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With thanks to the team who did the translation in the 
interest of opportunities for implementation.

4 oct 2015
Margareta Wahlström

تقریظ سرکار خانم والستروم بر ترجمه چارچوب سندای برای 
کاهش خطر بالیا:

فرصت های  ایجاد  برای  را  اثر  این  ترجمه  کار  که  گروهی  از  تشکر  با 
اجرایی به انجام رساندند.

مارگارتا والستروم
                                  4 اکتبر 2015
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پیشگفتار

سومین  در   )20۳0  -  201۵( بالیا  ریسک  کاهش  برای  سندای  چارچوب 
کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در سندای ژاپن در مورخه 18 مارس 
201۵ به تصویب رسید. تدوین این چارچوب پس از مشاوره با ذی نفعان در 
مارس 2012 آغاز و با مذاکرات بین دولت های مختلف از جوالی 2014 تا 
مارس 201۵ که بنا به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توسط 

دفتر این سازمان هماهنگ گردید، ادامه یافت.
چارچوب سندای به عنوان جایگزینی برای چارچوب هیوگو برای اقدم  200۵ 
- HFA( 2001( : ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در مقابل بالیا می باشد. HFA به 
منظور ایجاد انگیزه بیشتر به کار در سطح جهانی و تحت چارچوب بین المللی 
اقدام برای دهه بین المللی کاهش بالیای طبیعی 1۹8۹ و راهبرد یوکوهاما برای 
جهانی امن تر: دستورالعمل های پیشگیری، آمادگی و کاهش بالیای طبیعی و 
طرح عملیاتی آن در سال 1۹۹4 و راهبرد بین المللی کاهش بالیا در سال 1۹۹۹ 

تدوین گردید.
چارچوب سندای بر پایه عناصری تدوین شده که تداوم کار به وسیله ایاالت و 
سایر ذی نفعان تحت چارچوب اقدام هیوگو را تضمین نموده  و در عین حال 
شماری از نوآوری ها را که در حین مشاوره ها و مذاکرات مطرح می شوند، معرفی 
می نماید. بسیاری از مفسران، به دلیل تأکیدی که در چارچوب مذکور بر مدیریت 
ریسک بالیا  - در برابر  مدیرت بالیا- تعریف هفت هدف جهانی، کاهش ریسک 
بالیا به عنوان یک پیامد قابل انتظار، تعیین هدف در راستای پیشگیری از 
ریسک های جدید، کاهش ریسک های موجود و تقویت تاب آوری و همچنین 
ایالت ها در پیشگیری و  اولیه  از اصول راهنما، شامل مسئولیت  مجموعه ای 
کاهش ریسک بالیا و تمام مؤسسات درگیر در سطح جامعه و دولت شده است، 
تغییرات مهمی را در این زمینه شناسایی کرده اند. عالوه بر این، دامنه کاهش 



چارچوب 
سندای

برای کاهش 
خطر بالیا
)2015-2030(

6

ریسک بالیا به طور قابل توجهی بر تمامی مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و 
مخاطرات و ریسک های محیطی، فن آورانه و زیست محیطی متمرکز شده است. 

چارچوب سندای، همچنین موارد ذیل را در نظر می گیرد:
ابعاد آن، ویژگی های مخاطره و  تمامی  بالیا در  بهبود فهم ریسک  برای  نیاز 
آسیب پذیری، تقویت کنترل ریسک بالیا شامل برنامه های ملی، کارکرد  مدیریت 
ریسک بالیا، آمادگی برای بازسازی بهتر، شناخت ذی نفعان و نقش آن ها، تغییر 
مکان سرمایه گذاری حساس به ریسک به منظور جلوگیری از وقوع ریسک های 
جدید، تاب آوری زیرساخت های بهداشتی و میراث فرهنگی، تقویت همکاری های 
بین المللی و مشارکت جهانی و سیاست ها و برنامه های مطلع کننده ریسک شامل 

حمایت های مالی و وام ها از سوی مؤسسات مالی بین المللی. 
برنامه جهانی و برنامه منطقه ای کاهش ریسک بالیا به عنوان مکانیسم هایی برای 
انسجام در تمامی برنامه ها،  نظارت ها و بررسی های دوره ای که برای حمایت از 

بدنه حاکمیتی سازمان ملل متحد وجود دارند، شناخته می شوند.
از پیاده سازی، پیگیری، مرور و بررسی چارچوب  UNISDR موظف به حمایت 

سندای گردیده است.

                             مارگارتا والستروم
        نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد

   در کاهش ریسک بالیا



چارچوب 
سندای

برای کاهش 
خطر بالیا

)2015-2030(

7

بخش اول: مقدمه

چارچوب حاضر که به منظور کاهش خطر بالیا برای سال های پس از 201۵ تدوین 
گردیده که در ســومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بالیا در روزهای 14 تا 18 

مارس 201۵ در سندای، میاگی ژاپن برگزار شد به تصویب رسیده است.
کنفرانس مذکور فرصت منحصربه فردی به شرح ذیل در اختیار کشورها قرار داده 

است:
الف - تصویب چارچوب موجز، متمرکز، اقدام گرا و آینده نگر برای اقدامات مرتبط 

با کاهش خطر بالیا برای سال های پس از 201۵؛
ب -تکمیل ارزیابی و بازبینی اجرای چارچوب اقدام هیوگو )201۵-200۵( با عنوان 

ایجاد تاب آوری ملل و جوامع در برابر بالیا )1(؛
ج - در نظــر گرفتن تجربیات به دســت آمده از اســتراتژی ها، نهادها و طرح های 
ملی و بین المللــی در حوزه کاهش خطــر بالیا و توصیه های آن هــا و همچنین 

موافقت نامه های منطقه ای مرتبط با اجرای چارچوب هیوگو؛
د- شناسایی روش های همکاری های مبتنی بر تعهدات به منظور اجرای چارچوب 

پس از 201۵ در راستای کاهش خطر بالیا؛
ه-تعیین روش های بررسی دوره ای اجرای چارچوب کاهش خطر بالیا در سال های 

پس از 201۵.

A/CONF  -1.6/206  و  فصل اول،  قطعنامه 2
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طی کنفرانس جهانی، دولت ها همچنین بر تعهد خــود برای کاهش خطر بالیا 
و ایجاد تاب آوری از طریق تجدید فوریت این موضوع در بســتر توسعه پایدار و 
ریشه کنی فقر و تلفیق مناسب آن در سیاســت ها، طرح ها، برنامه ها و بودجه در 
تمامی سطوح و نظر داشــت آن در چارچوب های مرتبط تأکید مجدد به عمل 
آوردند )2(. چارچوب اقدام هیوگو، درس های گرفته شده، مشکالت و چالش های 

آینده.
۳. از زمــان تصویب چارچوب اقــدام هیوگو در ســال 200۵ همان گونه که در 
گزارش های پیشــرفت کار در ســطوح ملی و منطقه ای و همچنیــن در دیگر 
گزارش های جهانی به ثبت رسیده، پیشــرفت هایی در کاهش خطر در سطوح 
محلی، ملی، منطقه ای و جهانی توسط کشورهای مختلف و همچنین ذی نفعان 
به دســت آمده اســت که منجر به کاهش میزان مرگ ومیر در مورد تعدادی از 
مخاطرات شده است )۳(. کاهش خطر بالیا، سرمایه گذاری مقرون به صرفه ای در 

پیشگیری از خسارات آینده می باشد.
مدیریت مؤثر خطر بالیا به توسعه پایدار کمک می کند کشورها ظرفیت خود را در 
این امر، ارتقاء بخشیدند. مکانیسم های بین المللی برای توصیه های استراتژیک، 
همکاری و توسعه مشارکت برای کاهش خطر بالیا از قبیل مجمع جهانی و مجامع 
منطقه ای کاهش خطر بالیا و دیگر مجامع ملی و منطقه ای توسعه سیاست ها و 
استراتژی ها و پیشرفت دانش و یادگیری متقابل نقش اساسی داشته اند. درمجموع 

2- تاب آوری به نحو ذیل تعریف شده اســت:»توانایی یک سیســتم، جوامع محلی یا جامعه در معرض 

مخاطرات برای مقاومت و جذب و رفع آثار یک مخاطره و بازسازی پس از وقوع آن طی زمان قابل قبول و به 

شکل کارآمد از طرق گوناگون ازجمله حفظ و احیاء ساختارها و کارکردهای اساسی و ضروری.« دفتر سازمان 

http://(200۹ ،فرهنگ اصطالحات کاهش خطر بالیا، ژنو ،)UNISDR(ملل متحد برای کاهش خطر بالیا

                                                )www.unisdr.org/we/inform/terminology

۳- چارچوب اقدام هیوگو »مخاطره« را این گونه تعریف می نماید: »یک رویداد و پدیده فیزیکی و یا اقدام 

انسانی که می تواند بالقوه خسارت بار باشد و باعث مرگ یا جراحت، خسارت به دارایی ها، اختالل اجتماعی و 

اقتصادی و یا تخریب محیط زیست گردد. مخاطرات می تواند شرایط نهفته و ناپیدایی داشته باشد که موجب 

تهدید در آینده گردد و خاستگاه های متفاوتی داشته باشد مانند طبیعی )زمین شناختی، آب و هواشناختی 

و زیست شناختی( یا ناشی از فرآیندهای انسانی )تخریب محیط زیست و مخاطرات مرتبط با فن آوری(.



چارچوب 
سندای

برای کاهش 
خطر بالیا

)2015-2030(

9

چارچوب اقدام هیوگو به عنوان وســیله ای بســیار مهم برای ارتقای آگاهی های 
همگانی و سازمانی، ایجاد تعهد سیاســی و تمرکز و تسهیل اقدامات توسط طیف 

گسترده ای از ذی نفعان نقش داشته است.
4. بااین وجود، در دوره زمانی 10 ســاله یادشده، بالیا همچنان خسارات سنگینی 
را به جا گذاشته است که درنتیجه آن سالمت و ایمنی انسان ها، جوامع و کشورها 
تحت تأثیر بالیای مذکور قرار گرفت. در طی این دوره بیش از 700 هزار نفر جان 
خود را از دست دادند، بیش از 1/4 میلیون نفر مجروح شده و تقریباً 2۳ میلیون نفر 
درنتیجه وقوع بالیا بی خانمان شدند. بیش از 1/۵ میلیارد نفر به طرق مختلف متأثر 
از بالیا شدند. در این میان زنان، کودکان و افراد آسیب پذیر بیشتر از دیگران تحت 
تأثیر بالیا قرار گرفتند. کل خســارات اقتصادی واردشده بالغ  بر 1/۳ تریلیون دالر 
برآورد شد. به عالوه بین سال های 2008- 2012، 144 میلیون نفر به واسطه وقوع 
بالیا مجبور به تغییر محل زندگی خود شــدند. بالیا که بسیاری از آن ها به واسطه 
تغییر اقلیم ازنظر شدت و تعداد افزایش پیداکرده و پیشرفت در توسعه پایدار را با 

موانع مواجه ساخته است.
شواهد نشان می دهد که در همه کشورها میزان مواجهه افراد و سرمایه ها در برابر 
بالیا بسیار ســریع تر از کاهش آسیب پذیری صورت گرفته اســت )4( که درنتیجه 
این امر خطرهای جدیدی به وجود آمده و خسارات ناشــی از بالیا به طور مستمر 
افزایش یافته اســت. به گونه ای که تأثیرات شــدید اقتصادی، اجتماعی، سالمت، 
فرهنگی و زیســت محیطی را در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بخصوص در 
سطح محل و جامعه بر جای گذاشته اســت. رخداد مجدد بالیای کوچک مقیاس 
و بالیایی که به آهســتگی رخ می دهد به طور خاص جوامع، ذی نفعان، خانوارها و 
نهادهای اقتصادی کوچک و متوسط را در معرض وقوع خسارت های زیاد و گسترده 
قرار داده است. تمامی کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه که خسارات جانی 
و مالی ناشی از بالیا در آن ها به طرز چشمگیری باالتر است در معرض هزینه های رو 

4. "آســیب پذیری" در چارچوب اقدام هیوگو چنین تعریف شده است: "شرایط ایجادشده 
به وســیله عوامل یا فرآیندهای فیزیکی، اجتماعــی، اقتصادی و زیســت محیطی که امکان 

تأثیرپذیری یک جامعه در برابر آثار مخاطرات را افزایش می دهد."
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به رشد پنهان و محتمل و چالش های اقتصادی و دیگر موارد قرار دارند.
۵. پیش بینی برنامه ریزی و کاهش خطر بالیا به منظور حفاظت مؤثر افراد، جوامع 
محلی و کشورها و معیشت و ســالمت، میراث فرهنگی، دارایی های اجتماعی و 
اقتصادی و اکوسیستم آنان و درنتیجه تقویت تاب آوری آنان امری فوری و اساسی 

