
 



 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  

  
  
  
  

  الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحرانالگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  گرد آوري و تدوین
  

  دکتر شهرام علمداري
  
  
  
  
  



 

 

  

                                           
    سازمان پدافند غیرعامل با پیشنهاد معاونت آموزش و پژوهش چاپ کتاب          انتشارات  

    
  الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران: عنوان 

  دکتر شهرام علمداري: گرد آوري و تدوین
  دکتر غالم رضا جاللی: علمیي ویراستار

  بوستان حمید:  ناشر 
 )1389 زمستان( اول :نوبت چاپ

   2000: شمارگان

  انتوم  6000  :قیمت
  ).است نقل مطالب با ذکر مأخذ بالمانع( .برداري براي ناشر محفوظ است نسخه کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر،

             17775 - 331صندوق پستی                  33700927    :تلفن ناشر 

  ، گردآورنده  1347،  رام ه ، ش داري م ل ع  :      سرشناسه            
   گردآوري و تدوین شهرام علمداري؛/ یریت بحرانها در مد الگوها و دیدگاه :     پدیدآور نام و عنوان

 .معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل ] به سفارش[                                
  1389 ،  حمید بوستان:   تهران :    نشر        مشخصات 

  .جدول، نمودار:  . ص  248  :        مشخصات ظاهري
        91875-600-978    - 3- 9      ؛       ریال 60000     :                  شابک  
   فیپا :نویسی فهرست وضعیت 
  مدیریت بحران    :                موضوع    
  ایران --مدیریت بحران   :      موضوع        
 دفاع از غیرنظامیان   :                  موضوع 
 ایران -- دفاع از غیرنظامیان   :                  موضوع  
 پژوهش و آموزش معاونت. کشور غیرعامل پدافند سازمان :     افزوده اسهشن  
  HD1389   49 /  7 الف 8 ع       :      کنگره بندي رده 
  658/4056     :     دیویی بندي رده 
  6 4 8 9 9 1 2  :ملی    کتابشناسی شماره 



 

 

                 
  

                                                     فهرست مطالب 
   

  درکشورهاي غربی و شرقی  مروري بر ساختار هاي مدیریت بحران  اولفصل 
  11  ................... بررسی وضعیت ایاالت متحده آمریکا در کنترل و مدیریت بحران -1
  43  ................................  اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشورکانادا -2
  50  .................................  اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور هند -3
  57  ..........................   ص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور اوکریناطالعات شاخ -4
  RNDMC(   ....................................  63( روسیه ساختار مرکز ملی مدیریت بحران -5
  78  .....   اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی کشور جمهوري اسالمی ایران -6
  

  فصل دوم   معرفی یک الگوي طرح مدیریت بحران 
  95  ....................................................................................................................  مقدمه -1
  95  .................................................................................................  چند نمونه بحران -2
  99  .....................................................................................  هدیداتتجزیه و تحلیل ت -3
  100  ............................................................................................  طرح پیوسته تجارت -4
  112  .......................................................................................................  مراحل بحران -5
  116  .........................................................  در طرح مدیریت بحران) امتحان ( تمرین  -6

  
  
  

  )پنج(
  



 

 

  فصل سوم  الگوي پیشنهادي سامانه ملی مدیریت بحران  
  127  ....................................................................................................   اصول ومفاهیم -1
  132  ........................................................  مشخصات کلی سامانه ملی مدیریت بحران -2
  134  ............................................................  اناجزاي اصلی سامانه ملی مدیریت بحر -3
  135  ...........................................  فرآیند ایجاد آمادگی در سامانه ملی مدیریت بحران -4
  153  ............................................................  در سامانه مدیریت اطالعات و ارتباطات -5
  163  .....................................................  مدیریت منابع در سامانه ملی مدیریت بحران -6
  178  .............................................  فرماندهی ومدیریت درسامانه ملی مدیریت بحران -7
  222  .....................................................................  سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی -8
  231  .........................................................  اطالع رسانی عمومی وهشدار سامانه هاي -9

  239  ...................................استمرار وحفظ مدیریت در سامانه ملی مدیریت بحران -10
  243  ...................................................................................................................  کتابنامه -
  

  
  
  
  
  
  
  

  )شش(
 
 



 

 

 
 

  مقدمه
 

ــت     ــادي و ماهی ــک، اقتص ــت ژئوپولتی ــل موقعی ــه دلی ــران ب ــالمی ای ــوري اس جمه
ضداستکباري، همواره درمعرض تهدیـدهاي نظـامی وغیرنظـامی آمریکـا و کشـورهاي      

رژیم صهیونیستی اشغالگر قدس در سـال هـاي اخیـر تهدیـدات     . استکباري بوده است
 از شرایط ومنابع موجـود استفاده  با را نسبت به کشور افزایش داده است و آمریکا خود

تـدابیر مقـام معظـم    . در منطقه خاورمیانه، درحال توسعه نیروهاي نظامی خود می باشد
رهبري وفرمانده کل قوا بر جدي گرفتن تهدید توسط مسئوالن کشـور و آمـاده سـازي    

دفـاع غیرعامـل بـه    . لشگري بـوده اسـت   زیرساخت هاي کشوري و کلیه دستگاه ها و
امل، شامل اقدامات غیرمسلحانه که موجـب افـزایش بازدارنـدگی،    عنوان مکمل دفاع ع

کاهش آسیب پذیري، تداوم فعالیت هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملی وتسهیل مدیریت 
  . بحران درمقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد، می باشد

مقابـل   ع درروش هاي دفـا  پایدارترین ثرترین وؤپدافند غیرعامل به عنوان یکی از م
داشته است وحتی کشورهایی مانند  تهدیدات، همواره مدنظر اکثر کشورهاي جهان قرار

برخورداري از توان نظامی بسیار باال به این موضوع به  شوروي سابق با وجود آمریکا و
 دو صورت ویژه اي توجه داشته اند وکشوري مانند سـوئیس بـا وجـود بـی طرفـی در     

 در. زیـادي دارد  ن با تهدید، به ایـن موضـوع توجـه بسـیار    مواجه نبود جنگ جهانی و
نفت ثروت هاي عظیم بودن  نظر ژئو پولتیک، دارا وجود موقعیت خاص از کشور ما با

تهدیـدات اسـتکبار    گاز، نظام ضد استکبار و ورود به عرصه فنـاوري هـاي نـوین و    و
   .ه استنشد کافیجهانی، به موضوع پدافند غیرعامل توجه 

  :ه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پدافند غیرعامل عبارت است از طبق مصوب
  )هفت(

  



 

 

اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیري، مجموعه 
مقابـل   تداوم فعالیت هاي ضروري، ارتقاء پایداري ملـی وتسـهیل مـدیریت بحـران در    

  )1386حت نظام، مجمع تشخیص مصل. (تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد
براي تـدوین مـدیریت بحـران و     هدف از تدوین این کتاب، ارائه الگوي پیشنهادي 

که حاصل سال ها تجربه ، مطالعه و تحقیق زیاد در نظامات  دفاع غیرنظامی کشور است
  .و ساختار هاي کشور ها بوده  که منجر به ارائه الگو هاي اجرایی و معتبر شده است

مطالعـه تطبیقـی سـاختار مـدیریت بحـران ودفـاع غیرنظـامی        فصل اول کتـاب، بـه   
کشورهاي منتخب اختصاص دارد، سعی شده اسـت تـا ضـمن معرفـی نظـام مـدیریت       

کنترل  ، فرآیندهاي سازماندهی، برنامه ریزي، هدایت وها بحران ودفاع غیرنظامی کشور
رح در ایـن  ، و به بیان الگوهاي مطـ گرفتهمورد بررسی قرار ها،در مدیریت بحران کشور

در فصل دوم به مسئله مدیریت بحران از دیدگاه .شودخصوص در سطح جهان پرداخته 
شـده   ،جوانب آن بحـث دیدگاه مطرح یک دیگري بصورت فشرده پرداخته و به عنوان 

   .است
سامانه  ارائه الگوي پیشـنهادي به  ،نتیجه گیري از مطالعات تطبیقی  بادر فصل سوم  

سامانه ملی مدیریت بحـران بـه عنـوان جزئـی از     . اص دارداختصملی مدیریت بحران 
سامانه آمادگی ملی، نقش برنامه ریزي وکنتـرل کلیـه اقـدامات همـاهنگی و فرمانـدهی      

   مـورد  ایـن کتـاب    امیـدواریم  .بحران ناشی از تهاجم دشمن را برعهده خواهـد داشـت  
  رشـته   اسـی ارشـد  کارشندانشـجویان   ،بهره برداري مدیران و کارشناسان سـازمان هـا   

 .قرار گیردو سایرین  پدافند غیرعامل

  والسالم                                                                    
  
  

  )هشت(
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  بررسی وضعیت ایاالت متحده آمریکا در کنترل و مدیریت بحران -1

  :نتایج مطالعات انجام شده به شرح زیر می باشد
 اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور آمریکا -1-1
  
  تاریخچه وساختار مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی کشور آمریکا  -

میالدي، کنگره آمریکا در  1802سال  در 1درپی آتش سوزي بزرگ شهر پورتسموث
میالدي قانونی را مصوب کرد که به عنوان اولین قانون مدیریت بحـران ملـی    1803سال 

