستانه و تو ادغام کاهش خط��ذیری بال�ا در اسناد کل�دی توانمندساز برای مساعدت •  محور. سعههای ���
ن شاخص برای ا�مین جامع مدارس •  . 7ارتقای اهداف جزیئ جهاین و تعینی
 های کارآمد و اث��خش برای سنجش ا�مین جامع مدارس. تدو�ن و اجرای روش •

 
 

 

                                                           
5 Global Campaign for Education, EFA, Global Partnership for Education, Education First, UNGEI, and the INEE MS 
6 ASEAN, SAARC, ECOWAS, SEAMEO, OAS, RCRCY in LAC ASEAN, SAARC, ECOWAS, SEAMEO, OAS, RCRCY in LAC 
7 http://gadrrres.net/resources/css-targets-and-indicators 

ن ما� برای کاهش خط��ذیری بخش آموزش انجام شدە است.  •  تأمنی
 پا�ش و ارزش�ای� برای ا�مین جامع مدارس در حال اجراست.  •
� و  • ن ما�، پا�ش و ارزش�ای� برای تول�د شواهد مرتبط با مخاطرات به منظور افزا�ش دس�� تأمنی

 اند. های مرتبط به خط��ذیری اعمال شدەموجود�ت دادە
ن و اجرا هستند. اول��ت همنابع برای برنام • ا�من موجود در حال تأمنی  بندی ارتقای مدارس غ�ی
ساختاری را برای افزا�ش ا�مین و حما�ت از مقامات مسئول آموز�� نگهداری مر  • تب و کاهش غ�ی

 دهند. در مدارس عمو� ارتقا � گذاری�ما�ه
آموزان در راستای مشارکت در مدی��ت ظرف�ت کارکنان و دا�ش هنهاد مسئول آموزش برای توسع •

د و برنامو کاهش خط��ذیری بال�ای مدرسه ، راه�� وری، به دارای ن�ازسن��  همحور در مق�اس �ن
 اجرا مجهز است. 

آوری، ظرف�ت معلمان برای آموزش کاهش خط��ذیری و تاب هنهاد مسئول آموزش برای توسع •
، راه��   اجراست.  هد و برنامدارای ن�ازسن��

 : 3اول��ت 
گذاری در  �ما�ه

کاهش خط��ذیری 
 آوریبال�ا برای تاب

ر�زی برای کار�رد محدود مدارس به عنوان ��ناە موقت �ا مرا�ز جم� در خالل سال رنامهب •
 تحص�� در حال اجراست. 

چندگانه برای های م� و استاین سنجش خط��ذیری مخاطرات مقام مسئول آموزش برنامه •
مدی��ت و کاهش خط��ذیری بخش آموزش دارد که تمرکز آن بر ا�مین و امن�ت، استمرار آموزش، 

 گذاری بخش آموزش است. ر�زی اقتضایی و حما�ت از �ما�هبرنامه
سازی را که ساالنه در تمام سط�ح برای تم��ن نهاد مسئول آموزش مانورهای م��وط به شب�ه •

 پاسخ و باز�ی
�

شود، در صورت لزوم تدو�ن کردە های آن در نظر گرفته �ین و تطبیق برنامهآماد�
 است. 

: 4اول��ت   
 در برابر 

�
ارتقای آماد�

بال�ا برای پاسخ 
 اث��خش



  

 
ی ا�من  .2  �سه�الت �ادگ�ی

دولی� و اجتما�آزمایی برای دولتهای راسی� تدو�ن و ارتقای روش • مدارس فرا��ی و مرا�ز  ها، اهدا�نندگان، سازندگان غ�ی
ن ا�من بودن تمام مدارس جد�د.   رشد دوران اوان کود� به منظور تضمنی

ن  • . المل� ساختاجرای حسابر� بنی  وساز مدارس جد�د در پاسخ به آموزش همگاین
ا�جاد ی سنجش فین در محل و بندی �سه�الت مدارس، در راستااث��خش برای اول��ت هتدو�ن و ارتقای راهنمایی ه��ن •

. مقاوم هبرنام  سازی و جا�گ��ین
سازی تمام مدارس در ظور ا�منمنهای م� برای سنجش ا�مین �سه�الت مدارس و اجرای برنامه اقدام، بهترغ�ب دولت •

 زماین خاص.  ەباز 
ساختاری و ز�رساخی� برای مدارس.  •  تدو�ن و ارتقای راهنمایی برای اقدامات ا�مین غ�ی
 

 مدی��ت اضطراری و بال�ای مدارس  .3
های اجرای تحل�ل خط��ذیری ها و رو�هتدو�ن و ارتقای راهنمایی برای مقامات مسئول آموزش در خصوص س�است •

، شامل روندهای عمل�ای� استاندارد، مانورهای مخاطرات چندگانه برای کاهش خط��ذیری بال�ای مدرسه
�

محور و آماد�
 اقتضایی و استمرار آموزش. های سازی و برنامهشب�ه

ل و محله.  • ن  و ا�مین برای والدین و مراقبان کودک در خانوادە، م�ن
�

 تدو�ن و ارتقای راهکارهای کاهش خط��ذیری بال�ا و آماد�
ن تدو�ن و ارتقای مباحثات و راهکارهایی برای کار�رد محدود و برنامه • ر�زی مدارس به عنوان ��ناە موقت �س از بال�ا، در حنی

 آموزش.  هگذاری در توسعار آموزش و �ما�هحما�ت از استمر 
 محور. تدو�ن و ارتقای ابزار م��وط به پا�ش و ارزش�ای� برای پاسخگویی ارتقای تول�د شواهد مرتبط با خط��ذیری مدرسه •

 
 آوری آموزش کاهش خط��ذیری و تاب .4

 اع قابل انجام برای کاهش خط��ذیری خانوارها و جامعه. های اص� مبتین بر اجمتدو�ن و ارتقای تطبیق م� و مح� پ�ام •
ە و توا�«تدو�ن و ارتقای الگوی  •  ها در کاهش خط��ذیری بال�ا. ها و توانمندیجامع برای دا�ش، مهارت» گس��
اری آزمون مجدد، تطبیق و اثرگذ ەاستفادبندی کار�ران، تدو�ن و ارتقای ابزار مدی��ت دا�ش برای ا�جاد امکان تبادل، رتبه •

 .  مواد آموز��
 های مختلف. تدو�ن و ارتقای مواد آموز�� برای پاسخ به ن�ازهای متفاوت کودکان با سن، جنس�ت و معلول�ت •
، منطقه�ش��ق فرصت •  ها، و تول�د شواهد. ای، م� و مانند اینهای تبادل تج���ات جهاین
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