است.
6. تقویت اقدامات برای کاهش مواجهه و آســیب پذیری و درنتیجه پیشگیری 

از ایجاد خطر بالیای جدید و مسئولیت پذیری در تمام سطوح، موردنیاز است.
اقدامات قاطع بیشتری برای تمرکز بر رفع عوامل زیر بنایی خطر بالیا مانند آثار 
فقر و نابرابری، تغییر و تنوع اقلیم، گســترش بی برنامه و سریع شهرها، آمایش 
ضعیف  زمین ها و فاکتورهای تشدیدکننده ازجمله تغییرات جمعیتی، ترتیبات 
سازمانی ضعیف، سیاست هایی که خطر بالیا در آن نادیده گرفته شده، نبود قوانین 
و مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کاهش خطر، زنجیره 
تأمین پیچیده، دسترسی محدود به فن آوری، استفاده ناپایدار از منابع طبیعی، 
اکوسیســتم های در حال نابودی، اپیدمی ها و بیماری های همه گیر و جهان گیر 
اشاره نمود. عالوه بر این استمرار تقویت حاکمیت و راهبری مطلوب در کاهش 
خطر بالیا در ســطوح ملی، منطقه ای و جهانی و بهبود آمادگی و هماهنگی ملی 
برای پاسخگویی به بالیا، باز توانی و بازسازی و بهره برداری از باز توانی و بازسازی 
پس از وقوع بالیا برای بهســازی به کمک روش هــای ارتقاءیافته همکاری های 

بین المللی، ضرورت دارد.
7. کاهش خطر بالیا مســتلزم رویکردهای پیشگیرانه وسیع و مردم محور است. 
اقدامات مربوط به کاهش خطر بالیا باید مبتنی بر رویکردهای چند مخاطره ای 
و چندبخشی و فراگیر و قابل دسترس باشد تا دارای کارآمدی و اثربخشی گردد. 
ضمن اذعان به نقش راهبری، تقنینی و هماهنگی دولت ها، آن ها باید با ذی نفعان 
ازجمله زنان، کــودکان و جوانان، افراد دارای معلولیت، افــراد فقیر، مهاجرین، 
مردم بومی، داوطلبان، صاحبان حرف و مشاغل و کهن ساالن در طراحی و اجرای 

سیاست ها، برنامه ها و استاندارها، ارتباط و مشارکت داشته باشند.
8. همکاری های محلی، منطقه ای، بین المللی و بین مرزی نیز نقش محوری را در 
حمایت از تالش های کشورها، جوامع و نهادهای ملی و منطقه ای در کاهش خطر 
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ایفاد می کند. مکانیسم های موجود ممکن اســت نیازمند تقویت بیشتر به منظور 
ارائه حمایت بیشتر و اجرای بهتر باشد.

کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، دولت های جزیره ای 
درحال توسعه، کشورهای درحال توسعه بدون ساحل و کشورهای آفریقایی و نیز 
کشورهای با درآمد متوســط مواجه با چالش های خاص، نیازمند توجه و حمایت 
ویژه به منظور ارتقای منابع و توانایی های محلی از طریق روش های دو یا چندجانبه 
می باشند تا بتوانند در زمان مناسب به اجرای پایدار برنامه های ظرفیت ساز، انتقال 

تجربه و فّناوری یا بهره گیری از کمک های بین المللی اقدام نمایند.
۹. درمجموع، چارچوب اقدام هیوگو راهنمایی اساســی برای تالش های کاهش 
خطر بالیا ارائه نموده و به پیشرفت در تحقق اهداف توسعه هزاره کمک کرده است. 
هرچند اجرای چارچوب هیوگو نقص هایی را در پرداختن به عوامل زیربنایی خطر 
بالیا، تدوین اهداف و اولویت ها، در نیاز به تقویت تاب آوری بالیا در تمامی سطوح و 
تأمین ابزارهای کافی برای اجرا نشان داده است.)۵( شکاف های موجود نشانگر نیاز به 
ایجاد یک چارچوب عمل محور است که دولت ها و ذی نفعان مربوطه قادر به اجرای 

آن به شکل حمایتی و متکامل باشند.
10. ده سال پس از چارچوب اقدام هیوگو، بالیا همچنان تالش های مربوط به تحقق 

توسعه پایدار را با موانع و مشکالت مواجه می کند.
11. مذاکرات بین الدولی در خصوص دستور کار توسعه پس از 201۵، تأمین مالی 
توسعه، تغییر اقلیم و کاهش خطر بالیا فرصت منحصربه فردی برای تقویت انسجام 
در سیاست ها، مؤسسات، اهداف، شاخص ها و سیستم های ارزیابی اجرا در جامعه 

بین المللی ضمن احترام به مسئولیت های قانونی مربوطه ارائه می نماید.
12. کنفرانس خروجی ها و دســت آورد کنفرانس ملل متحد در زمینٔه توســعه 

۵. اولویت های اقدام در چارچوب هیوگو عیارت است از: 1. قرار دادن کاهش خطر بالیا به عنوان 
یک اولویت ملی و محلی به همراه مبانی قوی ســازمانی برای اجرا 2. شناسایی، ارزیابی و پایش 
خطر بالیا و تقویت هشــدار ســریع ۳. به کارگیری دانش، نوآوری و آموزش برای ایجاد فرهنگ 
ایمنی و تاب آوری در کلیه سطوح 4. کاهش عوامل زیربنایی خطر و ۵. تقویت آمادگی بالیا برای 
پاسخگویی مؤثر در کلیه سطوح. ایجاد ارتباط مؤثر و مناسب میان این فرآیندها به ایجاد تاب آوری 

و تحقق هدف جهانی ریشه کنی فقر کمک می نماید.
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پایدار در ســال 2012 »آینده ای که می خواهیم« که کاهش خطر بالیا و ایجاد 
تاب آوری در برابر بالیا با تجدید فوریت آن در بســتر توسعه پایدار و ریشه کنی 
فقر را درخواست نموده و تلفیق آن در کلیه ســطوح مورد تأکید قراردادهاست. 
کنفرانس همچنین کلیه اصول اعالمیه »ریو درزمینٔه محیط زیست و توسعه« را 

مجدداً تأیید نمود.
1۳. توجه به موضوع تغییر اقلیم به عنوان یکی از عوامل خطر بالیا ضمن احترام 
به مسئولیت قانونی کنوانسیون جامع تغییر اقلیم ملل متحد فرصتی برای کاهش 
خطر بالیا به طور مناسب و یکپارچه از طریق فرآیندهای مرتبط بین الدولی ارائه 

می نماید.)6(
14. علی رغم این پیش زمینه و به منظور کاهش خطر بالیــا نیاز به پرداختن به 
چالش های موجــود و آمادگی برای چالش های آینــده از طریق تمرکز بر موارد 
ذیل وجود دارد: پایــش، ارزیابی و درک کاهش خطر بالیــا و مبادله اطالعات و 
چگونگی ایجاد آن، تقویــت راهبری خطر بالیا و هماهنگی میان ســازمان ها و 
بخش های مربوطه، مشارکت کامل و معنادار ذی نفعان مربوطه در سطوح مناسب، 
ســرمایه گذاری در تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، سالمت، فرهنگی و آموزشی 
افراد جوامع و کشورها و محیط زیست، همچنین از طریق فن آوری و تحقیقات، 
تقویت سیستم های هشدار سریع چند مخاطره ای، آمادگی، پاسخگویی، باز توانی، 
توان بخشی و بازسازی. برای تکمیل اقدامات و ظرفیت های ملی به همکاری های 
بین المللی میان کشورهای توسعه یافته، درحال توسعه و دولت ها و سازمان های 

بین المللی نیاز است.
1۵. چارچوب حاضر در خصوص خطر بالیای کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس، با 
فراوانی زیاد و یا اندک، ناگهانی و آهسته، طبیعی یا انسان ساخت، زیست محیطی، 
فّناورانه و بیولوژیک بــکار خواهد رفت. هدف این چارچــوب ارائه راهنمایی در 
راستای مدیریت خطرات بالیای گوناگون در توسعه بین تمامی سطوح می باشد.

6. موضوعات مربوط به تغییر که در چارچوب حاضر ذکرشده است در حوزه مسئولیت 
کنوانسیون جامع سازمان ملل برای تغییر اقلیم و تحت صالحیت طرف های کنوانسیون 

باقی خواهد ماند. 
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 بخش دوم: خروجی مورد انتظار و هدف

 16. هرچنــد پیشــرفت هایی در ایجاد تــاب آوری و کاهش تلفات و خســارات 
به دست آمده است، اما کاهش اساسی خطر بالیا مستلزم تالش و پایداری و با تأکید 
بیشتر بر مردم، سالمت وزندگی آن ها و پیگیری مستمر آن هست. با بهره گیری از 
چارچوب اقدام هیوگو، چارچوب حاضر برای دستیابی به خروجی مورد انتظار در 

1۵ سال آینده است که به شرح ذیل است:
»کاهش اساسی خطر و خسارات ناشــی از بالیا نسبت به جان، معیشت و سالمت 
انسان ها و دارایی های فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و کسب وکار 

در جوامع و کشورها«
 تحقق این هدف نیازمند تعهد قوی و مشــارکت حاکمیت سیاسی هر کشور در 
تمامی ســطوح، در اجرا و پیگیری چارچوب حاضر و در تأمین محیطی مناسب و 

توانمند ساز است.
17. برای تحقق خروجی مورد انتظار، هدف ذیل باید پیگیری گردد:

" پیشگیری از خطرات جدید و کاهش خطرات موجود بالیا از طریق اجرای اقدامات 
یکپارچه و فراگیر اقتصادی، ســاختاری، حقوقی، اجتماعی، ســالمت، فرهنگی، 
آموزشــی و تربیتی، زیســت محیطی، فن آوری، سیاســی و نهادی که مواجهه با 
مخاطرات و آســیب پذیری در برابر بالیا را کاهش و آمادگی برای پاســخگویی و 

بازسازی پس از حوادث و درنتیجه تاب آوری در برابر بالیا را افزایش می دهد."
 پیگیری این هدف مســتلزم تقویت ظرفیت ها و توانایی های اجرایی کشورهای 
درحال توسعه به ویژه کشــورهای کمتر توسعه یافته، دولت های کوچک جزیره ای 
درحال توسعه، کشــورهای بدون ساحل درحال توسعه و کشــورهای آفریقایی و 
نیز کشورهای با درآمد متوســط که مواجه با چالش های خاص می باشند شامل 
تأمین حمایت از طریق همکاری های بین المللی برای ارائه وســایل اجرا مطابق با 

اولویت های آن هاست.
18. به منظور ارزیابی پیشرفت های جهانی در تحقق خروجی مورد انتظار و هدف 
این چارچوب، هفت هدف جهانی موردتوافق قرارگرفته است. این اهداف در سطح 
جهانی ارزیابی شدند و با تدوین شاخص های مناسب تکمیل خواهند شد. اهداف 
و شاخص های ملی به تحقق خروجی مورد انتظار این چارچوب کمک خواهد کرد.



چارچوب 
سندای

برای کاهش 
خطر بالیا
)2015-2030(

14

هفت هدف جهانی عبارت است از:
الف- کاهش اساسی مرگ ومیر ناشی از بالیا در سطح جهان تا سال 20۳0 با هدف 
کاستن متوسط مرگ ساالنه در 100 هزار جمعیت طی سال های 201۵ تا 20۳0 

در مقایسه با سال های 200۵ تا 201۵.
ب- کاهش اساسی جمعیت متأثر از بالیا در سطح جهان تا سال 20۳0 با هدف 
کاستن میزان متوسط ساالنه در 100 هزار جمعیت طی سال های 201۵ تا 20۳0 

در مقایسه با سال های 200۵ تا 201۵.)7(
ج- کاهش قابل توجه خسارات مستقیم اقتصادی ناشی از بالیا در جهان تا سال 

20۳0 در مقیاس جهانی تولید ناخالص ملی.
د- کاهش اساسی آسیب به زیرســاخت های حیاتی و اختالل عملکرد خدمات 
اساسی تا سال 20۳0 )ازجمله تسهیالت ســالمت و آموزش( از طرق گوناگون 

ازجمله ارتقای تاب آوری آن ها.
هـ - افزایش اساسی تعداد کشورهایی که تا سال 20۳0 دارای راهبردهای ملی و 

محلی کاهش خطر بالیا هستند.
و- ارتقاء اساســی همکاری های بین المللی با کشــورهای درحال توسعه تا سال 
20۳0 از طریق حمایت کافی و پایدار به منظور کمــک به تکمیل اقدامات ملی 

برای اجرای این چارچوب.
ز- افزایش اساسی فراهم بودن و دسترسی مردم به سامانه های هشدار سریع چند 
مخاطره ای و اطالعات خطر بالیا و ارزیابی ها تا ســال 20۳0 از طریق پشتیبانی 
کافی و پایدار به منظور حمایت از تکمیل اقدامات ملی برای اجرای این چارچوب.