سنگ بناي نظام مدیریت بحران در ایاالت متحـده، بـا وضـع    . در آمریکا شناخته می شود
یب مـیالدي برعهـده صـل    1900امداد رسانی به بالیـا از سـال   . همین قانون شکل گرفت

پس از زلزله و آتـش  . سرخ آمریکا قرار گرفت وامروزه هم برهمین اساس اقدام می شود
او . قـرار داد  تأکیـد سان فرانسیسکو، تئودور روزولت ایـن قـانون را مـورد     1906سوزي 

. دولت را موظف کرد تا نقش فعال تري در روند مدیریت بحران در آمریکا داشـته باشـد  
ل مورد تصویب قرارگرفت که بیشتر برکاهش آثار سیل بـر  قانون کنترل سی 1936درسال 
  . داشت تأکیدشهرها 

، 1927پـی درسـال    یبا بروز بالیاي طبیعی بزرگی مانند سیل بـزرگ مـی سـی سـ    
مسئول توزیع کمک هاي مالی دولت فدرال در زمان وقـوع بالیـا    ،اتحادیه بازسازي مالی

ن نهـاد سـاختار یافتـه فـدرال درزمینـه      که می توان آن را اولـی  .، شدوحوادث غیرمترقبه 
  .مدیریت بحران به شمار آورد

پس از پایان جنگ جهانی دوم، مطالعات زیادي درزمینه دفاع غیرنظامی شروع شـد  
زمینه هایی مانند برنامـه ریـزي تخلیـه جمعیـت از منطقـه بحـران و اسـکان         که بیشتر در

ـ  ، تـرومن  1948در سـال  . وداضطراري در حوادث احتمالی هسته اي دوران جنگ سرد ب
در پـی آزمـایش    1949دفتري را براي برنامه ریزي دفاع غیرنظامی ایجاد کرد  و درسـال  

                                                         
-1 Portsmouth 
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وقوع جنگ کره، ابتدا به طور موقت وسپس بـه   بمب اتمی توسط دولت شوروي سابق و
اتفـاق   دو 1950در سال . را تاسیس نمود 1صورت قانونی مدیریت دفاع غیرنظامی فدرال

مـیالدي در   1950تصویب قانون مـدیریت بحـران   . مینه مدیریت بحران رخ دادمهم در ز
در امداد رسانی در حوادث طبیعی مشخص کرد و تصـویب قـانون    را آمریکا نقش دولت

دفاع غیرنظامی در همان سال چارچوب آمادگی ملی، ایالتی و محلی در کشور آمریکـا را  
مـداد رسـانی و آمـادگی از نظـر     همین جا مشخص است که دو موضوع ا. مشخص نمود

 ،سـال ایـن دو مقولـه جـدا از هـم      40به مـدت  . دولت آمریکا از هم جدا فرض شده اند
  )2007کانتون، . (برنامه ریزي شده وتوسعه یافته اند

درطی دهه پنجاه میالدي، وظایف سازمان دفاع غیرنظامی به دولـت هـاي محلـی و    
لیل عملکرد ناکارآمد دولـت محلـی وایـالتی،    به د 1961ایالتی محول گردید ولی در سال 

موسسـه مطالعـات توسـعه    . (سازمان دفاع غیرنظامی دوباره به صـورت متمرکـز در آمـد   
  ) 1385تدساي  -وفناوري تحلیلگران تهران

میالدي نقش دولت محلی را در آمادگی جهت  1950قانون دفاع غیرنظامی مصوب 
قـانون در افـزایش نگرانـی دولـت هـا از      پیش زمینه این . بحران ها مشخص نموده است

تمرکـز اصـلی دردفـاع غیرنظـامی بـر      . حمالت هسته اي درزمان شروع جنگ سرد بـود 
قانون دفاع غیرنظـامی، مسـئولیت اصـلی آمـادگی را بـر      . موضوعات امنیتی وجنگ است

عهده ایالت ها و دولت هاي محلی می داند و نقـش مـدیریت فـدرال دفـاع غیرنظـامی،      
درپـی   1958این قانون در سـال  . منابع براي دولت هاي محلی است تأمینو  هدایت کلی

شکایات دولت هاي محلی اصالح شـد و مسـئولیت آن در تمـام سـطوح دولـت توزیـع       
افزونی درمقابل امنیتی کردن آمادگی مردم در سـطح   از طرف دیگر، مقاومت روز. گردید

ث طبیعـی بـه طـور مـنظم درگیـر      دولت هاي محلی با موضوع حواد. شد ایالت ها ایجاد
به همین دلیل منـابع مـالی   . درحالی که تهدیدات هسته اي موضوع اصلی آنها نبود .بودند

از . دفاع غیرنظامی به سمت برنامه ریزي و آمادگی جهت کلیه تهدیدات سـوق داده شـد  
داد  میالدي، قانونی با نام دکترین استفاده دوگانه  به دولت هاي محلـی اجـازه   1976سال 

از سـال  . نمایند که منابع دفاع غیرنظامی را براي امداد رسانی در بالیاي طبیعی نیز استفاده
                                                         

-2 Federal Civil Defense Administration 
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  . نیز منابع دولتی مربوط به امدارسانی نیز براي آمادگی مورد استفاده قرار گرفت 1981
زمینه دفاع غیرنظامی باعـث گردیـد بـا     تغییر وتحوالت سیاست هاي اتخاذ شده در

 زمان هایی مانند اداره دفاع غیرنظامی، اداره منابع امنیت ملی، بسیج ملـی  گذشت زمان، سا
وزارت دفاع مسئولیت این بخش را به عهده بگیرند که ایـن   براي دفاع از کشور، ارتش و

  . روند نمونه بارز رویکرد نظامی وامنیتی این دوران می باشد
در ریاست جمهـوري تـا    به مرور زمان مسئولیت دفاع غیرنظامی بین دفاتر متعددي

مدیریت امداد رسانی درحوادث . وزارت دفاع و سپس دوباره درکاخ سفید در گردش بود
بحران هـاي   ازسوي دیگر، افزایش بی سابقه بالیا و. دچار چنین سرنوشتی بود طبیعی نیز
باد وحوادث انسان ساختی ماننـد نشـت    وقوع سیل، طوفان، گرد و 1970دهه  طبیعی در
یایی خطرناك و نیروگاه هاي هسته اي، مجزابودن فعالیت هـاي امـداد ونجـات    مواد شیم

سیاست ها، برنامه ها، وفعالیـت هـاي مـوازي     ومدیریت بحران از دفاع غیرنظامی، وجود
وجـود   سازمان هاي مسئول مدیریت بحران و مؤثردرسطوح ایالتی ومحلی، عدم توانایی 

درگیـر در مـدیریت بحـران سـبب گردیـد تـا       سازمان فدرال، ایالتی ومحلی  100بیش از 
ایـاالت متحـده آمریکـا     اجرایـی رئـیس جمهـور    با دستور 1آژانس مدیریت بحران فدرال

در  را جیمی کارتر کلیه فعالیت هاي مقابله و آمادگی. تاسیس گردد) 1979جیمی کارتر (
سـازمان   شروع فعالیت این. یک سازمان به نام سازمان فدرال مدیریت بحران مجتمع کرد

چون تجمیع همه سازمان هاي مختلف قبلی کـه   .با مشکالت و پیچیدگی هایی همراه بود
حدود ده سال طول کشید . منابع متعددي هم داشتند باعث اشکاالت مدیریتی فراوانی شد

  . کند تا این سازمان بتواند خودرا پیدا
م شـدند و بـه   قانون دفاع غیرنظامی و مدیریت بحران بـاهم ادغـا   دو 1988درسال 

امروزه دفاتر ایـالتی و  . صورت یک قانون به سازمان فدرال مدیریت بحران ابالغ گردیدند
بیشـترین  . نجات را باهم ایفا مـی کننـد   و محلی این سازمان نقش دفاع غیرنظامی و امداد

 تأکیـد وبیشترین  می باشدسمت وسوي اسکان اضطراري وتخلیه جمعیت ها به اقدامات 
 منـابع را  تأمینسازمان فدرال هم بیشتر نقش هدایتی و . رحوادث طبیعی استنیز امروزه ب

 همچنین از چند سال پیش نقـش تربیـت متخصـص و سـازماندهی آمـوزش هـا و      . دارد
                                                         

 -3 Federal Emergency Management Agency( FEMA) 
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  .تدوین دکترین نیز برعهده این سازمان قرارگرفته است
 میالدي وعدم وقوع بحران 80دهه  وجود دیدگاه امنیتی ناشی از اوج جنگ سرد در

طی وقـوع طوفـان هـاي هوگـو      هاي طبیعی بزرگ وجدي دراین دوران، باعث گردید تا
ایـن امـر   . ، ضعف شدید مدیریت بحران آشـکارگردد 1992و  1989وآندرو درسال هاي 

منجر به تغییرات ساختاري در سازمان مدیریت بحـران فـدرال گردیـد و همچنـین بـراي      
اونـت سـازمان پابـه عرصـه وجـود      حد مع اولین بار بخش پیشگیري وکاهش ریسک در

  ) 1385خورشیدي وبهادري . (گذاشت
یـت  مأموردراین زمان مدیریت جامع بحران با رویکرد جـامع خطـرات بـه عنـوان     

