
 

  مفاهيم و تعاريف

  )Emergencyاضطرار (

هاي عادي به حالت ) است كه در آن روالState)، اضطرار، حالتي (WHOر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت (ب
) situationگردد. به عبارت ديگر اضطرار، موقعيتي (تعليق در آمده و به منظور گذر از آن اقدامات فراتر از معمول اتخاذ مي

زيست به وجود آورده و در بيشتر موارد، نياز به مداخله حتمال خطر فوري را براي سالمتي، حيات، اموال يا محيطاست كه ا
تر شدن شرايط جلوگيري گردد. در حالي كه برخي از اضطرارها، بديهي هستند (مانند حوادث بسيار سريع است تا از وخيم

كند)، بسياري از حوادث كوچك نياز به اظهار نظر يك متخصص ديد ميطبيعي كه زندگي بسياري از افراد و جانوران را ته
 بندي نمود يا خير.به عنوان اضطرار طبقهدر توان آن را گيري نمود كه آيا ميدارد تا بتوان تصميم

  )Disasterفاجعه (

ه قابل توجه به وجود ) با اندازeventساز است كه در اثر يك رويداد () طبيعي يا انسانhazardاجعه، يك مخاطره (ف
آمده، شرايط معمول موجود را مختل نموده و سبب آسيب يا تخريب فيزيكي و تلفات جاني قابل توجه و تغييرات شديد در 

توان به عنوان هرگونه ساز قرار داد. فاجعه را ميتوان در دو گروه طبيعي و انسانگردد. فاجعه را ميمحيط طبيعي مي
فجار ناشي سوزي يا انلرزه، سيالب، آتشسبب بروز تلفات زيادي شده و از رويدادهايي مانند زمين رويدادي تعريف نمود كه

 هاي به وجود آمده با استفاده از منابع همان جامعه را ندارد.شود. در اين شرايط جامعه تحت تاثير، ظرفيت رفع آسيبمي

  )Crisisبحران (

ي رود. تعداد زيادجامعه به وجود آمده و بر اثر آن امنيت معاش از بين مي هاي موجود درحران به دليل اضمحالل سيستمب
هاي شديد روبرو بوده و احتمال مرگ ناشي از شرايط بهداشتي در از مردم با خطر بسيار باالي فقر و تهيدستي و بيماري

 مقايسه با مرگ ناشي از گرسنگي يا بمباران بيشتر است.



 

  پدافند غيرعامل

هاي ضروري، ارتقاء پذيري، تداوم فعاليتات غيرمسلحانه كه موجب افزايش بازدارندگي، كاهش آسيبجموعه اقدامم
 گردد.پايداري ملي و تسهيل مديريت بحران در مقابل تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي

  

  

  انواع شرايط اضطراري
  مربوط به طبيعت مربوط به تكنولوژي ربوط به انسانم

  سوزي عمديآتش
  حمله دشمن

  بمباران
  شورش

  خشونت و درگيري
  دزدي و سرقت مسلحانه

  گروگانگيري
  تروريسم

  گذاريبمب

 سقوط هواپيما
  ريزش ساختمان

  شديد هوا  آلودگي
  هاي اقتصاديبحران

  حريق و انفجار
  آزاد شدن مواد سمي

  ..قطع جريان برق، گاز، آب و ...
  حوادث راديولوژيكي

  قلحوادث مربوط به حمل و ن
  گرفتگيبرق

  بهمن
  خشكسالي
  طوفان شن

  زلزله
  سرما/گرماي شديد

  حريق
  سيل

  سونامي
  رعد و برق

  گردباد
  فشانآتش



 

  مراحل چهارگانه مديريت بحران

  
  

 ):Mitigation) و كاهش (Preventionپيشگيري (

را كاهش  ناپذيرتمال وقوع فاجعه را از بين برده يا كاهش داده و يا اثرات فجايع اجتنابهاي پيشگيري در عمل، احفعاليت
كاربري  بندي و مديريتها، منطقهپذيريهاي ساختماني، تجزيه و تحليل آسيبنامهدهد. اقدامات پيشگيري شامل نظاممي

 باشد.عمومي مي هاي بهداشتي پيشگيرانه و آموزشهاي ايمني، مراقبتنامهاراضي، نظام

 اي بستگي دارد. اثربخشي آنهاي توسعه ملي و منطقهراستايي اقدامات مورد نياز در برنامهاين مرحله به مشاركت و هم
نيز به وجود اطالعات در خصوص مخاطرات، خطرات شرايط اضطراري و اقدامات متقابلي كه بايد اتخاذ گردد بستگي 

ل هاي عمومي شده و علها و برنامهدهي به سياستچرخه مديريت فجايع) شامل شكل دارد. فاز پيشگيري (و در واقع كل
  دهد.ها را كاهش ميها بر مردم، اموال و زيرساختفجايع را كاهش داده يا اثرات آن

  :پذير است كهپيشگيري كامل تنها در صورتي امكان
  منطقه خطر دور نمود، از افراد در معرض خطر را  
 ات حفاظت كامل ايجاد نمود در برابر مخاطر  
 از تمام مخاطرات فيزيكي پيشگيري نمود  