بخش سوم: اصول راهنما

با بهره گیــری از اصول مذکور در »اســتراتژی یوکوهاما بــرای جهانی ایمن تر: 
راهنمای پیشگیری، آمادگی و کاهش آثار بالیای طبیعی« )8( و برنامه اقدام آن و 
چارچوب اقدام هیوگو، اجرای چارچوب حاضر به وسیله اصول ذیل راهنمایی شده 
و درعین حال شرایط ملی متناسب با قوانین ملی و الزامات و تعهدات بین المللی 

7. کنفرانس انواع افراد آسیب دیده را در فرآیند مصوب برای پیگیری پس از چارچوب سندای  
        مشخص خواهد نمود. 

A/CONF .8.۹/172، فصل یک، قطعنامه یک، ضمیمه یک
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در نظر گرفته خواهد شد:
الف- هر دولتی مســئولیت اولیه پیشــگیری و کاهش خطر بالیا را بر عهده دارد، 
ازجمله از طریق همکاری های بین المللی، منطقه ای، زیــر منطقه ای، فرامرزی و 
دوجانبه. کاهش خطر بالیا، دغدغه مشــترک همه دولت ها اســت و دامنه تقویت 
مؤثر و اجرای سیاســت ها و اقدامات ملی کاهش خطر بالیا در چارچوب شرایط و 

ظرفیت های آن ها می تواند از طریق همکاری های بین المللی پایدار توسعه یابد.
ب- کاهش خطر بالیا مســتلزم مسئولیت مشــترک دولت های مرکزی و مقامات 
مربوطه ملی، بخش ها و ذی نفعان گوناگون متناســب با شــرایط و سیستم های 

حاکمیتی آن ها است.
ج- مدیریت خطرات بالیا با هــدف حفاظت از افراد و دارایی های آنان، ســالمت، 
معیشــت و ســرمایه های تولیدی و نیز دارایی های فرهنگی و زیســت محیطی و 

درعین حال ترویج و حمایت حقوق بشر ازجمله حق توسعه صورت می گیرد.
د- کاهش خطر بالیا نیازمند حضور و مشــارکت کلیت جامعه اســت. همچنین 
توانمندسازی و مشارکت فراگیر قابل دســترس و غیر تبعیض آمیز با توجه ویژه به 
افرادی که به صورت عمده آســیب دیده اند و به طور خاص افراد فقیر ضرورت دارد. 
ابعاد جنسیتی، سنی، معلولیتی و فرهنگی در سیاست ها و اقدامات و ترویج رهبری 
زنان و جوانان در چارچوب حاضر و نیز توجه ویژه به بهبود فعالیت های سازمان یافته 

داوطلبانه شهروندان باید در نظر گرفته شود.
هـ - کاهش و مدیریت خطر بالیا متکی بر مکانیسم های هماهنگی بین بخش های 
مرتبط با ذی نفعان در کلیه سطوح و مســتلزم حضور و مشارکت کامل مؤسسات 
اجرایی و تقویتی کشوری در ســطوح ملی و محلی و تدوین صریح مسئولیت های 
بخش عمومی و خصوصی شامل مشاغل و مراکز دانشگاهی است تا حضور و مشارکت 

و نیز نقش مسئولیت های مکمل و پیگیری آن تأمین گردد.
و- درحالی که نقش توانمند ساز، راهنما و هماهنگ کننده دولت های ملی و فدرال 
اساسی است، توانمند نمودن مقامات و جوامع محلی برای کاهش خطر بالیا از طریق 

ارائه منابع، مشوق ها و مسئولیت های تصمیم ساز به شکل مناسب ضرورت دارد.
ز- کاهش خطر بالیا مســتلزم رویکردهای چند مخاطره ای و تصمیم سازی های 
مبتنی بر دانش خطر بالیا و فراگیر بر پایه مبادلــه آزاد و توزیع اطالعات تفصیلی 
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شامل جنسیت، ســن و معلولیت و همچنین بر اســاس اطالعات خطر بالیا که 
به راحتی قابل دسترس، به روز شده، قابل درک، دانش محور و غیر حساس باشد و 

نیز به وسیله دانش سنتی تکمیل گردد می باشد.
ح- تدوین، تقویت و اجرای سیاست ها، برنامه ها، رویه ها و مکانیسم های مربوطه 
به شکل متناسبی باید باهدف انسجام دستور کاری توسعه پایدار و رشد، امنیت 
غذایی، سالمت و ایمنی، تغییر و تنوع پذیری اقلیمی و کاهش خطر بالیا صورت 

گیرد. کاهش خطر بالیا برای دستیابی به توسعه پایدار اساسی است.
ط- هرچند عوامل خطر بالیا ممکن است ازنظر وسعت، محلی و ملی، منطقه ای 
یا جهانی باشد، اما ویژگی های محلی و خاص دارند که برای تعیین سازوکارهای 

کاهش خطر بالیا باید به خوبی درک شود.
ی - رفــع عوامل زیر بنایی خطر بالیــا از طریق ســرمایه گذاری های عمومی و 
خصوصی مبتنی بر اطالعات خطر از اتکا صرف بر پاسخگویی و بازسازی پس از 

بالیا مقرون به صرفه تر است و به توسعه پایدار کمک می کند.
س- در مرحله بازیابی، بازتوانی و بازســازی پس از حوادث و بالیا، پیشگیری از 
ایجاد و یا کاهش خطر بالیا از طریق »بازسازی بهتر« و گسترش آموزش و آگاهی 

عمومی در مورد خطر بالیا بسیار اساسی است.
 ع- برای مدیریت کارآمد خطر بالیا، مشــارکت مؤثر و معنادار جهانی و تقویت 
بیشتر همکاری های بین المللی ازجمله اجرای تعهدات مربوطه کمک های رسمی 

توسعه ای توسط کشورهای توسعه یافته اساسی است.
ف- کشورهای درحال توسعه به ویژه کشــورهای کمتر توسعه یافته، دولت های 
جزیره ای کوچک درحال توســعه، کشــورهای بدون ســاحل درحال توسعه و 
کشورهای آفریقایی و همچنین کشورهای با درآمد متوسط و دیگر کشورهایی 
که با چالش های خاص خطر بالیا مواجه اند نیازمند ارائه کمک های کافی، پایدار 
و به موقع ازجمله از طریق کمک مالی، انتقال فن آوری و ظرفیت ســازی از سوی 
کشورهای توسعه یافته و شرکای آنان متناسب با نیازها و اولویت های اعالم شده 

این کشورها می باشند.
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 بخش چهارم: اولویت های اقدام

20- حوزه های اولویتی چهارگانه با تجارب به دست آمده از اجرای چارچوب اقدام 
هیوگو و برای دستیابی به خروجی ها و هدف مورد انتظار اقدامات متمرکز در داخل 
و میان بخش های گوناگون توسط دولت ها در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی 

به شرح ذیل است:
الف- شناخت و درک خطر بالیا؛

ب- تقویت حاکمیت و راهبری برای مدیریت خطر بالیا؛
ج- سرمایه گذاری در کاهش خطر بالیا برای ایجاد تاب آوری؛

د-ارتقاء آمادگی در برابر بالیا به منظور پاســخ مؤثر و باز بهســازی برای بازتوانی 
-  توان بخشی و بازسازی.

21- دولت ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی و دیگر ذی نفعان در رویکردهای 
خود برای کاهش خطر بالیا باید فعالیت های اساسی هر یک از اولویت های چهارگانه 
را در نظر گرفته و آن ها را بر اساس ظرفیت ها و توانایی های مربوطه مطابق با قوانین 

و مقررات ملی اجرا نمایند.
22- در بستر وابســتگی متقابل جهانی در حال افزایش، همکاری های هماهنگ 
بین المللی، محیط بین المللی توانمند ساز و ابزارهای اجرا برای تشویق و کمک به 
توســعه دانش، ظرفیت و انگیزه های کاهش خطر بالیا در همه سطوح به ویژه برای 

کشورهای درحال توسعه موردنیاز است.

اولویت اول: شناخت و درک خطر بالیا
2۳- سیاست ها و رویه های مدیریت خطر بالیا باید بر پایه شناخت و درک خطر بالیا 
در تمامی ابعاد آسیب پذیری، ظرفیت، در معرض خطر بودن اشخاص و سرمایه ها، 

ویژگی های مخاطرات و نیز محیط زیست باشد.
چنین دانشــی می تواند برای اهداف ارزیابی خطر پیش از وقوع بالیا، پیشگیری و 
کاهش آثار بالیا و نیز توسعه و اجرای برنامه های آمادگی و پاسخگویی مؤثر در برابر 

بالیا، مورداستفاده واقع شود.
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سطوح ملی و محلی
24- برای تحقق این هدف، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- ترویج جمع آوری، تحلیل، مدیریت و کاربــرد داده های مرتبط و اطالعات 
عملی و توزیع آن با در نظر گرفتن نیازهای گروه های متفاوت کاربران به شــکل 

مناسب؛
ب- ترغیب اســتفاده و تقویت اطالعات موجود و ارزیابی دوره ای خطرات بالیا، 
آســیب پذیری، ظرفیت، در معرض خطر بودن، ویژگی هــای مخاطرات و آثار 
احتمالی ناشی از آن در مقیاس های مربوطه اجتماعی و فضایی بر اکوسیستم ها 

بر اساس شرایط ملی؛
ج- تهیه و به روز نمودن منظم و توزیع اطالعات خطر بالیا، مبتنی بر مکان ازجمله 
نقشــه های خطر در میان تصمیم گیران، عامه مردم و جوامع محلی در معرض 
خطر در چارچوب ها و اشکال مناسب با استفاده از فن آوری اطالعات زمین و فضا 

برحسب مورد؛
د- ارزیابی، ثبت و به اشتراک گذاری سامان مند اطالعات خسارات حوادث و بالیا 
و درک پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی، ســالمت، آموزش، زیست محیطی و 
میراث فرهنگی آن به شکل مناسب در چارچوب اطالعات سه گانه مخاطره، در 

معرض بودن و آسیب پذیری خاص هر حادثه یا رویداد؛
هـ- تهیه و در دسترس قرار دادن آزادانه اطالعات تفصیلی غیرحساس در مورد 
مواجهه با مخاطرات، آسیب پذیری، خطر، حوادث و خسارات ناشی از آن به شکل 

مناسب؛
و- ترویج دسترســی در زمان واقعی به داده های قابل اعتماد و کاربرد اطالعات 
فضایی ازجمله سیســتم های اطالعات جغرافیایی )GIS( و کاربرد نوآوری های 
فن آوری اطالعات و ارتباطات برای تقویت ابزارهــای اندازه گیری و جمع آوری، 

تحلیل و ترویج داده ها؛
ز- ترویج دانش در میان مســئولین دولت در تمام سطوح، جامعه مدنی، جوامع 
محلی و داوطلبــان و نیز بخش خصوصی از طریق تبــادل تجربیات، درس های 
فراگرفته شــده، نمونه های مطلوب، آموزش وپرورش در خصوص کاهش خطر 
بالیا ازجمله کاربرد مکانیسم های آموزش وپرورش موجود و یادگیری با هم دیگر؛

ح- ترویج و ارتقاء گفتگو و همکاری میان جوامع علمی و فن آوری، دیگر ذی نفعان 
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و سیاســت گذاران به منظور تســهیل ارتباط میان دانش و سیاست گذاری برای 
تصمیم گیری مؤثر در مدیریت خطر بالیا؛

ط- تأمین کاربرد دانش و رویه های ســنتی، بومی و محلی به شکل مناسب جهت 
تکمیل دانش علمی در مدیریت خطر بالیا و تدوین و اجرای سیاست ها، راهبردها؛ 
طرح ها و برنامه های بخش های خاص با یک رویکرد میان بخشــی که متناسب با 

شرایط محلی و بسته های مربوطه باشد؛
ی- تقویت ظرفیت های فنی و علمی به منظور ســرمایه گذاری روی دانش موجود 
و تجمیع، تدویــن و به کارگیری روش هــا و مدل هایی برای ارزیابــی خطر بالیا، 

آسیب پذیری ها و مواجهه با همه مخاطرات؛
ک- ترغیب سرمایه گذاری در توسعه نوآوری و فن آوری جهت تحقیق و پژوهش های 
بلندمدت، چند مخاطره ای متمرکز بر راه حل در مدیریت خطر بالیا جهت برطرف 
کردن شکاف ها، موانع و وابســتگی های متقابل و چالش های اجتماعی، اقتصادی، 

آموزشی و زیست محیطی و خطر بالیا؛
ل- ترغیب تلفیق نمودن دانش خطر بالیا شامل پیشگیری و کاهش آثار، آمادگی، 
پاســخگویی، بازیابــی و بازتوانی در آموزش های رســمی و غیررســمی و نیز در 

آموزش های مدنی در کلیه سطوح و در آموزش وپرورش های حرفه ای؛
م- ترویج استراتژی های ملی برای تقویت آموزش و آگاهی عمومی در کاهش خطر 
بالیا ازجمله اطالعات و دانش خطر بالیا از طریق کمپین، رســانه های اجتماعی و 

بسیج جوامع محلی با در نظر داشت مخاطبین خاص و نیازهای آنان؛
ن- به کارگیری اطالعات خطر در تمام ابعاد آن در خصوص آسیب پذیری، ظرفیت و 
در معرض خطر قرار گرفتن اشخاص، جوامع، کشورها و دارایی ها و نیز ویژگی های 

مخاطرات برای تدوین و اجرای سیاست های کاهش خطر بالیا؛
س- تقویت همکاری میان مردم در سطح محلی برای ترویج و اشاعه اطالعات خطر 

بالیا از طریق مشارکت سازمان های جامعه محور و غیردولتی.