با اتمـام جنـگ سـرد، مسـئولیت هـاي      . اصلی سازمان مدیریت بحران فدرال قرار گرفت
ی، ازسـایر برنامـه هـا    امنیتی سازمان مدیریت بحران فدرال کمتر شد و برنامه هـاي امنیتـ  

  ) 2004سیلوس وکامینگ، . (مجزا شدند
درسازمان مدیریت بحران فدرال، برنامه ریزي  2001 تا 1993اولین بار درسال هاي 

اهداف راهبردي سازمان از مقابله به سمت کاهش مخـاطرات  تغییـر   . راهبردي انجام شد
ـ     . کرد اره عـدم همـاهنگی   نگرش مدیریت جامع بحران درپـی گـزارش هـاي متعـدد درب

سازمان ها واستراتژي هاي مدیریت بحران رشد کرد و سریعا به عنوان اسـتراتژي اصـلی   
  . سازمان مطرح گردید

. دیـ سـیس گرد أمیالدي اولین انجمن بـین المللـی مـدیران بحـران  ت     1990درسال 
انجمن مدیریت بحران آمریکا با همکاري سازمان فدرال مدیریت بحـران و   1991درسال 

وراي هماهنگی ملی مدیریت بحران  یـک کمیتـه مـدیریت بحـران تشـکیل دادنـد تـا        ش
  .نمایند استانداردهاي مدیریت بحران را استخراج ومصوب

توجه . رخ داد 1تولد مفهوم امنیت داخلیسپتامبر،  11وپس از واقعه  2001درسال 
زمینـه  دولت آمریکا به تروریسم باعث شـد کـه روش هـاي برخـورد و مکانیسـم هـا در      

سـازمان فـدرال مـدیریت بحـران بـه عنـوان دفتـري در ایـن         . مدیریت بحران تغییر کنند
  . وزارتخانه قرار گرفت

  
                                                         
-4 Homeland Security 
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مـیالدي، نیـاز بـه تـدوین اسـتانداردهاي مـدیریت        2001سپتامبر  11پس از واقعه 
  .به عنوان استاندارد  ملی آمادگی شناخته شد NFPA1600بحران بیشتر شد و برنامه 

، مدیریت بحـران آمریکـا را وارد دوران   2001سپتامبر  11ث تروریستی وقوع حواد
امنیت داخلی ومقابله با تروریسم به اولویت اول نهادهـاي مسـئول تبـدیل    . جدیدي نمود

 23تاسـیس گردیـد و    2003گشت وبدین منظور وزارت امنیت داخلـی آمریکـا درسـال    
حـت نظـر آن قـرار گرفتنـد و     سازمان فدرال از جمله سازمان مـدیریت بحـران فـدرال ت   

از سوي دیگر با . درحقیقت سطح تاثیر گذاري مدیریت بحران یک گام به عقب بازگشت
انتقال سازمان مدیریت بحران فـدرال بـه وزارت امنیـت داخلـی وقطـع ارتبـاط مسـتقیم        
سازمان با شخص رئیس جمهـور، جایگـاه مـدیریت بحـران در آمریکـا نسـبت بـه قبـل         

. ضعیف در طوفان کاترینا از پیامدهاي این تغییر ساختار مـی باشـد  عملکرد . تضعیف شد
داده واز  همچنین فضاي مقابله با تروریسم نیز مدیریت بحران را تحت تـاثیر خـود قـرار   

گـزارش دفتـر   . ( جمله دالیل تضعیف آن درشرایط کنونی ایاالت متحده آمریکا می باشد
  ) 2007اجرایی رئیس جمهور، 
چـون   ،ن کشور آمریکا موضوع تروریسم، موضوع جدیدي نبـود براي مدیران بحرا

از . درتعاریف ونگاه مدیریت جامع بحران، این مبحث داراي جایگاه تعریف شده اي بـود 
طرفی با عنایت به سوابق ایجاد سازمان فدرال مـدیریت بحـران، دفـاع غیرنظـامی چنـین      

بنابر این، امنیت ملی و . بود مفاهیمی را به خودي خود وارد استراتژي هاي سازمان نموده
  .موضوعات مهم آن مورد توجه جدي مدیران بحران در آمریکا قرار داشت

، افرادي وارد میدان شدند که با موضوع مـدیریت  موضوع تروریسمبا مطرح شدن 
بحران و به خصوص نگاه جامع آشنایی نداشتند ولی داراي بودجه هاي فراوان براي ایـن  

نگرش جدید ضربه زیادي به علم و حرفه مدیریت بحران در آمریکا  این. یت بودندمأمور
خیلی از افراد باتجربه مدیریت بحران از سازمان بیرون رفتند و افراد انتظامی وامنیتـی  . زد

همه این اتفاقات باعث شد تا درطوفان کاترینا اتفاقاتی رخ بدهد که . جایگزین آنها شدند
آثار منفی تغییر نگرش در وزارت امنیت داخلی نـه  . باعث سرافکندگی دولت آمریکا شود

  )2007کانتون، . (تنها درسطح ملی وبلکه درسطوح ایالتی ومحلی نیز دیده می شود
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 2براساس اصول سامانه فرماندهی حادثـه  1تدوین برنامه سامانه ملی مدیریت بحران
تـاکتیکی   و همچنین تدوین لیستی از مهـارت هـاي پایـه اي مـدیریت بحـران  اقـدامات      

رخ داده اند ولی استراتژي توجه بیش از حـد بـه    وعملیاتی بوده اند که در چندسال اخیر
موضوع تروریسم در وزارت امنیت داخلی آمریکا عاملی درجهت عقـب گـرد از دیـدگاه    

  . مدیریت جامع بحران بوده است
ي، آمریکا ، داراي پنج معاونت است که شـامل معاونـت ادار   وزارت امنیت داخلی

معاونت علم وفناوري، معاونت تحلیل اطالعات وحفاظت زیرساخت ها، معاونت امنیـت  
  . مرزها و حمل ونقل ومعاونت آمادگی ومقابله با بحران هستند

سازمان مـدیریت بحـران فـدرال قسـمتی از معاونـت آمـادگی ومقابلـه بـا بحـران          
انی ومـالی  یـت ایـن سـازمان کـاهش خسـارات جـ      مأمور. دروزارت امنیت داخلی است

ومحافظت از شریان هاي حیاتی دربرابر تمام مخاطرات با استفاده از یک برنامه مـدیریت  
ریسک است که مراحل پیشـگیري، آمـادگی، مقابلـه، بازسـازي و      جامع بحران ومبتنی بر

  . بازتوانی را شامل می باشد
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                         
-5  NIMS: National Incident Management System 

- 6 ICS: Incident Command System 
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اداره مدیریت بحران دفتر اجرایی رئیس 
جمهور

اداره منابع امنیت داخلی 
دفتر اجرایی رئیس 

1949 - جمهور  

اداره بسیج دفاعی دفتر اجرایی 
-  1953جمهور  رئیس

اداره سیاست مخابراتی 
1978 

اداره سیاست علم و 
1979تکنولوژي   

وزارت دارایی 
1973 

اداره آمادگی اداره خدمات 
 1973 -1975عمومی 

آژانس آمادگی فدرال اداره 
 1975-  1979خدمات عمومی 

اداره کمک به بالیاي فدرال 
  1973-  1979وزارت مسکن 

شورای دفاع 
 1941ملی 

 اداره دفاع غیر نظامی 

 1949اداره منابع امنیت ملی 

 1953اداره تولیدات دفاعی 

  اداره دفاع غیر نظامی فدرال

اداره بسیج ملی براي دفاع از 
 1958-  1961کشور 

اداره برنامھ 
 1968ریزی بحران 

اداره آمادگی در 
  برابر بحران 

1973  -1968 

آژانس مدیریت بحران 
 1979فدرال 

  اداره برنامه ریزي دفاع 
 غیر نظامی وزارت دفاع

  1968-  1979-  اداره بیمه فدرال مسکن 1
  -  اداره پیشگیري و کنترل آتش وزارت بازرگانی 2
  -  برنامه خدمات هواشناسی ملی وزارت بازرگانی 3
  -  1979-  هماهنگی ایمنی سدها دفتر اجرایی رئیس جمهور 4
  -  کاهش خطر زلزله دفتر اجرایی رئیس جمهور 5
  -  مدیریت برنامه هاي تروریسم دفتر اجرایی رئیس جمهور6
-  اطالع رسانی و اعالم هشدار بحران دفتر اجرایی رئیس جمهور 7

اداره ارتباطات دفاع غیر نظامی 
 -  1950وزارت دفاع 

ظامی غیر ناداره دفاع 
 1964وزارت کشور 

اداره دفاع غیر نظامی 
 1972 ( ارتش)

  آژانس آمادگی دفاع 
 غیر نظامی 

وزارت امنیت 
 داخلی

R 

R 

R 

R 

R 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

F 
F 
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جهـانگیري، کتـایون،   (  2006تـا   1917اري مدیریت بحران آمریکا از سـال  تغییرات ساخت:  1-1نمودار 
1386(  

F :               انتقال وظایف از یک سازمان به سازمان دیگرM :      ادغام سازمانی  
R :                                                  تغییر نام سازمانT :انتقال ادارات بین وزارتخانه ها  
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ازمان زمین شناسی آمریکا ، دروزارت کشور آمریکا قرار دارد وبـه عنـوان بـزرگ    س

