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  اشاره

های کاهش ریسی  فاجعه   رههررد های مااععت کاربرد مدیریت خطر فاجعه به معنای به کارگیری سییاسیت

برهی تقدیت ،   هاکاری هسیییت  3هز مخاطره فاجعه جدید، کاهش ریسییی  فاجعه مدجدد   مدیریت خطر باما ماعده

گذهری دهعش جهاعا برهی کاهش خطر فجایع ی  پلتفرم هشییتره   پر عشییو  ب  .تاب آ ری   کاهش تلفات فاجعه

دفتر کاهش   .هسپاعسر هیو پلتفرم هست (UNDRR) دفتر کاهش خطر بالیای سازمان ملل متحد  .پذیری هست  هععطاف
آ رد تا خطر   خسییارهت عاشییا هز بالیا ره  گرد هم ما، د لت ها، شییرکا   جدهمع ره  خطر بالیای سییازمان ملل متحد

مطلب حاضیر تعاری  مفهدما نند هطیطالا هسیت در مقدله  .تر   پایدهر ره تضیایو کنندهمو هیکاهش دهند   آینده

 مدیریت خطر فاجعه. 

 

هطیییالحا خطر ، مدیریت  4تدهن در هعدهع مدیریت آینده عگر خطر فاجعههمدهمات مدیریت خطر فاجعه ره ما

 کرد.که مدیریت خطر باما ماعده عیز خدهعده ما شدد، تقسیم  6  مدیریت جررهعا خطر فاجعه 5فاجعه

فعالیت های مدیریت آینده عگر خطر فاجعه متدجه مشییخک کردن   جسییتجدی رهه های هجتناب هز رشیید  

 .مخاطرهت فزهینده فاجعه جدید هست

حذف یا کاهش خطرهت فجایع که در حال حاضیر  جدد دهرد    های مدیریت هطیالحا خطر فاجعه بهفعالیت

 جابجایا  یا حیاتا  های  زیرسیاخت  سیازی مقا م به  تدهنما مثال  عندهن  به.  پردهزدما  دهرد، ش  عیاز به مدیریت   کاه

 .کرد هشاره خطر معرض در هایدهرهیا یا هاجاعیت

 
1  Disaster Risk Management  

2  https://www.preventionweb.net/terminology/disaster-risk-management 

3  Residual Risk  

4  Prospective Disaster Risk Management  

5  Corrective Disaster Risk Management 

6  Compensatory Disaster Risk Management  

 



پذیری هجتااعا   همتصیادی هفرهد   جدهمع ره در مدهجهه با هععطافهای جررهعا مدیریت خطر فجایع، فعالیت

  8 هکنش،  7کند. هیو فعالیت ها شییامل آمادگاتدهن به طدر مدثر کاهش دهد، تقدیت ماماعده که عاامخاطرهت باما

، بیاه 11هعترارهت هحتاالا،   10های هضیطرهری ملا  هاچنیو ترکیرا هز هبزهرهای مالا مختل ، ماعند طیند     9بازیابا

 .های هیانا هجتااعا هستند  شرکه 12  بیاه هتکایا

، جدهمع بالقده آسیییب پذیر ره در مدیریت خطر فاجعه در  13جامعه  مشییارکت  مدیریت خطر فجایع مرتنا بر

مشیارکت  ها   ظرفیت ها  سیط  محلا هرتقا ما دهد. هیو مدرد عیز شیامل هرزیابا جامعه هز خطرهت، آسییب پذیری

ریزی، هجره، عظارت   هرزیابا همدهمات محلا برهی کاهش خطر فجایع هسیت. ر یکرد مردم محلا   ها در برعامه_ آن

های سیینتا، بدما   محلا برهی تکایل دهعش  ، شییناخت   هسییتفاده هز دهعش   شیییده14بدما به مدیریت خطر فاجعه

 هست.ریزی   هجرهی مدیریت خطر در بالیای محلا علاا در هرزیابا خطر فجایع   برهی برعامه

های مدیریت خطر فجایع، ههدهف   مقاطدی خاص ره برهی کاهش خطرهت بالیا هارهه با همدهمات مرترط برهی  برعامه

-  2030  بالیانارندب سییندهی برهی کاهش خطر کنند. هیو همدهمات باید تدسییط دسییتیابا به هیو مقاطیید تعییو ما
ر عظر گرفته شییده   د  16ای  یژهه  در برعامه های تدسییعه مربدطه، تخصیییک منابع   برعامه  15 هدهیت شییدعد 1502

برعامه هایا خاص در سیط  ملا  جدد دهشیته باشید   با شیرهیط برهی هر سیط  هز مسیلدلیت هدهری  هااهنگ شیدعد. باید  

نارندب زماعا، مسیلدلیت های هجرهیا   منابع تامیو . مختل  هجتااعا   جغرهفیایا مدجدد سیازگاری دهشیته باشید

  های سییازگاری  ها   تدسییعه پایدهر   برعامهباید تا حد همکان پیدعدهای برعامه. مالا باید در برعامه مشییخک شییدعد

 .تغییرهت هملیاا برمرهر شدد

 
7 Preparedness  

8 Response 

9 Recovery  

10 National Contingency Funds  

10 Contingent Credit   

11 Reinsurance 

13 Community-Based Disaster Risk Management  

14  Local and Indigenous Peoples’ Approach to Disaster Risk Management  

15  Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030    تدسیط کشیدرهای    2015-2030نارندب سیندهی برهی کاهش خطر بالیا

در سیدمیو کنفرهع  جهاعا سیازمان ملل در مدرد کاهش خطر فجایع در شیهر سیندهی، هسیتان میاگا، بهپو به تصیدیب   2015مارس   18عضید سیازمان ملل متحد در 

د. هدف هیو نارندب دسیتیابا به  هسیت که هفت هدف   نهار ه لدیت برهی همدهم دهر  2015  هز پ   تدسیعه برعامه  هطیلا  تدهفقنامه ه لیو  سیندهی  نارندب  رسیید.

غل، جدهمع   کاهش مابل تدجه خطر بالیا   خسیارهت جاعا، معیشیتا   سیالمتا   دهرهیا های همتصیادی، فیزیکا، هجتااعا، فرهنگا   زیسیت محیطا هفرهد، مشیا

 . هست  2030سال تا سال    15کشدرها طا  

16  Programmes 