 سطوح جهانی و منطقه ای
2۵- برای تحقق هدف فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- تقویت توسعه و اشــاعه روش ها و ابزارهایی مبتنی بر علم برای ثبت و تبادل 
اطالعات مربوط به خســارات ناشــی از بالیا و داده ها و آمارهای تفصیلی و تقویت 
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مدل سازی خطر بالیا، ارزیابی، تهیه نقشــه، پایش و سیستم های هشدار سریع 
چند مخاطره ای؛

ب- توســعه تحقیقات جامع درزمینٔه خطرات بالیای چند مخاطره ای و توسعه 
ارزیابی و تهیه نقشه های منطقه ای خطر بالیا شامل سناریوهای تغییر اقلیم؛

ج- ترویج و تقویت دسترســی، مبادله و کاربرد داده ها و اطالعات غیر حساس 
و خدمات ارتباطات و فن آوری های زمینی و فضایی به شــکل مناسب از طریق 
همکاری های بین المللی ازجملــه انتقال فن آوری، نگهــداری و تقویت پایش 
زمین و اقلیم به صورت ثابت و از راه دور، تقویت کاربرد رسانه ازجمله رسانه های 
اجتماعی، رسانه های سنتی، داده های بزرگ و شبکه های تلفن همراه برای کمک 
به اقدامات ملی به منظور ارتباطات موفق در کاهش خطر بالیا به طور مناســب و 

مطابق با قوانین ملی؛
د- گسترش تالش های مشترک با مشارکت جامعه علمی و فن آوری، دانشگاه ها 
و بخش خصوصی برای ایجاد، اشاعه و مبادله تجارب مثبت در سطح بین المللی؛

هـ - حمایت از ایجاد سیستم ها و خدمات مناسب کاربران در سطح محلی، ملی، 
منطقه ای و جهانی برای مبادله اطالعات درزمینٔه تجارب مثبت و فن آوری های 
مقرون به صرفه و قابل استفاده آسان برای کاهش خطر بالیا و درس های فراگرفته 

شده در خصوص سیاست ها، برنامه ها و اقدامات کاهش خطر بالیا؛
و- برگزاری کمپین هــای مؤثر جهانــی و منطقه ای به عنــوان ابزارهای ارتقاء 
آگاهی و آموزش عمومی بر اساس کمپین های موجود )مانند ابتکار یک میلیون 
مدرسه و بیمارستان ایمن؛ کمپین ایمن سازی شهرها، شهر من آماده می شود، 
جایزه ساساکاوای ســازمان ملل برای کاهش بالیا و روز بین المللی سازمان ملل 
برای کاهش بالیا( برای اشــاعه فرهنگ پیشگیری از بالیا، تاب آوری، شهروندی 
مســئوالنه و گســترش درک خطر بالیا، حمایت از یادگیــری متقابل و مبادله 
تجربیات، تشــویق ذی نفعان عمومی و خصوصی برای مشارکت فعال در ایجاد 

ابتکارات جدید در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی؛
ز- تقویت فعالیت های علمی و فــن آوری درزمینٔه کاهش خطر بالیا و هم افزایی 
میان آن از طریق هماهنگی شبکه ها و مؤسســات علمی و تحقیقاتی موجود در 
کلیه سطوح و همه مناطق با حمایت گروه مشورتی علمی و فنی وابسته به دفتر 
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ســازمان ملل برای کاهش بالیا )UNISDR(،تقویت ارائه شواهد جهت پشتیبانی از 
اجرای این چارچوب، گسترش تحقیقات علمی در خصوص الگوها، علل و آثار خطر 
بالیا، اشاعه اطالعات خطر با استفاده بهینه از فن آوری اطالعات زمینی- فضایی، 
راهنمایی در خصوص روش ها و استانداردهای ارزیابی خطر، مدل سازی خطر بالیا 

و استفاده از داده ها.
شناسایی شــکاف های موجود در پژوهش و فن آوری و ارائه توصیه و پیشنهاد در 
خصوص زمینه های اولویتــی در کاهش خطر بالیا، گســترش و حمایت از تهیه 
و کاربرد علم و فن آوری توســط تصمیم گیــران، کمک بــه روز نمودن فرهنگ 
اصطالحــات UNISDR 200۹ درزمینــٔه کاهش خطــر بالیا، به کارگیــری نتایج 
بررســی های پس از حوادث و بالیا به عنوان فرصت هایی برای تقویت یادگیری و 

سیاست گذاری عمومی و ترویج مطالعات انجام شده؛
ح- ترغیب و گسترش در دسترس بودن مواد و منابع ثبت شده و دارای حق التألیف 

ازجمله از طریق موافقت های کسب شده بر اساس مذاکره و به شکل مناسب؛
ط- تقویت دسترسی و حمایت از نوآوری و فن آوری ازجمله در حوزه تحقیقات و 

توسعه بلندمدت، چند مخاطره ای و راه حل محور برای مدیریت خطر بالیا.

اولویت دوم: تقویت حاکمیت راهبری برای مدیریت خطر بالیا
26- راهبری کاهش خطر بالیا در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی برای مدیریت 
کارآمد و مؤثر خطر بالیا حائز اهمیت زیادی اســت. چشــم انداز روشن، برنامه، 
صالحیت و هماهنگــی داخل و میان بخش ها و نیز مشــارکت ذی نفعان مربوطه 
الزم است؛ بنابراین تقویت راهبری کاهش خطر بالیا برای پیشگیری، کاهش آثار، 
آمادگی، پاسخگویی، باز توانی و بازسازی ضرورت دارد که موجب تقویت همکاری 
و مشارکت در میان مکانیسم ها و مؤسسات برای اجرای اقدامات مرتبط با کاهش 

خطر بالیا و توسعه پایدار می گردد.

سطوح ملی و محلی
27- برای تحقق این امر، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- تلفیق کاهش خطر بالیا بین کلیه بخش ها، بازبینی و گسترش بیشتر انسجام 
و هماهنگی چارچوب های حقوقی و قانونی، مقررات و سیاســت های عمومی که 
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بر اساس تعریف نقش و مسئولیت های آن، بخش های عمومی و خصوصی را در 
زمینهٔ های ذیل هدایت می کند.

رفع خطر بالیا در خدمات و زیرساخت هایی که مالکیت، مدیریت و یا تنظیم آن 
با بخش عمومی است.

اشاعه و ارائه مشوق های مناســب برای اقدام توسط اشخاص، خانوارها، جوامع و 
بخش های گوناگون کسب وکار.

تقویت مکانیسم ها و ابتکارات مربوطه برای شفافیت خطر بالیا که می تواند شامل 
مشوق های مالی، ابتکارات آگاهی بخش و آموزش عمومی، نیازهای گزارش دهی 

و اقدامات قانونی و اداری باشد.
ایجاد ساختارهای هماهنگی و سازمانی.

ب- اتخاذ و اجــرای راهبردهــا و برنامه های ملی و محلی کاهــش خطر بالیا با 
چارچوب های زمانی گوناگون و اهداف و شــاخص های معین با هدف پیشگیری 
از ایجاد خطر، کالهش خطرات موجود و تقویت تاب آوری اقتصادی، اجتماعی، 

سالمت و زیست محیطی.
ج- انجام ارزیابی در خصوص ظرفیت های فنی، مالی و اداری مدیریت خطر بالیا 

به منظور مقابله با خطرات شناسایی شده در سطوح محلی و ملی.
د- تشویق ایجاد مکانیسم ها و مشوق های الزم برای اطمینان یافتن از سطح باالی 
پیروی از مفاد تقویت کننده ایمنی در قوانین و مقررات بخشــی ازجمله مربوط 
به استفاده از زمین و برنامه ریزی شــهری، مقررات ساخت وساز، استانداردهای 
زیست محیطی، مدیریت منابع و سالمت و ایمنی و به روز نمودن آن ها در زمان 

نیاز برای ایجاد تمرکز کافی در مدیریت خطر بالیا.
هـ - ایجاد و تقویت مکانیسم های پیگیری، ارزیابی دوره ای و گزارش دهی عمومی 
در خصوص پیشرفت های به دست آمده در برنامه های ملی و محلی. ترویج نظارت 
عمومی و تشویق گفتگوهایی سازمانی ازجمله توسط اعضای پارلمان ها و دیگر 
مسئولین مربوطه درزمینٔه گزارش های پیشرفت حاصله در برنامه های محلی و 

ملی کاهش خطر بالیا.
و-تعیین نقش و وظایف روشــن براي نمایندگان جوامع محلي به شکل مناسب 
در ســازمان ها، فرآیندها و تصمیم گیری هــای مدیریت خطر بالیــا از طریق 
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چارچوب های قانوني مربوطه. انجام مشورت های عمومي و جامعه محور جامع طي 
تهیه قوانین و مقررات براي حمایت از اجراي آن.

ز- ایجاد و تقویت مجامع هماهنگ کننده دولتي متشکل از ذی نفعان مربوطه در 
سطوح ملي و محلي مانند مجمع ملی و مجمع محلي کاهش خطر بالیا و تعیین یک 
مرجع ملي براي اجراي چارچوب پس از 201۵. چنین مکانیسم هایی باید داراي 
پایه های قوي در چارچوب های سازماني محلي با مسئولیت و اختیارات تفویض شده 
روشن جهت شناسایي خطرات، ایجاد آگاهي و دانش خطر بالیا از طریق مبادله و 
اشاعه اطالعات و داده های غیر حساس خطر بالیا، کمک و هماهنگ در مورد تهیه 
گزارش های محلي و ملي خطر بالیا، هماهنگ کمپین های آگاهی بخش عمومي 
درزمینٔه خطر بالیا، تسهیل و پشتیباني همکاری های چندبخشی محلي )به طور 
مثال میان دولت های محلي(، کمــک به تهیه سیاســت ها و برنامه های مربوطه 

مدیریت خطر بالیا در سطح ملي و محلي و گزارش دهي در مورد آن.
ح- توانمندسازي مقامات محلي به شکل مناسب از طریق ابزارهاي تقویتی و مالي 
براي همکاري و هماهنگي با جامعه مدني، محلي، مردم بومي و مهاجرین در زمینٔه 

مدیریت خطر بالیا در سطح محلي.
ط- ترغیب اعضاي مجالس و پارلمان ها براي حمایت از اجراي کاهش خطر بالیا از 

طریق ایجاد قوانین جدید یا اصالح قوانین موجود و تخصیص بودجه.
ي- تشــویق برای تهیه اســتانداردهاي کیفیت مانند گواهینامه ها و جوایز براي 
مدیریت خطر بالیا با مشارکت بخش خصوصي، جامعه مدني انجمن های حرفه ای، 

مؤسسات علمي و سازمان ملل.
ک- تدوین سیاست های عمومي در صورت امکان باهدف پرداختن به موضوعات 
پیشگیري یا جابجایي اقامتگاه های انساني در مناطق مواجه با خطر بالیا بر اساس 

قوانین و سیستم های حقوقي ملي.