ترین سازمان ملی آب، زمین، علوم نقشه برداري غیرنظامی ودانش وفهـم علمـی دربـاره    
 "ایـن سـازمان در چـارچوب پـروژه     . شرایط منابع طبیعی ومسائل مربوط به آنهـا اسـت  

      بـا سـازمان مـدیریت بحـران فـدرال همکـاري       "برابر بالیـا  ساختن یک جامعه مقاوم در
  ) 2004رابرتز، .  (می کند

به کارگیري تالش همه جانبه ملی براي مـدیریت   وزارت دفاع  یک سازمان مهم در
منابع وزارت دفاع به عنوان قسـمتی از یـک   . سوانح وفعالیت هاي مقابله با بالیا می باشد

 ن دولـت هـاي فـدرال، ایـالتی ومحلـی و     بالیاي هماهنـگ بـی   رویکرد مدیریت بحران و
نقش اصلی وزارت دفـاع درطـرح مقابلـه    . سازمان هاي غیردولتی به کار گرفته می شوند

     ملی، پشتیبانی دفاعی از مقامات غیرنظامی است که به عنوان پشتیبانی غیرنظـامی شـناخته   
 تأییـد یر دفـاع  وز مطابق طرح مقابله ملی اگر از وزارت دفاع درخواست شود و. می شود

در زمـان بحـران هـا انجـام      نماید، وزارت دفاع، پشتیبانی دفاعی از مقامات غیر نظامی را
نقش وزارت دفاع درطرح مقابله ملی، وابسته به درخواسـت کمـک از سـوي    . داد خواهد

وزارت دفاع تنها وزارت فدرال است کـه  . آن توسط وزیر دارد تأیید یک سازمان فدرال و
 پشتیبانی درتمام پانزده وظیفـه پشـتیبانی اضـطراري طـرح مقابلـه ملـی را       مسئولیت هاي

منابع قابل توجه وزارت دفاع باعث شده است کـه تحـت شـرایط مختلـف     . برعهده دارد
  .درجهت به کارگیري منابع، پرسنل، تجهیزات ویا متخصصان آن درخواست شود

  
   1سپاه مهندسان ارتش ایاالت متحده -

      عضـو  34600ایـن سـازمان از حـدود    . ان هـاي مسـئول اسـت   یکی دیگر از سازم
      عضو نظامی تشـکیل شـده اسـت کـه مهنـدس، متخصـص ودانشـمند        650غیر نظامی و 

یت هاي این سپاه، کمک رسانی درزمان وقوع بالیا وبحـران هـا   مأموریکی از . می باشند
باتوجـه بـه   . ه اسـت در محدوده اختیاراتی است که به موجب قانون براي آن تعریف شد

توزیع جغرافیایی دفاتر این سپاه در کشور آمریکا، این سازمان قابلیت انجام واکنش سریع 
                                                         

- 7 USACE: United States Army Corps of Engineering 
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این سپاه در هنگام وقوع بالیا وطبـق وظیفـه پشـتیبانی    . دربالیا درهر ناحیه اي راداراست
 بحران که دربرنامه مقابله ملی از طرف وزارت دفاع برعهده اش گذاشته شـده، مسـئولیت  

خورشـیدي  (اصلی دربرنامه ریـزي آمـادگی ومقابلـه بـا بحـران را عهـده دار مـی باشـد         
  )1385وبهادري، 

بحران را در پـایین تـر    سازمان هاي مسئول در مدیریت بحران آمریکا می کوشند تا
سطح که امکان دارد، مدیریت وکنترل نمایند به طوري که اولین سطح آن مدیریت بحران 

از توانایی هـاي آنهـا باشـد،     درصورتی که ابعاد بحران فراتر. استدرسازمان هاي محلی 
از منـابع   سازمان هاي ایالتی وارد عمل شده ومسئولیت فرماندهی را به عهده می گیرند و

درصورتی که ابعاد بحران بسیار بزرگ باشد، . ایالتی جهت کمک رسانی استفاده می گردد
رئیس جمهور وتائید وي، سازمان هاي فـدرال   با درخواست فرماندار ایالت بحران زده از

  . س آنها سازمان مدیریت بحران فدرال وارد عمل می شوندأودرر
اداره هماهنگی امنیـت ملـی کـه یکـی از ادارات زیرمجموعـه معاونـت پیشـگیري        
ومقابله با بحران است، وظیفه هدایت ورهبري تـداوم عملیـات سـازمان هـاي فـدرال را      

، نقش مدیریت، هماهنگ کننده و تخصیص این وزارت امنیت داخلیبنابر.  برعهده دارد
دهنده منابع به ویژه منابع مالی درزمان بحران را ایفا می کند وهدایت عملیات را برعهـده  

وظایف اجراي عملیـات را بـین سـازمان هـاي فـدرال،       این وزارتخانه، مسئولیت و. دارد
هایی مانند طرح مقابله ملی که از قبـل  ایالتی، محلی، خصوصی وداوطلب براساس برنامه 

  .)تدوین شده اند، عهده داراست
مکانیسم هاي کنترل، ارزیابی وگزارش دهـی از طریـق مرکـز اطالعـات وعملیـات      

   3، مرکز مقابله با تروریسـم   2سازمان هایی همچون اف بی آي. انجام می شود  1راهبردي
  . ی کنندم کمک SIOCنجام این وظیفه به و مراکز عملیاتی اورژانس  فدرال و ایالتی درا

، اطالعات جمع آوري شده را به طور روزانـه بـراي    4مرکز عملیات امنیتی کشور
تهدیـدات بـالقوه داخلـی یـا خـارجی       ارائه می نماید تا SIOCاعالم وضعیت موجود به 

                                                         
١ . Strategic SIOC: Information and Operation Center 
٢ . FBI: Federal Bureau of Investigation 
٣  NCTC: National Counter Terrorism Center 
٤ . HSOC: Homeland Security Operations Center 
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 HSOCپس از پردازش اطالعات توسـط  . ایاالت متحده مورد کنترل وارزیابی قرار گیرد
 مجددا این اطالعات درحداقل زمان به سازمان هاي مسـئول درسـطوح فـدرال، ایـالتی و    

براي این کار، پروتکل هاي امنیتی ویژه اي درنظر گرفته شـده کـه   . محلی ارسال می شود
سـند منتشـره از سـوي وزارت    . (فعالیت می کنـد  NCTCو  FBIبه صورت هماهنگ با 

  ) 2004امنیت داخلی، 
 Homeland Security and Emergencyالمللـی بـا عنـوان    مجلـه معتبـر بـین    

management     توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا منتشر می گـردد کـه داراي مقـاالت
تخصصی درحوزه امنیت داخلی، بیوتروریسم، حوادث جنگی وحـوادث طبیعـی وانسـان    

  .  ساخت می باشد
  
فـاع غیرنظـامی   گانه مدیریت بحـران ود  14اطالعات مربوط به شاخص هاي  -

  درکشورایاالت متحده آمریکا
  :تهدید شناسی -الف

البتـه همانگونـه   . نوع رویکرد این کشور به حوادث، رویکرد جامع مخاطرات است
و تشـکیل وزارت   2003که در تاریخچه مدیریت بحـران آمریکـا ارائـه گردیـد، از سـال      

سـناریوهاي  . تـه اسـت  امنیت داخلی، محور کلیه اقدامات، حوادث ترورریستی قـرار گرف 
  :سناریو جمع بندي شده اند که شامل موارد زیر هستند 15ملی آمریکا در
 انفجار هسته اي وعواقب آن 
 آیروسل سیاه زخم: حمله بیولوژیک  
 پاندمی آنفلوآنزا: همه گیري یک بیماري بیولوژیک  
 طاعون: حمله بیولوژیک  
 ترکیبات تاول زا: حمله شیمیایی  
 میایی صنعتی سمیموادشی: حمله شیمیایی  
 ترکیبات اعصاب: حمله شیمیایی  
 انفجار تانک کلرین: حمله شیمیایی  
 زلزله با مقیاس باال: حادثه طبیعی  
 تندباد دریایی باشدت باال: حادثه طبیعی  
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 پراکندگی مواد رادیولوژیک دریک منطقه: حمله رادیولوژیک  
 بمب گذاري با بمب هاي پیشرفته : حمله انفجاري  
 آلودگی غذایی: کحمله بیولوژی  
 بیماري هاي مشترك بین دام وانسان: حمله بیولوژیک  
  2005سناریوهاي ملی آمریکا، (حمله سایبري(  

نمونه هایی از تهدید شناسی زیرساخت هـا نیـز در قالـب تحلیـل آسـیب پـذیري       
الگـوي اسـتاندارد   . وریسک صنعت برق آمریکا و صنایع پترشیمی آمریکا ارائه شـده انـد  

دات، آسیب پذیري ها و پیامدهاي حوادث در زیرساخت هاي کشور آمریکـا  تحلیل تهدی
  :زیر می باشد درقالب طرحی با عنوان

 RAMCAP™ (Risk Analysis and Management for Critical Asset 

Protection)   
 

عناوین نقش ها و قابلیت هاي الزم براي اداره بحران ودفـاع غیرنظـامی    -2-1
  :کشور