كن شده است و شهرها نيز از طريق انحراف پذير بوده است، به عنوان مثال ويروس آبله ريشهين امر در برخي موارد امكانا
  اند.ها از خطر سيالب مصون شدهرودخانه
آميز آينده است) ها كاهش، و نه حذف، اثرات رويدادهاي مخاطره) (اقداماتي كه هدف آنmitigationكاهش ( :اهداف

هايي از هاي ساحلي و يا مخازن ذخيره، نمونههاي با خطر باال. ساخت ديوارهپذيري گروه) آسيبreductionو تنزل (
 باشد.ها مياقدامات بكار گرفته شده در كاهش و تنزل مخاطرات ناشي از سيالب رودخانه



 

) خطرات نسبت به افراد يا اموال يا به منظور elimination) يا حذف (reductionكه به منظور كاهش ( هاييفعاليت
شوند را مرحله كاهش ) يك حادثه طراحي ميconsequences) اثرات فعلي يا بالقوه يا عواقب (lessenتقليل (

هاي گرفته . اقدامات كاهشي معموالً از درستوان قبل، حين و پس از حادثه انجام دادگويند. اقدامات كاهشي را ميمي
هاي مستمر به منظور كاهش مواجهه با خطر، احتمال گردد. كاهش، دربرگيرنده فعاليتشده از حوادث قبلي مشخص مي

بندي و ساختماني، باشد. اقدامات كاهشي شامل كدهاي منطقه) ميhazardsخطر يا خسارات بالقوه ناشي از مخاطرات (
هاي امن ساخت و ساز يا جانمايي هاي سيالبي و آناليز اطالعات مربوط به خطرات به منظور تعيين محلتملك دشت

  گردد. در اين بخش آموزش بخش دولتي، تجاري و عمومي نيز وجود دارد.تاسيسات موقت مي

 ):Preparednessآمادگي (

) به منظور readinessبخشي از آماده بودن (ايتهاي آمادگي در برابر شرايط اضطراري، كسب درجه رضدف از برنامهه
وامع را ها و جها، سازمانهايي است كه ظرفيت فني و مديريتي دولتمقابله با هر گونه شرايط اضطراري از طريق برنامه

 نمايد.تقويت مي

از طريق  توان آن رامي توان به صورت آماده بودن لجستيكي به منظور مقابله با فجايع توصيف نمود واين اقدامات را مي
ي و مدت، آموزش عمومهاي بلند و كوتاههاي مقابله با اضطرار، تمرين، توسعه استراتژينامهها و شيوهداشتن مكانيسم

توان در تامين ذخاير استراتژيك غذا، تجهيزات، آب، دارو و ساير هاي هشدار سريع ارتقاء داد. آمادگي را ميايجاد سامانه
 ها وها، سازمانبه منظور آمادگي در بروز حوادث مرگبار ملي يا محلي توصيف نمود. در فاز آمادگي، دولت موارد ضروري
اجعه هاي مقابله با فهايي را به منظور حفظ جان، به حداقل رسانيدن صدمات ناشي از فاجعه و ارتقاي عملياتافراد، برنامه
هاي ارتباطي اضطراري، هاي هشدار، سامانهآمادگي، تمرين، سامانه هايدهند. اقدامات آمادگي شامل برنامهتوسعه مي

وجانبه، هاي كمك دنامههاي تخليه اضطراري، تهيه ليست ذخاير، ليست پرسنل و شماره تماس، موافقتها و تمرينبرنامه
  گردد.رساني عمومي ميو آموزش/ اطالع

 ):Responseمقابله (

مودن كمك بالدرنگ به منظور نجات جان، بهبود سالمتي، و تقويت روحيه افراد تحت دف از مقابله اضطراري، فراهم نه
هاي خاص باشد، مانند ارائه كمك به حمل و نقل آوارگان، تواند شامل فراهم نمودن كمكباشد. چنين كمكي ميتاثير مي

ه تعمير اولي گردد.ديگر مناطق مي ها وموقت در كمپهاي نيمههاي موقت و غذا و تاسيس سرپناهفراهم نمودن پناهگاه
 تواند صورت گيرد.ديده نيز ميزيرساختهاي آسيب

 هايتري پيدا شود. سازمانكار پايدارتر و دائميدر اين فاز، تمركز در برآورد نيازهاي پايه مردم است تا زمانيكه راه
  له اقدامات اين فاز است.شوند. جستجو و نجات از جمبشردوستانه معموالً در اين فاز، قوي ظاهر مي



 

 ):Recoveryبازيابي (

هايي با هدف بازگشت به س از آنكه شرايط اضطراري تحت كنترل درآمد، جمعيت تحت تاثير، قادر به اتخاذ فعاليتپ
باشند. فرصتهاي بسيار زيادي در فاز بازيابي به منظور ارتقاي پيشگيري و افزايش ها ميزندگي و بازسازي زيرساخت

ادي ها به شرايط عهاي بازيابي، تا زمانيكه تمام سيستمپذيري وجود دارد. فعاليتگي و بواسطه آن كاهش آسيبآماد
هاي حفظ حيات به حداقل يابد. اقدامات اين فاز (كوتاه و بلند مدت) شامل بازگرداندن سيستمبرنگردند ادامه مي
ه هاي مشاوري عمومي، آموزش بهداشت و ايمني، بازسازي، برنامهرسانسازي موقت، اطالعبرداري، خانهاستانداردهاي بهره

 گردد.و مطالعات اثرات اقتصادي مي

 
   