سطوح جهاني و منطقه ای
28 -براي تحقق این امر موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- راهنمایي اقدامات در ســطح منطقه ای از طریق راهبردها و مکانیســم های 
موردتوافق براي همکاري در زمینٔه کاهش خطر بالیا به شــکل مناسب تحت این 
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چارچوب به منظور تقویت برنامه ریزی مؤثرتر، ایجاد سیســتم های مشــترک 
اطالعاتي و تبادل نمونه ها و برنامه های موفق براي همکاري و ظرفیت سازی به ویژه 

براي مقابله با خطرات مشترک و فرامرزی حوادث و بالیا.
ب- تقویت همکاري میان مکانیسم ها و مؤسسات جهاني و منطقه ای براي اجرا و 
ایجاد هماهنگي میان وسایل و ابزارهاي کاهش خطر بالیا مانند تغییر اقلیم، تنوع 
زیستي، توسعه پایدار، ریشــه کنی فقر، محیط زیست، کشاورزي، سالمت، غذا و 

تغذیه و دیگر موارد به شکل مناسب.
ج-مشــارکت فعال در مجمع جهانــي کاهش خطر بالیا، مجامــع منطقه ای و 
زیرمنطقه ای کاهش خطر بالیا و مجامع موضوعي براي گســترش مشارکت ها، 
ارزیابی های دوره ای در خصوص پیشرفت به دســت آمده درزمینٔه اجرا و تبادل 
تجارب و دانش درزمینٔه سیاست ها، برنامه ها و سرمایه گذاری های به عمل آمده 
مبتني بر دانش خطر بالیا شامل مسائل مربوط به اقلیم و توسعه به شکل مناسب 
و نیز گسترش تلفیق مدیریت خطر بالیا در دیگر بخش های مربوطه. سازمان های 
بین الدولی منطقه ای باید نقش مهمي در مجامع منطقه ای کاهش خطر بالیا ایفا 

نمایند.
د- تقویت همکاری های فرامرزي به منظور فراهم کردن امکان سیاســت گذاری 
و برنامه ریزی براي اجراي رویکردهاي مبتني بر اکوسیســتم در رابطه با منابع 
مشترک ازجمله موارد مربوط به حوزه رودخانه ها و خطوط ساحلي براي ایجاد 
تاب آوری و کاهش خطر بالیا شــامل خطرات مربوط بــه بیماری های واگیر و 

جابجایي جمعیت.
ه- ترویج یادگیري متقابل و تبادل تجربیات و اطالعات مفید ازجمله ارزیابی های 

داوطلبانه خودجوش با دیگر سازمان های همکار در کشورهاي عالقه مند.
و-گسترش و تقویت مکانیســم های داوطلبانه بین المللی براي پایش و ارزیابي 
خطرات بالیا به شکل مناسب شــامل داده ها و اطالعات مرتبط با بهره مندی از 
 Hyogo( تجارب به دســت آمده از برنامه نظارت بر اجراي چارچوب اقدام هیوگو
Framework for Action Monitor( مکانیسم های مذکور می توانند موجب گسترش 

تبادل اطالعات غیر حساس خطرات بالیا با دستگاه های دولتی ملی و ذی نفعان 
مربوطه به نفع توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار گردند.
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اولویت سوم: سرمایه گذاری در کاهش خطر بالیا برای تاب آوری

2۹- ســرمایه گذاری های عمومی و خصوصی برای پیشگیری و کاهش خطر بالیا 
از طریق اقدامات ســاختاری و غیر ســاختاری برای تقویت تاب آوری اقتصادی، 
اجتماعی، سالمت و فرهنگی افراد، جوامع محلی، کشورها و دارایی های آنان و نیز 
محیط زیست ضروری است. این سرمایه گذاری های می تواند عامل نوآوری، رشد 
و نیز ایجاد اشــتغال گردد. این اقدامات مقرون به صرفه بــوده و برای نجات جان، 

پیشگیری و کاهش خسارات و نیز بازسازی و توان بخشی مؤثر اساسی است.

سطوح ملی و محلی
۳0- برای تحقق این امر، موارد ذیل حائز اهمیت است.

الف  - تخصیص منابع الزم ازجمله شامل اقدامات مالی و لجستیکی به شکل مناسب 
در کلیه ســطوح اداری برای توسعه و اجرای اســتراتژی ها، سیاست ها، برنامه ها، 

قوانین و مقررات در کلیه بخش ها.
ب- توسعه مکانیسم های انتقال و بیمه خطر بالیا، تبادل و نگهداری کاهش خطر 
و حفاظت اقتصادی به شــکل مناسب برای ســرمایه گذاری های بخش عمومی و 
خصوصی به منظور کاهش آثار مالی بالیا بر دولت ها و جوامع در مناطق شــهری و 

روستایی.
ج- تقویت ســرمایه گذاری های عمومی و خصوصی تاب آور در برابر بالیا به شکل 
مناسب به ویژه از طریق اقدامات ساختاری و غیر ســاختاری و کارکرد پیشگیری 
و کاهــش خطر بالیا در تســهیالت و زیرســاخت های حیاتی به ویــژه مدارس و 
بیمارســتان ها، ســاختن بهتر از ابتدا برای مقابله با مخاطــرات از طریق طراحی 
و ســاخت مناســب شــامل به کارگیری اصول جهانی طراحی و استانداردسازی 
مصالح ساختمانی، مقاوم سازی و دوباره ســازی، ترویج فرهنگ نگهداری و در نظر 
گرفتن ارزیابی های مربوط به آثــار اقتصادی، اجتماعی، ســاختاری، فن آوری و 

زیست محیطی.
د- حفاظت یا کمک بــه حفاظت مراکز فرهنگی و دیگــر اماکنی که دارای ارزش 

تاریخی، میراث فرهنگی و یا دینی هستند.
هـ - تقویت تاب آوری در برابر خطر بالیا در اماکن کاری از طریق اقدامات ساختاری 
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و غیر ســاختاری و گســترش تلفیق ارزیابی های خطر بالیا در تدوین و اجرای 
سیاست های مربوط به استفاده از زمین شامل برنامه ریزی شهری، ارزیابی تخریب 
زمین و ساخت وسازهای غیررســمی و غیردائمی و استفاده از دستورالعمل ها و 
ابزارهای پیگیری مبتنی بر اطالعات مربوط به تغییرات پیش بینی شده جمعیتی 

و زیست محیطی.
ز( گسترش تلفیق ارزیابی، نقشه ســازی و مدیریت خطر بالیا در برنامه ریزی و 
مدیریت توسعه روستایی ازجمله کوه ها، رودخانه ها، مناطق سیل گیر ساحلی، 
بیابان ها، تاالب ها و دیگر مناطقی که در معرض خشک ســالی و سیل می باشند 
از طرق گوناگون ازجمله شناسایی مناطق امن برای سکونت انسان ها و همزمان 

حفظ کارکردهای اکوسیستم که به کاهش خطر کمک می کند.
ح( ترغیب بازنگری یا ایجاد مقررات و استاندارهای جدید ساخت وساز، اقدامات 
توان بخشی و بازسازی در سطوح ملی و محلی به شکل مناسب، باهدف کاربردی 
نمودن آن ها در سطح محلی بخصوص در ارتباط با سکونت گاه های غیررسمی و 
حاشیه ای و همچنین تقویت ظرفیت ها برای اجرا، نظارت و تقویت این مقررات 

از طریق رویکردهای مناسب با توجه به تقویت ساختارهای مقاوم در برابر بالیا.
ط( تقویت تاب آوری سیستم های ملی سالمت، ازجمله تلفیق مدیریت خطر بالیا 
در مراقبت های مرحله اول، مرحله دوم و مرحله ســوم سالمت به ویژه در سطح 
محلی، تقویت ظرفیت پرسنل سالمت درزمینٔه درک خطر بالیا و به کارگیری در 
اجرای رویکردهای کاهش خطر بالیا در اقدامات مربوط به سالمت و گسترش و 
تقویت ظرفیت های آموزشی درزمینٔه پزشکی حوادث و بالیا و پشتیبانی و آموزش 
گروه های سالمت در جوامع محلی در خصوص رویکردهای کاهش خطر بالیا در 
برنامه های ســالمت با همکاری دیگر بخش ها و نیز اجــرای مقررات بین المللی 

سالمت مصوب سازمان بهداشت جهانی در 200۵.
ی( تقویت طراحی و اجرای سیاســت ها و مکانیسم های فراگیر ایمنی اجتماعی 
از طریق مشــارکت دادن جامعه و تلفیــق آن با برنامه های تقویت معیشــتی و 
دسترسی به خدمات اساسی مراقبت سالمت ازجمله سالمت مادر، نوزاد و کودک، 
سالمت جنسی و تولیدمثل، امنیت غذایی و تغذیه، مسکن و آموزش در راستای 
ریشــه کن کردن فقر و یافتن راه حل های پایدار در مرحله پس از وقوع حوادث و 
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توانمندسازی و مساعدت افرادی که بیش از دیگران از حوادث آسیب دیده اند.
ک( افرادی که با بیماری های مزمن و تهدیدکننده، مواجه هستند به دلیل نیازهای 
خاص خود باید در تدوین سیاست ها و برنامه های مدیریت خطر پیش، حین و پس 

از حوادث ازجمله دسترسی به خدمات نجات موردتوجه قرار گیرند.
ل( تشویق به اتخاذ سیاســت ها و برنامه هایی که جابجایی افراد به دلیل حوادث و 
بالیا را موردتوجه قرار می دهند به منظور تقویت تاب آوری افراد آسیب دیده و جوامع 

محلی میزبان این افراد بر اساس قوانین و شرایط ملی.
م( گسترش تلفیق مالحظات و اقدامات کاهش بالیا در ابزارهای مالی و بودجه ای.

ن( تقویت استفاده پایدار و مدیریت اکوسیســتم ها و اجرای رویکردهای یکپارچه 
مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست که شامل کاهش خطر بالیا می باشد.

س( تقویت تاب آوری کســب وکار و حفاظت از معیشــت و دارایی های تولیدی در 
سراسر زنجیره تأمین و عرضه، اطمینان یافتن از استمرار خدمات و تلفیق مدیریت 

خطر بالیا در مدل ها و فعالیت های کسب وکار.
ع( تقویت حفاظت از معیشــت و دارایی های تولیدی ازجمله دام و طیور، حیوانات 

کاری، ابزارها و دانه ها.
ف( اشاعه و تلفیق رویکردهای مدیریت خطر بالیا در صنعت توریسم به دلیل تکیه 

فراوان بر توریسم به عنوان یک محرک اصلی اقتصادی در اغلب موارد.

 سطوح جهانی و منطقه ای
۳1- برای تحقق این امر، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- تقویت انسجام و یکپارچگی میان سیستم ها، بخش ها و سازمان های مرتبط با 
توسعه پایدار و کاهش خطر بالیا در سیاست ها، طرح ها، برنامه ها و فرآیندهای آن ها.

ب- تقویت توسعه و گســترش مکانیســم ها و ابزارهای انتقال خطر بالیا از طریق 
همکاری نزدیک با شرکای جامعه بین المللی، کسب وکار، مؤسسات مالی بین المللی 

و دیگر ذی نفعان مربوطه.
ج-توسعه همکاری میان مراکز و شــبکه های آکادمیک، علمی و پژوهشی و بخش 
خصوصی به منظور تولید محصوالت و خدمــات جدید برای کمک به کاهش خطر 
بالیا به ویژه آن هایی که به کشورهای درحال توسعه و چالش های خاص آن ها کمک 
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نماید.
د-ترغیب افزایش هماهنگی در بین مؤسسات مالی جهانی و منطقه ای با توجه به 

ارزیابی و پیش بینی آثار احتمالی اقتصادی و اجتماعی حوادث و بالیا.
هـ -تقویت همکاری میان مسئوالن بخش سالمت و سایر ذی نفعان مربوطه برای 
تقویت ظرفیت های کشوری مدیریت ریسک بالیا برای سالمت، اجرای مقررات 

بین المللی سالمت )200۵( و ایجاد تاب آوری در سیستم های سالمت.
و- تقویت و توسعه همکاری و ظرفیت ســازی برای حفاظت از دارایی ها و منابع 

مولد مانند، دام و طیور، حیوانات کاری، ابزارها و بذر.
ز- تقویت و پشتیبانی از توســعه بیشتر شــبکه های ایمنی اجتماعی به عنوان 
اقدامات کاهش خطر بالیا که با برنامه های تقویت معیشــتی مرتبط و هماهنگ 
بوده به منظور اطمینان یافتن از تاب آوری در برابر شوک های ناگهانی در سطوح 

خانوار و جامعه محلی.
ح- تقویت و گسترش تالش های بین المللی که باهدف ریشه کنی گرسنگی و فقر 

از طریق کاهش خطر بالیا صورت می گیرد.
ط- گسترش همکاری میان ذی نفعان مربوطه در بخش های عمومی و خصوصی 

برای تقویت تاب آوری در کسب وکار در برابر حوادث و بالیا.

اولویت چهارم: ارتقاء آمادگی در برابر بالیا به منظور پاسخ مؤثر و باز 
بهسازی برای باز توانی - توان بخشی و بازسازی

۳2- رشد مداوم خطر بالیا ازجمله افزایش در معرض قرار گرفتن افراد و سرمایه ها 
در برابر حوادث و درس های فرا گرفته شده از حوادث قبلی نشان می دهد که به 
تقویت بیشتر آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و بالیا، اقدام برای پیش بینی 
حوادث، تلفیق کاهش خطر بالیا در آمادگی حــوادث، بالیا و اطمینان یافتن از 
ظرفیت الزم برای پاسخگویی و بازســازی مؤثر در تمام سطوح نیاز وجود دارد. 
توانمندســازی زنان و معلولین برای راهبری عمومی رویکردهای پاسخگویی، 
بازیابی، توان بخشــی و بازســازی که ازنظر جنســیتی برابر و در سطح جهانی 
قابل دسترسی باشد اساسی است. حوادث و بالیا نشان داده اند که مرحله بازیابی، 
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توان بخشی و بازســازی با آمادگی پیش از وقوع حوادث فرصت بسیار مهمی برای 
بازسازی بهتر می باشد ازجمله از طریق تلفیق کاهش خطر بالیا در برنامه های توسعه 

و تاب آور ساختن ملت ها جوامع محلی در برابر حوادث و بالیا.