اریوي ملی ارائه شده در کشور به عنوان سناریوهاي معیار، لیستی از سن 15براساس 
نقش کلیدي براي اداره این سناریو ها با کمک کلیـه دسـتگاه هـاي دخیـل دراداره      1600

  Universal Task Listبحران درکشور آمریکا استخراج شده است که درفایلی بـه نـام   
 Target Capability Listبا عنـوان   این نقش ها در فایل دیگري. جمع بندي شده است
 پیشـگیري و  :گانه اي شده اند که در چهـار فـاز بحـران شـامل     37تبدیل به قابلیت هاي 

  .بازدارندگی، آمادگی، مقابله و بازیابی جمع بندي شده اند
هریـک از   درواقع قابلیت ها، شامل دانش، نگرش ها ومهارت هایی هستند کـه در  

د شوند تا سناریوهاي ملی توسط دستگاه هاي مختلـف بـه طـور    چهار فاز فوق باید ایجا
  . ي مدیریت شوندمؤثر

سند راهنمایی با نام سند راهنماي آمـادگی ملـی در آمریکـا، توسـط وزارت امنیـت      
داخلی طراحی شده است که به دستگاه ها آموزش می دهد که چگونه فرآیند سـناریو تـا   

  . احی نمایندایجاد قابلیت هاي الزم در نیروها را طر
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  ملی مدیریت بحران ودفاع غیرنظامیساختار ) 1
   1سامانه ملی مدیریت حادثه -

این سامانه ملی رویکردي جامع و ملی به مدیریت حوادث است که قابـل اجـرا در   
استان، شهرستان، مناطق ونـواحی شـهري، بخـش هـا، روسـتاها      (کل تقسیمات حکومتی 

ایـن سـامانه از سـه جـزء     . اسـت  تگاه ها و زیرساخت هاو کل سازمان ها، دس) ومحله ها
  :اصلی تشکیل شده است

    2سامانه فرماندهی حادثه -
     3سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی-
   4سامانه هاي اطالع رسانی عمومی -

وزارت امنیـت  . این سامانه درحال تشکیل شبکه وسـیعی در کشـور آمریکـا اسـت    
    در کشـور و درخـارج از مرزهـا از ایـن سـامانه اسـتفاده      داخلی با هدف کنترل تروریسم 

  . می کند
  
  :مدیریت صحنه بحران) 2

ایالـت هـا در    با اجـزاي زیـر در سـطح ملـی و      5برنامه ملی مدیریت صحنه بحران
  :آمریکا اجرا می گردد که شامل اجزاي زیراست

  
  
  
  
  

                                                         
١ . National Incident Management System 
٢ . Incident Command System 
٣ . Multiagency Coordination System 
٤ . Public Information Systems 
٥ National Response Plan   
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  الت متحده آمریکامشخصات کلی برنامه مدیریت صحنه بحران در کشور ایا: 1-2شکل 

  
  

  
  :نیازهاي اساسی تأمینبرنامه ) 3

. نیازهاي اساسـی مـردم در آمریکـا تـدوین نشـده اسـت       تأمینبرنامه جدایی براي 
درقالب برنامه مدیریت صحنه بحران، نیازهاي اساسی بین حوزه هـاي مختلـف عملیـاتی    
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 تـأمین ،  ESF# 12سـوخت در   تأمین،  ESF# 6آب وغذا در  تأمین. تقسیم شده است
بهداشـت ودرمـان در    تأمینو ESF# 15، اطالع رسانی شفاف در  ESF# 13امنیت در 
ESF# 8 برنامه ریزي شده اند .  

  
  :برنامه دفاع غیرنظامی) 4

درایاالت متحده آمریکا، وظیفه پاسخگویی به انواع بحران ها به طور کامل برعهـده  
مان هـاي غیردولتـی وبخـش    اما نمی توان نقـش مهمـی کـه جامعـه وسـاز     . دولت است

بـه موجـب قـانون، سـازمان     . خصوصی درجریان بحران ها ایفا می کنند را نادیده گرفت
هاي غیردولتی با کلیه پرسنل وتجهیزات خود موظف به همکاري با سازمان هاي مسـئول  

صلیب سرخ آمریکا یکی از مهم ترین سازمان هاي غیردولتی . پاسخگوبه بحران هستند و
  . بحران به کمک بخش دولتی می شتابد شرایط رخداداست که در

سازمان داوطلب فعال درامر مدیریت بحران درسطح ملی بـه   30در مجموع بیش از 
خدمات امدادي وتکمیل کننـده   تأمیناین سازمان ها محمل مناسبی براي . ثبت رسیده اند

ح محسوب     کادر کمک رسانی به مدیریت بحران و پاسخگویی به حوادث درتمامی سطو
این سازمان ها براي ارائه خدمات بهداشتی درمانی وامـدادي بودجـه دریافـت     . می شوند
  . می کنند
  
که آمریکا در مورد مدیریت بحران جامعه محور داشته است بـه شـرح    تجربیاتی -

  :زیر می باشند
  2000آتش سوزي درایالت کالیفرنیاي آمریکا درسال ) 1

  :چهار مرحله انجام شددراین تجربه، مداخله در 
طراحی، تدوین و اجراي یک سامانه اطالعـات جغرافیـایی کـه شـامل نقشـه       -الف

هاي راه ها، نقشه هاي توپوگرافی، هیدروگرافی، پوشش گیاهی و محل هاي آغـاز آتـش   
  .سوزي در سوانح قبلی بود

آتش داده هاي مرتبط در پاسخگویی به  تجربه محلی و با شناسایی افراد آگاه و -ب
  .سوزي هاي قبلی

افـراد متخصـص وحرفـه اي بـراي طراحـی       جلب مشارکت ساکنین بـومی و  -پ
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فرآیندهاي مناسب براي جمع آوري پیشـنهادات اعضـاي جامعـه درخصـوص مـدیریت      
   .حریق

تعیین میزان درك ساکنین از ارزش ها وسرمایه هاي درمعـرض خطـر منطقـه،     -ت
دامات حفاظتی قبـل از آتـش سـوزي و    جمع آوري نظرات وتجارب آنها در خصوص اق

   .کمک به مشارکت کنندگان در اولویت بندي نظام مند فعالیت هاي پیشنهادشده
  
ایـن واژه بـه    : 1تجربه تشکیل تیم هاي مردمی پاسخگویی بـه شـرایط اضـطراري   ) 2

گروهی از افراد داوطلب اطالق می شود که آموزش هاي پایه را بـراي کسـب آمـادگی و    
رویارویی با بحران هـا، چگـونگی اطفـاء حریـق، کمـک هـاي        مات مناسب درانجام اقدا

پزشکی اولیه، عملیات جستجو ونجات مقدماتی، و شرکت در فعالیـت هـاي گروهـی را    
در هنگـام    گروه هـاي پیشـرو  این گروه ها به عنوان تیم هاي کمکی براي . فراگرفته اند

  . وقوع بالیاي بزرگ طراحی شده اند
توسـط سـازمان آتـش نشـانی      1985چه این تیم ها اولین بار در سـال  از نظر تاریخ

 1985در سال ) Whitter Narrows(نوز  -زلزله وایتر. لوس آنجلس به کار گرفته شدند
به دنبال وقـوع زلزلـه در    1989در سال . اهمیت ایجاد چنین تیم هایی را نشان داده است
اطفـاء حریـق ونجـات مـردم      تیم هـا در لوما پاریتا  و ایجاد آتش سوزي وسیع نقش این 

      سازمان فـدرال مـدیریت بحـران آمریکـا بـه طـور وسـیعی        1993درسال . نشان داده شد
سازماندهی کرد بـه طـوري کـه تاسـال      سراسر کشور آموزش داده و در تیم هاي فوق را

     از نظـر سـاختاري ایـن تـیم هـا و     . ایالـت برگزارشـد   45در  CERTبرنامه هـاي   2003
  . به دفتر آمادگی محلی انتقال یافت 2004گروه هاي شهروندان در آگوست 

بـه   CERTده نفـره    تیم هاي استاندارددر سازمان فدرال مدیریت بحران آمریکا 
  :ترتیب زیر پیشنهاد شده اند

  )نفر 1(رهبر تیم 
 )نفر 1(افسر ایمنی 

                                                         
١ . CERT: Community Emergency Response Team: 
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  )نفر 2(تیم آتش نشانی 
 )نفر 2(تیم جستجو ونجات 

 )نفر 2(پزشکی تیم تریاژ 
 ) نفر 2(تیم درمان پزشکی 

اغلب از ساختار سامانه فرماندهی  CERTتوجه به این نکته الزم است که تیم هاي 
بنابه ضرورت ها ونیازهاي هـر منطقـه وپاسـخ مـورد نیـاز، ایـن        حادثه تبعیت می کند و

  . سازماندهی تغییر می نماید
ري کاملی از اطالعات را انجام می توانند در کوتاه مدت جمع آو CERT تیم هاي

  :از در زمان مقابله عبارتند اقدامات کمکی. دهند
    1خود امدادي

  2نجات اعضاي خانواده
  همسایگان نجات 

 هماهنگی با مقامات منطقه 
    3اسکان اضطراري

  :در درازمدت می توان از این تیم ها دراقدامات زیر استفاده کرد
 -تخلیه اضطراري اماکن از شـهروندان   -دیده  کمک رسانی به مردم مناطق آسیب 
 تهیه سرپناه اضطراري  -تدارك امکانات مربوط به اسکان موقت 