سطوح ملی و محلی
۳۳- برای تحقق این امر، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- تهیه، بازنگری و روزآمــد نمودن دوره ای سیاســت ها، طرح ها و برنامه های 
آمادگی حوادث و بالیا با مشارکت مؤسسات مربوطه، با در نظر داشتن سناریوهای 
تغییر اقلیم و آثار آن بر خطر بالیا و تسهیل مناسب مشارکت هم بخش ها و ذی نفعان 

مربوطه.
ب- ســرمایه گذاری، توســعه، حفظ و تقویت مخاطرات مردم محور، پیش بینی 
چندبخشی و سیستم های هشدار سریع، مکانیسم های ارتباطات شرایط اضطراری 
و ریســک بحران، فن آوری های اجتماعی و سیســتم های مخابراتی مانیتورینگ 
مخاطره؛ توسعه این چنین سیستم هایی از طریق فرآیندی خاص؛ اتصال آن ها به 
نیازهای کاربران شامل ملزومات فرهنگی و اجتماعی در جنسیت های خاص؛ ارتقاء 
کاربرد ساده و کم هزینه تجهیزات و امکانات هشدار سریع؛ و گسترش شبکه هایی 

برای عرضه اطالعات هشدار سریع بحران های طبیعی.
ج  - ارتقاء تاب آوری زیرساخت های حیاتی موجود و جدید شامل آب، حمل ونقل و 
زیرساخت های مخابراتی، امکانات آموزشی، بیمارستان ها و سایر امکانات بهداشتی 
که اطمینان حاصل گــردد آن ها در حین و پس از بحــران به منظور ارائه خدمات 

ضروری و نجات بخش، ایمن، مؤثر و عملیاتی باقی می مانند.
د  - ایجاد مراکز اجتماعی به منظور ارتقاء آگاهی عمومی و انباشت مواد ضروری برای 

اجرای فعالیت های امداد و نجات.
هـ - اتخاذ سیاســت ها و انجام اقداماتی که از نقش کارگران خدمات عمومی برای 
ایجاد یا تقویت مکانیســم ها و مقررات و تأمین مالی بــرای کمک های امدادی و 
برنامه ریزی و آمادگی برای باز توانی و بازســازی پس از حوادث و بالیا حمایت به 

عمل می آورد.
و- آموزش نیروی کار و داوطلبان در پاســخگویی به حوادث و تقویت ظرفیت های 
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فنی و لجستیکی در شرایط اضطراری.
ز- اطمینان یافتن از استمرار عملیات و برنامه ریزی ازجمله بازسازی اجتماعی و 

اقتصادی و ارائه خدمات اساسی در مرحله پس از وقوع حوادث.
ح-گسترش تمرین های منظم آمادگی، پاســخگویی و بازسازی حوادث و بالیا 
شــامل: آموزش های تخلیه، آموزش و ایجاد سیستم های پشــتیبانی محلی با 
نگاهی به پاسخگویی سریع و مؤثر به حوادث و جابجایی های مربوط به آن، شامل 
دسترسی به سرپناه ایمن، اقدام امدادی اساسی غذایی متناسب با نیازهای محلی.

ط- گســترش همکاری میان ســازمان های گوناگون، نهادهــای چند بخش و 
ذی نفعان مربوطه در کلیه سطوح ازجمله شامل، جوامع و کسب وکار آسیب دیده 
با در نظر داشت طبیعت پیچیده و پرهزینه بازسازی پس از حوادث و بالیا تحت 

هماهنگی مقامات ملی.
ی- گســترش تلفیق نمودن مدیریت خطر بالیــا در فرآیندهای بــاز توانی و 
توان بخشی پس از حوادث و بالیا، ایجاد ارتباط میان امداد، توان بخشی و توسعه، 
استفاده از فرصت های به دست آمده در مرحله بازسازی برای توسعه ظرفیت هایی 
که خطر بالیا را در کوتاه، میــان و بلندمدت کاهش می دهد ازجمله توســعه و 
گســترش اقداماتی مانند برنامه ریزی اســتفاده از زمین، ارتقاء استانداردهای 
ساختاری و تبادل تجربه، دانش و ارزیابی و درس های فرا گرفته شده از حوادث. 
تلفیق بازســازی پس از حوادث در توســعه پایدار اقتصادی و اجتماعی مناطق 
آسیب دیده. این امر همچنین باید در مورد سکونت گاه های موّقت افراد آواره ناشی 

از حوادث در نظر گرفته شده.
ک-تهیه راهنمای آمادگی برای بازسازی پس از حوادث مانند برنامه ریزی استفاده 
از زمین و ارتقاء استانداردهای سازه ای و ساختاری ازجمله از طریق یادگیری از 
برنامه های باز توانی و بازسازی ده ســال گذشته از زمان تصویب چارچوب اقدام 

هیوگو و تبادل تجربه، دانش و درس های فرا گرفته شده.
ل- در نظر گرفتن انتقال تسهیالت و زیرســاخت های عمومی به مناطق خارج 
از حوزه خطر در فرآیند بازســازی درجاهای ممکن با مشورت افراد مربوطه و به 

شکل مناسب.
م- تقویت ظرفیت های مقامات محلــی برای جابجایی افــرادی که در مناطق 
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حادثه خیز زندگی می کنند.
ن- ایجاد مکانیســم ثبت موردی و پایگاه داده ای تلفات ناشی از حوادث به منظور 

ارتقاء پیشگیری از امراض و مرگ ومیر.
س- ارتقاء برنامه های بازسازی به منظور ارائه کمک های روانی، اجتماعی و خدمات 

سالمت ذهنی برای تمام افراد نیازمند.
ع- بازنگری و تقویــت قوانین و مقررات ملی در خصوص همــکاری بین المللی به 
شکل مناسب بر اساس دستورالعمل های مربوط به تسهیل و قانونمندسازی داخلی 

کمک های بین المللی امداد و بازسازی اولیه حوادث و بالیا.

سطوح جهانی و منطقه ای
۳4- برای تحقق این امر، موارد ذیل حائز اهمیت است:

الف- تهیه و تقویت مناســب رویکردها و مکانیســم های عملیاتی منطقه ای برای 
آمادگی و پاســخگویی مؤثر حــوادث و بالیا در شــرایطی که انجــام آن فراتر از 

ظرفیت های پاسخگویی محلی است.
ب- تقویت و توسعه و ترویج بیشتر ابزارهایی مانند استانداردها، قوانین، راهنماهای 
عملیاتی و دیگر ابزارهای راهنما برای پشــتیبانی از اقدامات هماهنگ در آمادگی 
و پاســخگویی حوادث و بالیا و تســهیل تبــادل اطالعات درزمینــٔه درس های 
فراگرفته شده و بهترین تجارب سیاست گذاری و برنامه های بازسازی پس از حوادث.

ج- تشویق به توسعه بیشتر مکانیسم های هشدار سریع مؤثر، مطابق با شرایط ملی و 
چند مخاطره ای منطقه ای درجاهایی که مرتبط باشد. هماهنگی با چارچوب جهانی 

خدمات اقلیمی  و تسهیل اشتراک گذاری و تبادل اطالعات میان کشورها.
د- تقویت مکانیســم های بین المللی مانند مجمع بین المللی بازسازی برای تبادل 

تجارب و درس های فرا گرفته شده میان کشورها و هم ذی نفعان مربوطه.
هـ پشتیبانی از مؤسسات مربوطه سازمان ملل برای تقویت و اجرای مکانیسم های 
جهانی مربوط به آب و هواشناســی به منظور ارتقاء آگاهی و بهبود درک خطرات 
حوادث و بالیای مربوط به آب و آثار آن بر جامعه و پیشبرد راهبردهای کاهش خطر 

بالیا بر اساس درخواست دولت ها.
و- پشتیبانی از همکاری های منطقه ای در زمینٔه آمادگی حوادث ازجمله از طریق 
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آموزش ها و تمرین های مشترک.
ز- گسترش توافقات منطقه ای برای تسهیل تبادل ظرفیت ها و منابع پاسخگویی 

حین و پس از حوادث و بالیا.
ح- آموزش نیروی کار موجود و داوطلبان در زمینٔه پاسخگویی حوادث.

بخش پنجم - نقش ذی نفعان

۳۵- هرچند دولت ها مســئولیت کلی کاهش خطر بالیا را بر عهده دارند، اما این 
موضوع به عنوان مسئولیت مشترک دولت ها و ذی نفعان مربوطه به شمار می رود. 
به ویژه ذی نفعان غیردولتی به عنوان عوامل توانمندساز نقش مهمی در کمک به 
دولت مطابق باسیاست ها و قوانین و مقررات ملی در اجرای چارچوب در سطوح 
محلی، ملی، منطقه ای و جهانی ایفا می کنند. تعهد، حسن نیت، دانش، تجربه و 

منابع آنان موردنیاز خواهد بود.
۳6- در تعیین نقش و مســئولیت های خاص ذی نفعان و هم زمان بهره مندی از 
ابزارهای بین المللی موجود مربوطه، دولت ها بایــد اقدامات ذیل را در خصوص 

ذی نفعان عمومی و خصوصی تشویق نمایند.
الف- تشویق جامعه مدنی، داوطلبان، سازمان های داوطلبانه و جامعه محور برای 
مشارکت و همکاری با مؤسسات عمومی به منظور ارائه دانش خاص و راهنمایی 
عملی در حوزه توســعه و اجرای چارچوب ها، اســتانداردها و طرح های الزامی 
برای کاهش خطر بالیا، مشارکت در اجرای برنامه ها و راهبردهای محلی، ملی، 
منطقه ای و جهانی، حمایت از ارتقاء آگاهی های عمومی و فرهنگ پیشگیری و 
آموزش در مورد خطر بالیا، مدافعه گری برای جوامع تاب آور و مدیریت خطر بالیا 
به شــکل فراگیر و برای کلیت جامعه که هم افزایی میان همه گروه ها را به شکل 

مناسب تقویت می نماید. موارد ذیل باید موردتوجه قرار گیرد:

- نقش زنان و مشــارکت آنان براي مدیریت مؤثر خطر بالیا و طراحي، تأمین 
منابع و اجراي سیاست ها،  برنامه ها و طرح هاي کاهش خطر بالیا که با توجه به 
موضوع جنسیت تهیه شده اند، اساسي است و باید اقدامات ظرفیت  ساز کافي 
براي توانمندســازي زنان جهت آمادگي و ایجاد ظرفیت آنان براي ابزارهاي 
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جایگزین معیشت در شرایط و وضعیت پس از حوادث و بالیا صورت گیرد.
- کودکان و جوانان عوامل تغییر هستند و باید شرایط و فضای الزم به آنان داده 
شــود تا به کاهش خطر بالیا مطابق با قوانین، رویه هاي ملــي و مواد و محتواي 

آموزشي کمک کنند.
- افراد داراي معلولیت و ســازمان هاي متولي در ارزیابي خطر بالیا و طراحي و 
اجراي برنامه هاي مناسب با نیازهاي خاص آنان داراي اهمیت اساسي اند و در این 
خصوص باید ابعاد گوناگون ازجمله اصول طراحي هاي جهاني در نظر گرفته شود.

- افراد مسن داراي ســال ها تجربه، مهارت و عقالنیت هســتند که دارایي هاي 
ارزشمندي براي کاهش خطر بالیا به شمار مي رود و باید در طراحي سیاست ها، 

طرح ها و مکانیسم ها ازجمله براي هشدار سریع مشارکت نمایند.
- مردم بومي از طریق تجربه و دانش سنتي خود کمک مهمي به توسعه و اجراي 

برنامه ها و مکانیسم ها ارائه می نمایند.
- مهاجرین به تاب آوری جوامع محلي و جامعه کمک مي نمایند و دانش، مهارت 

و ظرفیت هاي آنان مي تواند براي طراحي و اجراي کاهش خطر بالیا مفید باشد.

بـ  مراکز و شبکه هاي آکادمیک، علمي و تحقیقاتي باید بر فاکتورها و سناریوهاي 
خطر بالیا تمرکز نمایند ازجملــه خطرات بالیاي نوظهور در میــان و بلندمدت و 
پژوهش هاي خود را براي کاربرد در سطح منطقه اي، ملي و محلي افزایش دهند و 
از اقدامات جوامع و مقامات محلي و نیز از ارتباط میان سیاســت گذاری و علوم در 

راستاي تصمیم گیری ها پشتیباني به عمل آورند.
جـ  مراکز کســب وکار، مؤسســات حرفه اي و مؤسســات مالي بخش خصوصي، 
قانون گذاران مالي و بخش هاي حســابداري مدیریت خطر بالیا شــامل استمرار 
کسب وکار را در مدل  و رویه هایی از طریق ســرمایه گذاري هاي مبتني بر اطالعات 
خطر بالیا به ویژه در مؤسسات خرد، کوچک و متوسط تلفیق نمایند. این مؤسسات در 
فعالیت هاي ارتقاء آگاهي و آموزش براي کارمندان و مشتریان خود و نیز پشتیباني 
از پژوهش و نوآوري و توســعه فن آوری کاهش خطر بالیا مشــارکت نمایند. این 
بخش ها دانش، تجارب و داده هاي غیر حساس را مبادله و در توسعه چارچوب ها و 
استانداردهاي فني که مدیریت خطر بالیا را تلفیق مي نماید به شکل مناسب و تحت 
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راهنمایي بخش عمومي مشارکت نمایند.
دـ رســانه ها نقش فعال و فراگیــر در کمک به افزایش آگاهــي و درک عمومي 
در ســطوح محلي، ملي، منطقه اي و جهاني ایفا و در مبادلــه اطالعات دقیق و 
غیرحساس خطر بالیا، مخاطرات و حوادث مشارکت نمایند. ازجمله در حوادث 
با مقیاس کوچک از راه های ساده، شــفاف، قابل فهم همگان و قابل دسترسی با 
همکاري  نزدیک مقامات ملي، رســانه ها سیاســت هاي ارتباطي خاص کاهش 
خطرپذیري اتخاذ نموده و از سیستم هاي هشدار سریع و اقدامات حفاظتي نجات 
جان افراد حمایت به عمل آورند. همچنین رسانه ها فرهنگ پیشگیري و مشارکت 
قومي جوامع محلی در کمپین های پایدار آموزش همگاني و مشاوره هاي عمومي 

در تمام سطوح جامعه مطابق با رویه هاي ملي را ترویج نمایند.

۳7- در ارتباط با قطعنامه شــماره 68/211 مجمع عمومي سازمان ملل مصوب 
20 دسامبر 201۳ تعهدات ذی نفعان مربوطه براي شناسایي روش های همکاري 
و اجراي این چارچوب حائز اهمیت اســت. این تعهدات باید مشــخص و داراي 
چارچوب زماني باشد تا از همکاري و مشارکت در سطوح محلي، ملي، منطقه اي 
و جهاني و اجراي استراتژي ها و برنامه هاي محلي و ملي حمایت و پشتیباني به 

عمل آید.
همه ذی نفعان ترغیب و تشویق مي شوند تا تعهدات خود و اقدامات به عمل آمده 
در پشــتیباني از اجراي چارچوب و یا برنامه هاي مدیریت خطر بالیا در ســطح 
ملي و محلي را از طریق وب سایت دفتر سازمان هاي ملل براي کاهش خطر بالیا 

)UNISDR( به اطالع عموم برسانند.

بخش ششمـ  همكاري هاي بین المللی و مشارکت جهاني

مالحظات عمومي:
۳8ـ  کشورهاي درحال توســعه بنا بر ظرفیت هاي گوناگون و رابطه میان سطح 
کمک هاي ارائه شــده و توانایي آن ها براي اجراي چارچوب حاضر نیازمند ارائه 
قوی تر ابزارهاي اجرا شامل منابع کافي، پایدار و به موقع از طریق همکاري هاي 
بین المللی و مشارکت جهاني براي توسعه و کمک هاي مستمر بین المللی به منظور 
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تقویت تالش هاي آن ها جهت کاهش خطر بالیا هستند.
۳۹ـ  همکاري هاي بین المللی براي کاهش خطر بالیا شامل منابع متنوعي بوده و 
یک عنصر اصلي در حمایت از کشورهاي درحال توسعه براي کاهش خطر بالیا است.

40ـ  براي رفع نابرابري هاي موجود در زمینه هاي اقتصادي و نوآوری های فن آوری 
در ظرفیت هاي پژوهشي میان کشورها، انتقال فن آوری شامل فرآیند توانمندسازي 
و تقویت جریان دانش و مهارت، ایده ها و فن آوری از کشــورهاي توســعه یافته به 

کشورهاي درحال توسعه براي اجراي چارچوب حاضر بسیار مهم است.
41ـ  کشــورهاي درحال توسعه حادثه خیز به ویژه کشــورهاي کمتر توسعه یافته، 
کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه، کشورهاي درحال توسعه بدون ساحل 
و کشورهاي آفریقایي و نیز کشورهاي با درآمد متوســط که مواجه با چالش هاي 
خاص مي باشند با در نظر گرفتن سطح باالي آسیب پذیری و خطر که اغلب فراتر از 
توانایي آن ها براي پاسخگویي و بازسازي پس از حوادث است توجه ویژه ای به این 

امر مبذول خواهند نمود.
این آسیب پذیری های نیازمند تقویت فوري همکاري هاي بین المللی و مشارکت های 
واقعي و پایدار در ســطوح منطقه اي و بین المللی به منظور پشتیباني از کشورهاي 
درحال توسعه جهت اجراي این چارچوب مطابق با اولویت ها و نیازهاي آن ها است. 
باید توجه مشابه و کمک مناسب به دیگر کشورهاي حادثه خیز با ویژگی های خاص 
خود مانند کشورهاي مجمع الجزایری و کشورهاي داراي ساحل طوالني به عمل آید. 
42-بالیــا مي تواند کشــورهاي کوچــک جزیــره اي درحال توســعه را به دلیل 
آسیب پذیری های منحصربه فرد و ویژه آن ها پیش از حد اندازه تحت تأثیر قرار دهد. 
آثار حوادث و بالیا که شدت برخي از آن ها افزایش یافته و به واسطه تغییرات اقلیم 
تشدید شده اند، مي تواند پیشرفت این کشورها در توسعه پایدار را با مانع روبرو نماید. 
با توجه به مورد خاص کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه ایجاد تاب آوری و 
ارائه کمک هاي ویژه از طریق اجراي خروجي هاي برنامه در مسیر روش های شتابنده، 
اقدام براي کشــورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه )SAMOA( درزمینٔه کاهش 

خطر بالیا نیاز اساسي وجود دارد.
4۳ـ  کشــورهاي آفریقایي همچنان مواجه با چالش هاي مربوط به بالیا و خطرات 
فزاینده  آن و موضوعاتي از قبیل تقویت تاب آوری زیرساخت ها، سالمت و معیشت 
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هســتند. حل این چالش ها مســتلزم افزایش همکاري هــاي بین المللي و ارائه 
کمک هاي کافي به کشورهاي آفریقایي جهت اجراي این چارچوب است.

44ـ  همکاري هاي شمالـ  جنوب که مي تواند با همکاري هاي جنوبـ  جنوب 
و یا همکاري هاي ســه جانبه تکمیل گردد عامل اساسي براي کاهش خطر بالیا 
محســوب مي گردد و نیاز به تقویت این همکار ي ها در زمینه هاي مذکور وجود 

دارد.
مشــارکت و همکاری نقش مهم دیگري در بهره برداری از پتانســیل هاي کامل 
کشورها و حمایت از ظرفیت هاي ملي آن ها در مدیریت خطر بالیا و نیز در بهبود 

وضعیت اجتماعي، سالمت و اقتصادي افراد، جوامع و کشورها ایفاد مي کند.
4۵ـ  تالش کشورهاي درحال توسعه درزمینٔه همکاري هاي جنوبـ  جنوب و سه 
جانبه نباید همکاري هاي شمالـ  جنوب کشورهاي توسعه یافته را کاهش دهد 

چون این همکاری ها مکمل همکاري هاي شمالـ  جنوب مي باشند.
46ـ  تأمین مالي از طریق منابع بین المللی، انتقــال فن آوری های قابل اعتماد، 
قابل تأمین، مناسب و مدرن و مطابق محیط زیست با شرایط مساعد و ترجیحی 
بر اســاس توافق، کمک هاي ظرفیت ســازی براي کشــورهاي درحال توسعه و 
محیط هاي سیاست گذاری و سازماني توانمند ساز در کلیه سطوح ابزارهاي بسیار 

مهم کاهش خطر بالیا می باشند.

راه های اجرا
47 ـ  براي تحقق این امر موارد ذیل ضروري است:

الفـ  مجدداً تأکید مي نماید که کشورهاي درحال توسعه نیازمند ارائه کمک هاي 
بین المللی هماهنگ، پایــدار و کافي براي کاهش خطر بالیا مي باشــند به ویژه 
کشورهاي کمتر توسعه یافته، کشورهاي کوچک جزیره اي درحال توسعه بدون، 
کشورهاي درحال توسعه بدون ساحل و کشــورهاي آفریقایي و نیز کشورهاي با 
درآمد متوسط که مواجه با چالش هاي خاص هســتند. این کمک ها می تواند از 
کانال های دو و چندجانبه شامل مساعدت هاي فني و مالي گسترش یافته و انتقال 
فن آوری بر اساس شــرایط تسهیلي ترجیحی برحســب توافق توسعه و تقویت 

ظرفیت  این کشورها ارائه گردد.
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بـ  تقویت دسترسي کشورها به ویژه کشورهاي درحال توسعه به تسهیالت مالي،  
فن آوری مناســب با محیط زیســت، علوم و نوآوري هاي فراگیر و دانش و تبادل 
اطالعات از طریق مکانیسم های موجود شــامل ترتیبات همکاري هاي دوجانبه، 

منطقه اي و چندجانبه ازجمله سازمان ملل و دیگر مؤسسات مربوطه.
جـ  گسترش اســتفاده و توســعه مجامع موضوعي همکاري ها مانند ظرفیت هاي 
جهاني فن آوری و سیستم هاي جهاني براي تبادل مهارت، نوآوري و پژوهش و تأمین 

دسترسي به فن آوری و اطالعات در کاهش خطر بالیا.
دـ تلفیق تدابیر کاهش خطر بالیا در برنامه هاي کمکي چندجانبه و دوجانبه داخل 
و میان همه بخش ها به شکل مناسب با کاهش فقر، توسعه پایدار، مدیریت منابع 

طبیعي، محیط زیست، توسعه شهري و سازگاري با تغییر اقلیم.

حمایت سازمان هاي بین المللی:
48ـ  به منظور حمایت از اجراي این چارچوب موارد ذیل ضروري است:

الف ـ  از سازمان ملل و دیگر ســازمان هاي بین المللی و منطقه اي، مؤسسات مالي 
بین المللی و منطقه اي و آژانس هــاي اهداکننده که در کاهــش خطر بالیا فعال 
هستند، درخواست مي گردد تا هماهنگي راهبردهاي خود در این زمینه را به شکل 

مناسب تقویت نمایند.
ب ـ  مؤسسات وابســته به سیستم ســازمان ملل شــامل صندوق ها، برنامه ها و 
آژانس هاي تخصصي از طریق برنامه اقدام ســازمان ملــل درزمینٔه کاهش خطر 
بالیا براي تاب آوری، چارچوب های کمک هاي توسعه اي سازمان ملل و برنامه هاي 
کشوري بهره برداری مطلوب از منابع را به عمل آورده و کشورهاي درحال توسعه را 
بر اساس درخواست آن ها در اجراي این چارچوب و با هماهنگي دیگر چارچوب هاي 
مربوطه مانند مقررات بین المللی سالمت )200۵( ازجمله از طریق توسعه و تقویت 
ظرفیت ها و برنامه هاي شــفاف و متمرکز که اولویت هاي این کشورها را به صورت 
متوازن، هماهنگ و پایدار بر اســاس مســئولیت آنان حمایت مي نماید کمک و 

پشتیباني خواهند نمود.
ج ـ دفتر سازمان ملل براي کاهش خطر بالیا )UNISDR( به طور خاص از اجراي این 
چارچوب و پیگیري و بازبیني آن از طریق آماده ســازی براي بررسي هاي دوره ای 
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پیشرفت آن به ویژه براي مجمع جهاني کاهش خطرپذیری به شکل مناسب و با 
فرآیندهاي پیگیري آن در سازمان ملل حمایت به عمل خواهد آورد. همچنین از 
پیگیري هاي منسجم جهاني و منطقه اي و تهیه شاخص هاي مربوطه با هماهنگي 
دیگر مکانیسم های مربوطه توســعه پایدار و تغییر اقلیم و به روز کردن سیستم 

پایش چارچوب اقدام هیوگو مبتني بر وب سایت پشتیباني خواهد نمود.
عالوه بر این در فعالیت هاي گروه کارشناسي و بین سازماني، تهیه شاخص هاي 
توسعه پایدار شرکت فعال نموده و راهنماهاي مبتني بر شواهد میداني و عملي 
اجرا با همکاري نزدیک دولت ها و با بهره مندي از کارشناسان را تهیه خواهد نمود. 
این دفتر همچنین فرهنگ پیشــگیري را در میان ذی نفعــان مربوطه از طریق 
حمایت از تدوین استانداردها توسط کارشناسان و سازمان هاي فني، فعالیت هاي 
مدافعه گري و ترویج و گسترش اطالعات، سیاست ها و اقدامات کاهش خطر بالیا 
و نیز ارائه کمک هاي آموزشــي و تربیت کاهش خطر بالیا از طریق سازمان هاي 
وابسته تقویت خواهد نمود. مضافاً حمایت هاي الزم از کشورها از طریق مجامع 
ملي کاهش خطرپذیري یا ســازمان هاي معادل آن براي تهیه برنامه هاي ملي و 
روندها و الگوهاي خطر بالیا، خسارات و پیامدهاي آنان به عمل خواهد آمد. دفتر 
سازمان ملل براي کاهش خطر بالیا ، مجمع جهاني کاهش خطر بالیا را برگزار و 
مجامع منطقه اي را با هماهنگي سازمان هاي منطقه اي پشتیباني خواهد نمود. 
این دفتر عالوه بر بازنگري، برنامه اقدام سازمان ملل براي تاب آوری را راهبري و 
تقویت و استمرار ارائه خدمت به گروه مشورتي علمي و فني کنفرانس بین المللی 
کاهش خطر بالیا در بهره وري از علوم و فعالیت هاي فني در زمینٔه کاهش خطر 
بالیا را تسهیل خواهد نمود. نهایتاً دفتر ســازمان ملل براي کاهش خطر بالیا با 
هماهنگي نزدیک دولت ها، به روز نمودن فرهنگ اصطالحات 200۹ کاهش خطر 
بالیا هماهنگ با واژه شناسی مورد موافقت دولت ها را راهبري نموده و نگهداري از 

فهرست ثبت تعهدات ذی نفعان را بر عهده خواهد داشت.
دـ نهادهاي مالي بین المللی مانند بانک جهاني و بانک هاي منطقه ای توســعه 
اولویت هاي این چارچوب را براي پشــتیباني هاي مالي و وام جهت کاهش خطر 

بالیا به شکل یکپارچه در کشورهاي درحال توسعه در نظر بگیرند.
هــ  دیگر سازمان هاي بین المللی و نهادهاي مربوط به معاهدات بین المللی شامل 
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کنفرانس طرف هاي کنوانسیون جامع ســازمان ملل براي تغییر اقلیم، مؤسسات 
مالي بین المللی در ســطوح جهاني و منطقه اي و نهضت بین المللی صلیب ســرخ 
و هالل احمر کشورهاي درحال توسعه را بر حســب درخواست آنان در اجراي این 
چارچوب با هماهنگی دیگر چارچوب هاي مربوط، پشتیباني و حمایت خواهند نمود.