  
  :برنامه حفاظت زیرساخت ها) 5

درقالب برنامه ملی حفاظت زیرساخت ها  کلیه زیرساخت هاي کشور آمریکا بایـد  
. زیـابی را انجـام دهنـد   بازدارندگی، آمادگی، مقابلـه و با  اقدامات الزم جهت پیشگیري و

  :از اجزایی که براي برنامه مطرح شده اند عباررتند
  تنظیم اهداف امنیتی زیرساخت ها -الف

                                                         
١ . Self Rescue 
٢ Family Rescue 
٣ . Local Sheltering 
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شناسایی زیرساخت هاي حیاتی، حساس ومهم و کارکردها، سامانه هـا، شـبکه    -ب
  ها و مراکز اولویت دار آنها

  ا و تهدیداتشامل پیامدها، آسیب پذیري ه(ارزیابی ریسک در زیرساخت ها  -پ
  اولویت بندي  -ت
  اجراي برنامه هاي حفاظت زیرساخت -ج
برنامــه حفاظــت (انـدازه گیــري اثربخشــی اقـدامات حفاظــت زیرســاخت هـا     -چ

  )2006زیرساخت ها، ایاالت متحده آمریکا، 
  :اهداف این برنامه را می توان در شکل زیر نشان داد

  
  
  
  
  
  

  
  اهداف برنامه حفاظت زیرساخت هاي کشور آمریکا: 1-2نمودار 

فرآیندي که براي تدوین برنامه حفاظت زیرساخت ها دراین پروژه ملـی مشـخص   
  :است شده است شامل اجزاي زیر
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  فرآیند تدوین برنامه حفاظت زیرساخت ها درکشور آمریکا: 1-3نمودار

  
  :ه تداوم خدمات دستگاه هابرنام) 6

این برنامه به طور جداگانه طبق دستورالعملی که وزارت امنیت داخلـی بـراي همـه    
فـرم ارزیـابی مشخصـی نیـز     . دستگاه ها ارائه کرده است به طور اجباري اجرا مـی شـود  

. دارد جهت اعتباربخشی برنامه هاي تداوم خدمت دسـتگاه هـا درشـرایط بحـران وجـود     
  :این برنامه را به طور خالصه نشان می دهد اجزاي 1-4شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اجزاي برنامه تداوم خدمات دستگاه ها درشرایط بحران: 1- 4شکل 

  
  :برنامه مدیریت وپشتیبانی منابع) 7

درون  جهت پشتیبانی ومدیریت منابع در شـرایط بحـران دسـتورالعمل ویـژه اي در    

Elements of a Viable COOP Capability

 Plans and Procedures
 Essential Functions
 Delegations of Authority 
 Orders of Succession
 Alternate Facilities 
 Interoperable   

Communications

 Vital Records
 Human Capital
 TT&E
 Devolution
 Reconstitution
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فرآینـدي کـه   . ایالت ها ابالغ شده اسـت  ت حادثه به کلیه دستگاه ها وسامانه ملی مدیری
  :است دراین ابالغیه براي مدیریت منابع پیش بینی شده است به شرح زیر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فرآیند مدیریت منابع: 1-5شکل                      

  
ابع تا دریافت آنها و بازپرداخت منـابع  درجریان حوادث بزرگ، نحوه درخواست من

  :به صورت زیر پیش بینی شده اند
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  و بازپرداخت آنها در کشور آمریکا منابع مراحل درخواست تا دریافت: 1-6شکل 

  
در کشـور  چگونگی اعتبار بخشی و استفاده از منابع انسانی در برنامه مدیریت منابع 

  :طی می کند آمریکا فرآیند زیررا
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فرآیند اعتبار بخشی منابع انسانی در برنامه مدیریت منابع در آمریکا: 1-7شکل 
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  :برنامه آموزش همگانی) 8

همانگونه که در بخش دفاع غیرنظامی و در موضوع تـیم هـاي واکـنش اضـطراري     
ته شد، تیم هاي مردمی از طریـق سـازمان فـدرال مـدیریت بحـران      گف) CERT(جامعه 

        بحـران هـا اسـتفاده    آمـوزش دیـده انـد ودر جریـان     2003ایالت تا سـال   48آمریکا در 
  کتاب راهنماي آموزش همگانی که در کشور آمریکا استفاده می شود به نام. می شوند

" Are You Ready? " است .  
  :همگانی قرار می گیرد به شرح زیر می باشدآنچه در محتواي آموزش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  محتواي آموزشی تیم هاي مردمی در آمریکا: 1-4جدول                   
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به صورت هرمی از محالت بخش ها به شـکل   CERTنحوه سازماندهی تیم هاي 
  :رخ می دهد زیر

  
  
  
  
  
  
  
  

  ماندهی تیم هاي مردمی در سطح ملی آمریکاهرم ساز: 1-8شکل 
  
  :برنامه آموزش تخصصی) 9

جهت آموزش تخصصی کوتاه مدت وبلنـد مـدت در کشـور آمریکـا برنامـه هـاي       
  . ددارند زیادي وجو

  : آموزش بلند مدت -
دانشگاه هایی که دوره هاي دکتراي تخصصی مـدیریت بحـران را در آمریکـا دایـر     

  . نشان داده شده اند 1-8ا ت 1-5نموده اند در جداول 
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قمیان (دانشگاه هاي داراي دوره دکتراي تخصصی مدیریت بحران در آمریکا : 1-5جدول 

1387(  
  
  عنوان

  دانشگاه
  دانشکده

  گروه/ 
  درجه
  علمی

  عنوان
  رشته

استفاده از   گرایش
فناوري 
  اطالعات

دانشکده خدمات   دانشگاه کاپال
گروه ایمنی / انسانی

  اجتماعی

دکتراي 
  تخصصی

ایمنی 
  اجتماعی

مدیریت 
  بحران

+  

دانشگاه 
جرج 

  واشنگتن

دانشکده مهندسی 
/ وعلوم کاربردي

  مهندسی سیستم ها

دکتراي 
  تخصصی

مدیریت 
مهندسی 
ومهندسی 

  سیستم

مدیریت 
بحران و 
  ریسک

+  

دانشگاه 
ایالتی داکوتا 

  شمالی

کالج علوم انسانی 
گروه / و اجتماعی

جامعه شناسی و 
  بحرانمدیریت 

دکتراي 
  تخصصی

مدیریت 
  بحران

-  +  

دانشگاه 
  دالوار

گروه سیاست 
درانرژي و محیط 

  زیست

دکتراي 
  تخصصی

سیاست 
درانرژي 
ومحیط 
  زیست

سیاست 
دولتی 
  وبحران

+  

دانشگاه 
تگزاس 
  شمالی

گروه مدیریت 
  دولتی

دکتراي 
  تخصصی

مدیریت 
  دولتی

برنامه ریزي 
ومدیریت 

  بحران

+  
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  مه آموزشی دوره هاي دکتراي تخصصی در آمریکابرنا: 1- 6جدول 

  
  
  
  
  
  
  

  طول  عنوان دوره
دوره 

  )سال(

واحد 
هاي 
  اصلی

واحد 
هاي 
  انتخابی

واحد 
هاي 

  تخصصی

کار 
عملی 
  پژوهشی

تعداد 
  کل

ایمنی اجتماعی با گرایش 
  مدیریت بحران

4  28  20  72  -  104  

مدیریت مهندسی و مهندسی 
سیستم ها با گرایش مدیریت 

  بحران وریسک

3  12  27  18  -  54  

  96  15  36  12  18  -  مدیریت بحران

سیاست درانرژي ومحیط 
زیست با گرایش سیاست 

  دولتی وبالیا

-  21  -  15  -  45  

مدیریت دولتی با گرایش 
  برنامه ریزي ومدیریت بحران

-  -  -  -  -  66  
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سی دانشگاه هاي برگزارکننده دوره هاي مدیریت بحران در مقطع کارشنا: 1- 7جدول 

  در آمریکا  ارشد
درجه   گروه/دانشکده  عنوان دانشگاه

  علمی
  عنوان رشته

دانشگاه ایالتی جکسون 
  کالج علوم/ ویل 

کارشناسی   انستیتوي آمادگی بحران
  ارشد

  مدیریت بحران

دانشگاه کارولیناي 
  شمالی در چپ هیل

گروه / دانشکده بهداشت عمومی
  آموزشی سیاست هاي بهداشتی

کارشناسی 
  ارشد

  دیریت بحرانم

دانشگاه کارولیناي شمالی 
  کالج علوم/ درشارلوت

شاخه / گروه علوم سیاسی
  مدیریت دولتی

کارشناسی 
  ارشد

  مدیریت دولتی

دانشگاه دولتی ویرجینیا 
  کالج علوم انسانی/

کارشناسی   دانشکده امور دولتی وعمومی
  ارشد

امنیت ملی و 
  آمادگی دربحران

گروه / انسانی  دانشکده خدمات  دانشگاه کاپال
  آموزشی ایمنی اجتماعی

کارشناسی 
  ارشد

  امنیت اجتماعی

/ دانشکده مهندسی وعلوم کاربردي  دانشگاه جورج واشنگتن
  گروه مهندسی ومهندسی سیستم ها

کارشناسی 
  ارشد

مدیریت 
  مهندسی

/ دانشگاه ایالتی آریزونا
  کالج فناوري ونوآوري

کارشناسی   گروه مدیریت فناوري
  ارشد

  ت بحرانمدیری

دانشکده / دانشگاه پارك
  هوپمن

کارشناسی   گروه آموزشی روابط عمومی
  ارشد

  روابط عمومی

دانشگاه آتالنتیک 
  فلوریدا

گروه آموزشی / کالج کسب وکار
  مدیریت کسب وکار

کارشناسی 
  ارشد

مدیریت کسب 
  وکار
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  برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد درآمریکا: 1- 8جدول 

  
 طول  هعنوان دور

 دوره
واحد هاي 

 اصلی
واحد 
 الزامی

واحد هاي  انتخابی
 تخصصی

تعداد 
 کل

  104  72  20  -  -  -  مدیریت بحران
  60  5/16  -  -  5/40  3  مدیریت بالیا

مدیریت دولتی با گرایش 
  مدیریت بحران

-  39  12  3  15  54  

  36  -  -  -  -  -  امنیت ملی و آمادگی در بحران
ایمنی اجتماعی ومدیریت 

  بحران
-  12  -  -  24  36  

مدیریت مهندسی با گرایش 
  بحران و ریسک

-  12  -  12  12  36  

فناوري با گرایش مدیریت 
  بحران

2  -  -  -  -  33  

روابط عمومی در مدیریت بالیا 
  وبحران

-  19  -  -  17  36  

مدیریت کسب وکار با گرایش 
  مدیریت بحران

  40  9  -  -  28  ماه 15
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  در آمریکا کارشناسیکننده دوره هاي مدیریت بحران در مقطع دانشگاه هاي برگزار : 1-9جدول 

فناوري   تمرکز  عنوان رشته  درجه علمی  گروه آموزشی/ دانشکده  دانشگاه
  اطالعات

دانشگاه 
  مریلند

گروه آموزشی ایمنی 
مطالعات قانون وحقوق /اجتماعی

  جنایی

مدیریت   کارشناسی
  بحران

غیر 
  متمرکز

_  

دانشگاه 
  میسوري

وخدمات بشر کالج سالمت 
  انستیتوي مدیریت بحران/ دوستانه

مدیریت   کارشناسی
  بحران

غیر 
  متمرکز

_  

دانشگاه 
  ایالتی ساوانا

دپارتمان علوم / کالج علوم اجتماعی
  سیاسی، مدیریت دولتی و مطالعات

امنیت ملی و   کارشناسی
  مدیریت بحران

غیر 
  متمرکز

_  

دانشگاه 
ایالتی 

  نیویورك

رسه عالی مد/ کالج فناوري کانتون
  خدمات اجتماعی وکسب وکار

فناوري در   کارشناسی
  مدیریت بحران

  غیر
  متمرکز

+  

  
  برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی در آمریکا: 1- 10جدول 

طول   عنوان دوره
دوره 

  )سال(

سال   انتخابی  الزامی  اصلی
  اول

سال 
  دوم

سال 
  سوم

سال 
  چهارم

  تعداد
  کل 

  120  -  -  -  -  -  -  30  4  مدیریت بحران

  124  29  36  31  28  -  -  -  4  مدیریت بالیا

امنیت ملی 
  ومدیریت بحران

4  30  36  20  -  -  -  -  125  

فناوري در مدیریت 
  بحرانبالیا 

4  -  -  -  30  27  33  30  123  
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دانشگاه هاي برگزارکننده دوره هاي مدیریت بحران در مقطع کاردانی درکشور : 1- 11جدول 

  آمریکا
گروه / هدانشکد  دانشگاه  کد

  آموزشی
فناوري   تمرکز  عنوان رشته  درجه علمی

  اطالعات
کالج عالی   1

  فریدریک
گروه آموزشی 

  سالمت
کاردانی علمی 

  کاربردي
مدیریت 

  بحران
  _  غیرمتمرکز

گروه آموزشی   کالج هوستون  2
  مدیریت بحران

مدیریت   کاردانی
  بحران

  _  غیرمتمرکز

کالج عالی   3
بخشی مونت 

  گومري

بخش علوم 
گروه /ماعی اجت

آموزشی قوانین 
جنایی ودانش 

  حریق

کاردانی علمی 
  کاربردي

  مدیریت و
برنامه ریزي 

  بحران

  +  غیرمتمرکز

کالج عالی فنی   4
  دورهام

کسب وکار 
وفناوري در 
  خدمات دولتی

فناوري   کاردانی
آمادگی در 

  بحران

  +  غیرمتمرکز
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  آمریکابرنامه آموزشی در مقطع کاردانی در : 1-12جدول 

  
ــول   عنوان دوره طـ

  دوره
  ) سال(

پودمان   انتخابی  عمومی
  یک

پودمان 
  دو

پودمان 
3  

پودمان 
4  

ــال  س
  اول

سال 
  دوم

  کارورزي 

  -  -  -  4  3  4  4  8  34  2  مدیریت بحران 

  3  36  32  -  -  -  -  -  -  2  مدیریت بالیا
برنامه ریزي و 
  مدیریت بحران 

2  -  -  -  -  -  -  32  31  -  

ــاوري در  فنـــ
یا و مدیریت بال

  مدیریت بحران

2  -  -  -  -  -  -  36  33  -  

  
  : آموزش کوتاه مدت -

در کشور آمریکا قبل از تدوین سامانه ملی مدیریت حادثه وملحقات آن، دوره هاي 
و باابتکار دانشـگاه مـدیریت    2004آموزشی بسیار متعددي وجودداشتند ولی پس از سال 

ه هاي آموزشی کددار منطبـق بربرنامـه   بحران آمریکا وابسته به وزارت امنیت داخلی، دور
ملی براي کلیه سطوح حکومتی از سطح ملی تا محلی و در زیرساخت هـا ودسـتگاه هـا    

این دوره ها براي مدیران ارشد، میانی و مدیران صف وهمچنین . طراحی واجراشده است
 آقاي کـانتون در کتـاب خـود   . کارشناسان سازمان ها به صورت اجباري برگزار می گردد

  .نمونه اي از این دوره هاي کددار را براي مدیران لیست نموده است
  :برنامه پژوهش )9 

پژوهش هاي حوزه مدیریت بحران در آمریکا توسط وزارت امنیت داخلی هـدایت  
کانتون درکتاب خود از وضعیت پراکنده پژوهش ها وطرح هاي مطالعـاتی در  . می گردند

        گالیـه منـد بـوده و تولیـد علـم درایـن زمینـه را        زمینه مدیریت بحـران و آمـادگی ملـی    
  . غیر سازماندهی شده می داند
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  :ارزیابی) 10
دو الگو براي ارزیابی فعالیت هاي مدیریت بحران در آمریکا طراحی شـده انـد کـه    

که توسط سازمان آتش نشانی آمریکا تدوین شده از همه بیشـتر   NFPA1600دربین آنها 
  :ته استمورد توجه قرار گرف

 16این استاندارد براي تدوین یک سند جامع مدیریت بحران : NFPA1600 -الف
       جـزء درایـن اسـتاندارد بـه طـور کامـل تشـریح         16ایـن  . جزء اساسی را قائل می باشـد 

  . می گردند وبا جزئیات کامل بیان می شوند
وضعیت آنها فلوچارت بازدید مراکز وارزیابی  EMAPباعنوان  1استاندارد دوم -ب

  :از نظر شاخص هاي مدیریت بحران به صورت زیراست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  فلوچارت اعتباربخشی مراکز از نظر مدیریت بحران: 1- 14شکل 

                                                         
١ . Emergency Management Accreditation Program 
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  :اجراي رزمایش و مانور) 11

ــاي   ــایش ه ــی رزم ــه مل ــا براســاس برنام ــی آمریک ــت داخل ــا   1وزارت امنی آمریک
)HSEEP(، جلد کتاب آموزشی مانورهاي ملی آمریکارا تهیـه نمـوده اسـت کـه بـه       پنج

  :شرح زیر می باشند
  
  
  
  
  
  

  
  

سراسـري در   براساس کتب فوق، وزارت امنیت داخلی، سه نـوع مـانوررا بـه طـور    
  :کشور اجرا می کند

نگی بـین  که جهت ارزیابی هماه TOPOFF (Top Official)مانوري با عنوان  -1
  . سال اتفاق می افتد سازمانی در حوادث تروریستی برگزار می شود و هر دو

کـه سـاالنه برگـزار مـی شـود و آن هـم        Ardent Sentryمانوري بـا عنـوان    -2
 . آن بر حمایت از شهروندان است تأکیدبراساس حوادث تروریستی است ولی 

جهـت تقویـت   در  The National Cyber Exerciseسومین مانور با عنـوان   -3
 . سازمان ها درمقابله با حوادث سایبر طراحی شده است

  
  
  
  

                                                         
١ . Homeland Security Evaluation and Exercise Program 
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و  1-14انواع مانور از دیدگاه سازمان فدرال مدیریت بحـران آمریکـا در دو شـکل    

  :نشان داده شده اند 15-1
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مدیریت بحران آمریکا انواع مانورهاي مباحثه اي از دیدگاه سازمان فدرال: 1- 14شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  انواع مانورهاي عملیاتی از دیدگاه سازمان فدرال مدیریت بحران آمریکا: 1- 15شکل 
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  کانادا اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور -2
  