وـ  معاهده جهاني سازمان ملل به عنوان ابتکار اصلي سازمان ملل براي مشارکت با 
بخش خصوصي و کسب وکار در مسئله مهم حیاتي کاهش خطر بالیا براي توسعه 

پایدار و تاب آوری مشارکت بیشتري به عمل خواهند آورد.
زـ ظرفیت و توانایي کلي ســازمان ملل براي کمک به کشورهاي درحال توسعه در 
زمینٔه کاهش خطر بالیا باید از طریق ارائه منابع کافي از راه مکانیسم های گوناگون 
تأمین مالي ازجمله کمک هاي بیشتر، به موقع، پایدار و قابل پیش بینی و ارتقاء نقش 

صندوق در ارتباط با اجراي این چارچوب تقویت شود.
ح ـ  اتحادیه بین المجالس و دیگر نهادها و مکانیسم های منطقه اي مربوط به اعضاي 
پارلمان ها، کمک هاي خود براي ترویج کاهــش خطر بالیا و تقویت چارچوب های 

قانون ملي را استمرار خواهند بخشید.
طـ  سازمان شهرهاي متحد و دولت هاي محلي و دیگر نهادهاي مربوطه با پشتیباني 
از همکاري  و یادگیري متقابل براي کاهش خطر بالیا، اجراي این چارچوب را  ادامه 

خواهند داد.

اقدامات مربوط به پیگیري
4۹ـ  کنفرانس از مجمع عمومي ســازمان ملل دعوت مي نمایــد تا در هفتادمین 
اجالسیه خود امکان قرار دادن ارزیابي پیشــرفت جهاني در اجراي این چارچوب 
براي کاهش خطر بالیا به عنوان بخشي از فرآیندهاي پیگیري یکپارچه کنفرانس ها و 
اجالسیه های سران به طور هماهنگ با شوراي اقتصادي و اجتماعي، مجمع سیاسي 
عالی رتبه براي توســعه پایدار و چرخه هاي چهارساله جامع بازنگري سیاست ها به 
شکل مناسب با در نظر گرفتن کمک هاي مجمع جهاني و مجامع منطقه اي کاهش 

خطر بالیا  و برنامه پایش چارچوب اقدام هیوگو در نظر بگیرد.
۵0ـ  کنفرانس به مجمع عمومي ســازمان ملل توصیه مي نماید تا یک گروه کاري 
بین الدولی دائمي را مرکب از کارشناسان پیشنهادي دولت ها و با کمک دفتر سازمان 
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ملل براي کاهش خطر بالیا و با مشــارکت ذی نفعان مربوطه در شصت و نهمین 
اجالس خود ایجاد نماید.

هدف از ایجاد این گروه کاري تهیه شاخص هاي ممکن براي اندازه گیری پیشرفت 
جهاني در اجراي این چارچوب مرتبط با فعالیت گروه کاري میان سازمانی در مورد 
شاخص هاي توسعه پایدار مي باشد. کنفرانس همچنین توصیه مي نماید که این 
گروه کاري توصیه هاي گروه مشورتي علمي و فني در مورد به روز کردن فرهنگ 
اصطالحات UNISDR 200۹ در مورد کاهش خطر بالیا را تا دسامبر 2016 در نظر 

بگیرد و نتایج کار را براي مالحظه و تصویب به مجمع عمومي ارائه گردد.
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چهارچوب کاهش خطر بالیا سندای

2015-2030

دامنه و منظور

دامنه مورد نظر این چهارچوب شامل موارد ذیل می باشد: بالیای ناشی از مخاطرات طبیعی، انسان ساخت، محیطی، فناورزاد و زیستی اعم از سطح 
خطر کوچک و بزرگ، شایع و غیرشایع، وقوع آنی و تدریجی. این چهارچوب راهنمایی است برای مدیریت چند مخاطره ای خطر بالیا در توسعه تمام 

سطوح و همچنین درون و بین بخشی.

پیامد مورد انتظار

کاهش قابل توجه خطر بالیا و تلفات جانی مربوطه، کاهش آسیب به معیشت و سالمت و خسارت به دارایی های اقتصادی، فیزیکی، فرهنگی و 
محیطی افراد، تجارت ها، جوامع و کشورها.

هدف نهایی

هدف نهایی این چهارچوب عبارت است از: پیشگیری از خطرهای جدید و کاهش خطر فعلی بالیا از طریق اجرای ادغام یافته و جامع اقدامات 
اقتصادی، ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سالمتی، فرهنگی، محیطی، فناوری، سیاسی و سازمانی که منجر به پیشگیری و کاهش مواجهه با مخاطرات، 

آسیب پذیری و افزایش آمادگی برای پاسخ و بازیابی و نهایتا تقویت تاب آوری می شوند.

اهداف عینی

کاهش قابل توجه 
مرگ در سطح 
جهان تا سال 

2030، بطوریکه 
متوسط مرگ 
ساالنه در 100 
هزار جمعیت 
طی سال های 

2015 تا 2030 از 
سال های 2005 
تا 2015 کمتر 

باشد.

کاهش قابل  توجه 
جمعیت متاثر از 
بالیا در سطح 
جهان تا سال 

2030، بطوریکه 
میزان متوسط 
ساالنه در 100 

هزار جمعیت طی 
سال های 2015 تا 
2030 از سال های 
2005 تا 2015 

کمتر باشد.

کاهش قابل توجه 
خسارات اقتصادی 
در جهان تا سال 
2030 در مقیاس 
تولید ناخالص 

داخلی.

کاهش قابل توجه 
آسیب به زیر 

ساخت های حیاتی 
و اختالل عملکرد 
خدمات اساسی تا 
سال 2030 )شامل 
تسهیالت سالمتی 

و آموزشی( از 
طریق ارتقای تاب 

آوری آن ها.

افزایش قابل توجه 
تعداد کشورهایی 
که تا سال 2030 
دارای راهبردهای 

ملی و محلی 
کاهش خطر بالیا 

هستند.

ارتقای قابل توجه 
همکاری های 
بین المللی با 

کشورهای در حال 
توسعه تا سال 
2030 از طریق 
حمایت کافی و 
پایدار به منظور 

حمایت از اقدامات 
ملی اجرای این 

چهارچوب

افزایش قابل 
توجه فراهم بودن 
و دسترسی مردم 
به سامانه های 

هشدار اولیه چند 
مخاطره ای و 
اطالعات خطر 

بالیا و ارزیابی ها 
تا سال 2030 از 
طریق حمایت 

کافی و پایدار به 
منظور حمایت 
از اقدامات ملی 

اجرای این 
چهارچوب
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اولویت 1

درک خطر بالیا

مدیریت خطر بالیا 
باید بر مبنای درک 
خطر بالیا در تمام 

ابعاد آن شامل 
آسیب پذیری، 

ظرفیت، مواجهه 
افراد، دارایی ها 
و خصوصیات 

مخاطرات و محیط 
باشد.

اولویت 2

تقویت حاکمیت خطر بالیا برای 
مدیریت خطر بالیا

حاکمیت خطر بالیا در کلیه سطوح 
اعم از ملی، منطقه ای و جهانی برای 
مدیریت خطر بالیا در تمامی بخش ها 
حیاتی است. بر این اساس می توان از 

انسجام سیاست های عمومی و قوانین و 
مقررات ملی و محلی به منظور تعریف 
نقش ها و مسئولیت ها، هدایت کردن و 
تشویق بخش های عمومی و خصوصی 

اطمینان حاصل نمود.

اولویت 3

سرمایه گذاری در کاهش خطر بالیا 
برای درک اولویت تاب آوری بالیا

ضروری است تا سرمایه گذاری های 
عمومی و خصوصی در پیشگیری و 

کاهش خطر بالیا از طریق اقدامات سازه 
ای و غیرسازه ای برای ارتقای تاب 

آوری افراد، جوامع، کشورها و دارایی آن 
ها و همچنین محیط زیست انجام گیرد. 

این سرمایه گذاری ها می توانند منشا 
ابتکارات، رشد و اشتغال زایی باشند. 
چنین اقداماتی برای نجات جان ها، 

پیشگیری و کاهش خسارات که هزینه-
اثر بخش هم هستند مهم بوده و پاسخ و 

بازیابی موثر را تضمین می کنند.

اولویت 4

ارتقای آمادگی بالیا برای پاسخ و 
»ساخت بهتر از قبل« موثر در بازیابی، 

بازتوانی و بازسازی

تجربه نشان می دهد که آمادگی برای 
بالیا به منظور پاسخ موثر و اطمینان 
از وجود ظرفیت کافی برای بازیابی 

موثر نیازمند ارتقاء است. بالیا همچنین 
نشان داده اند که فازبازیابی، بازتوانی و 
بازسازی که باید از قبل برای آن آماده 
بود، فرصتی است برای »ساخت بهتر 
از قبل« که از طریق ادغام اقدامات 

کاهش خطر بالیا محقق می شود. زنان 
و افراد دارای ناتوانی باید رویکردهای 
برابری جنسیتی و دسترس همگانی 
خدمات در فازهای پاسخ و بازسازی 
را بصورت عمومی هدایت کنند و 

توسعه دهند.

اصول راهنما

مسئولیت اولیه 
دولت ها برای 
پیشگیری و 
کاهش خطر 

بالیا )از طریق 
مشارکت و 
همکاری(

اشتراک مسئولیت 
بین حکومت 

مرکزی و مقامات 
ملی، بخش ها و 

ذینفعان متناسب با 
شرایط ملی

حفاظت از افراد 
و دارایی های آن 
ها ضمن توسعه 
و حفظ حقوق 
بشر شامل حق 

توسعه

مشارکت تمامی 
جامعه

مشارکت کامل 
تمامی سازمان های 
دولتی با ماهیت 
اجرایی و قانون 

گذاری در سطوح 
ملی و محلی

توانمندسازی 
مقامات محلی و 
جوامع از طریق 
تخصیص منابع، 

تشویق و مسئولیت 
تصمیم سازی بسته 

به تناسب

تصمیم سازی با 
مشارکت جمعی 
و مبتنی بر دانش 
خطر و رویکرد 
چند مخاطره ای

همخوانی سیاست 
ها، طرح ها، اقدامات 

و مکانیسم های 
کاهش خطر بالیا 
و توسعه پایدار در 
بخش های مختلف

در نظر گرفتن 
خصوصیات محلی 

و ویژه خطر 
بالیا برای تعیین 
اقدامات کاهش 

خطر

در نظر گرفتن 
عوامل زمینه ای 
خطر بالیا بطور 
هزینه-اثر بخش 
از طریق سرمایه 
گذاری بجای 

تکیه بر پاسخ و 
بازیابی

»ساخت بهتر 
از قبل« برای 
پیشگیری از 

ایجاد خطر جدید 
و کاهش خطر 

فعلی بالیا

کیفیت مشارکت 
جهانی و 

همکاری های 
بین المللی باید موثر، 
معنا دار و مستحکم 

باشد

حمایت کشورهای توسعه یافته و 
همکاری آن ها با کشورهای در 
حال توسعه متناسب با نیازها و 
اولویت های تعیین شده خودشان

اولویت های اقدام

اجرایی کردن این چهارچوب نیازمند اقدام متمرکز درون و بین بخشی توسط دولت ها در سطوح ملی، منطقه ای و محلی و همچنین سطوح 
بین المللی در چهار حیطه اولویت دار زیر می باشد:
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