گانـه مـدیریت بحـران ودفـاع غیرنظـامی       14اطالعات مربـوط بـه شـاخص هـاي     
  :درکشورکانادا

  
  :تهدید شناسی -1-2

را از حوادث  سپتامبر رویکرد خود 11کشور کانادا به تبعیت آمریکا پس از حوادث 
در . برحـوادث تروریسـتی تغییـر داده اسـت     تأکیـد طبیعی به رویکرد جامع مخاطرات با 

ه مباحث تهدید شناسی نیز به طور کامل تبعیت از آمریکا دارد کـه ایـن موضـوع دربرنامـ    
  )1385ممتاز،  صدر. (است هاي مدیریت بحران شهرهاي مختلف آن کشور مشهود

  
عناوین نقش ها و قابلیت هاي الزم براي اداره بحران ودفـاع غیرنظـامی    -2-2
  :کشور

این بخش در کشور کانادا هنوز مورد توجه جدي قرار نگرفته است ولی در تدوین 
 وجـود  د دانشـگاه هـاي آمریکـا وکانـادا    قابلیت ها همکاري بین اسـاتی  لیست نقش ها و

  . ایالتی کانادا وارد شده است و چندین برنامه شهري در داشته است و
  

  :ساختار ملی مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی -2-3
وزارتخانه جدیدي را به نـام وزارت ایمنـی و آمـادگی بحـران      2003کانادا از سال 

ایـن  . منی و مدیریت بحران در کشـور گردیـد  که باعث تلفیق کلیه سازمان هاي ای 1کانادا
  . سازمان داراي رویکرد جامع مخاطرات می باشد

  :بحران در کشور کانادا مصوب شده اند عبارتنداز قوانینی که درزمینه مدیریت
بیشتر دال برفعالیت هاي دفاع غیرنظامی در کانـادا  :   2قانون آمادگی براي بحران -1

 . است
                                                         
١ . PSEPC: Public Safety and Emergency Preparedness Canada 
٢ . Emergency Preparedness Act 
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   1سیاست ملی در بحران ها -2
 سیاست امنیت ملی  -3
 استراتژي ملی کاهش مخاطرات بالیا  -4
  2 برنامه ایمنی زیرساخت هاي حیاتی کانادا -5

  
  :ساختار مدیریت بحران درکشور کانادا 

 در سطح مرکـزي یـا فـدرال، مقامـات مسـئول     . کامال غیر متمرکز استاین ساختار 
  :عبارتنداز

  نخست وزیر کانادا -1
 طراري کاناداگروه آمادگی در مقابل شرایط اض -2
 وزارت بهداشت کانادا -3
 مسئول سرخپوستان و امور شمالی کانادا -4
 وزارت محیط زیست کانادا -5
 مسئول هماهنگی کاهش آثار بالیا -6
 شوراي ملی مهار حوادث -7
 بخش امنیت عمومی و آمادگی اضطراري -8
  مسئول سازمان حمایت و آمادگی درمقابل بالیا  -9

  
  :از فدرال می باشد عبارتند –کزي که برعهده سطح مر اقدامات هماهنگیاهم 

  هماهنگی درخصوص پیش بینی، حمایت وپشتیبانی براي سطوح ملی ومحلی
 هماهنگی فعالیت هاي اطالع رسانی

 هماهنگی توزیع منابع ملی وبین المللی
هماهنگی دربرنامه هاي مـدیریتی ومواجهـه بـا شـرایط اضـطراري دربخـش       

 خصوصی
  )43(ریزي شده مانند جشن ها، رژه ها  هماهنگی درخصوص رخدادهاي برنامه

                                                         
١ . Federal Policy on Emergencies 
٢ . National Critical Infrastructure Assurance Program (NCIAP) 
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برنامه همـاهنگی هـاي ملـی، اسـتانی و محلـی در مـدیریت بحـران کشـور کانـادا          
  :درآدرس زیر قابل دسترسی است

http://www.ocipep.gc.ca/whoweare/index_e.asp 

  
  :استانی می باشند عبارتنداز –اهم اقدامات هماهنگی که برعهده سطح ایالتی 

  برابـر آتــش   خصـوص تاسـیس سیســتم محافظـت در   همـاهنگی در
  سوزي جنگلها 

 هماهنگی درخصوص محافظت ساختمانی ایالت. 
       هماهنگی براي انجام اقدامات حمایـت از محـل حادثـه زمـانی کـه

 .ابگو نباشدوامکانات محلی ج
   هماهنگی درخصوص تدابیر هدایتی ومدیریت پشتیبانی چند جانبـه

 .محلی در محل حادثه
 صوص استقرار کمک هاي مضـاعف مطـابق بـا نیـاز     هماهنگی درخ

   .درمحل حادثه
  :شهرستان می باشند عبارتنداز –اهم اقدامات هماهنگی که برعهده سطح محلی 

  استفاده از سیستم وحدت فرماندهی براي هماهنگی مشکالت در محل حادثه 
  

  :در کشور کانادا سطوح هماهنگ کننده
  نخست وزیر -دولت مرکزي -1
 لیوزیر دفاع م -2
 کمیته اي مرکب از سران مسئول حوادث غیرمترقبه -3
 فرماندار ایالت -4
 استانی -مسئول هماهنگی ایالتی -5
 شوراي شهر -6
 فرمانده منتخب شوراي شهر -7
 مرکز عملیاتی سازمان مدیریت بحران -8
  مسئولین کلیه سطوح دولتی و خصوصی -9
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  :مقامات مسئول درسطح ایالت ها عبارتنداز

 تسازمان مدیریت اضطراري ایال  
 مسئول بهداشت ایالت 
  مسئول بزرگراه ها وخدمات دولتی ایالت 
  مسئول خدمات خانوادگی ومسکن ایالت 
 مسئول برنامه آتش نشانی و منابع آبی ومحیطی ایالت 
  مسئول امور بومی ایالت 

  
  :ناحیه اي -ساختار سطح محلی

 شهردار  
 خدمات اضطراري پلیس وآتش نشانی 
 مسئول مدارس 
  جامعهکلیسا وگروه هاي 
  بازار کار  

  
  :مدیریت صحنه بحران -4-2

  :فدرال عبارتنداز –طرح هاي مدیریت بحران مطروحه در سطح مرکزي 
 طرح برنامه ریزي مقابله با بحران  
 طرح پشتیبانی مقابله با بحران 
 طرح مالی واجرایی مقابله با بحران 
 طرح عملکردي مقابله با بحران 
  و شبکه مربوطهطرح حفاظت از زیرساخت هاي عمرانی 
  طرح هماهنگی کاهش آثار بحران 

  
  :استانی عبارتنداز –طرح هاي مدیریت بحران مطروحه در سطح ایالتی 

  طرح برنامه ریزي مقابله با بحران -1
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 طرح پشتیبانی مقابله با بحران -2
 طرح مالی واجرایی مقابله با بحران -3
  طرح عملکردي مقابله با بحران -4

 
  :ناحیه اي عبارتنداز –در سطح محلی  طرح هاي مدیریت بحران مطروحه

 طرح برنامه ریزي مقابله با بحران  
 طرح پشتیبانی مقابله با بحران 
 طرح مالی واجرایی مقابله با بحران 
 طرح عملکردي مقابله با بحران  

چارچوب برنامه هاي فوق شباهت بسیاري به برنامه هاي ملی مـدیریت بحـران در   
  )43. (آمریکا دارد

  :ت بحران درسطح استان ها با آدرس زیر قابل دسترسی استبرنامه مدیری
http://www.ocipep.gc.ca/ep/legisla/index_e.asp 

  
  :نیازهاي اساسی تأمینبرنامه  -ث

برنامه ریزي مقابله، پشتیبانی، مالی واجرایـی و  (درقالب برنامه هاي مدیریت بحران 
نیازهاي اساسی مردم دیده شده  تأمیندرسطوح مختلف ملی، ایالتی و محلی، ) عملکردي

  .اند
  :برنامه دفاع غیرنظامی -5-2

به دلیل ساختار غیرمتمرکز مدیریت بحران در کشـور کانـادا، نقـش مـردم در اداره     
ایالـت هـا وهمچنـین     در برنامه مدیریت بحران شـهرها و . صحنه بحران بسیار مهم است

  . برنامه است دربرنامه ملی، سازماندهی مردم و آموزش آنها جزء اصلی
 برنامه مدیریت بحران کشور کانادا براساس این رویکرد شکل گرفته اسـت کـه هـر   

وقتی یک خانواده . پس از ایجاد حوادث است شهروند کانادایی مسئول اصلی ایمنی خود
استانداري در صورت عدم . نتواند از پس حادثه برآید، جامعه محلی باید به کمک او بیاید

به درخواست اسـتاندار فعـال    ر اداره بحران وارد می شود وسطح ملی بناتوانایی جامعه د
  .شد خواهد
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جهت گزارش دهی مردم درشرایط بحران بروشـورهاي آموزشـی دفـاع غیرنظـامی     
  .. تعریف شده اند 

  
  :برنامه حفاظت زیرساخت ها -6-2

یکــی از برنامــه هــاي اصــلی مــدیریت بحــران در کشــور کانــادا، برنامــه حفاظــت 
که شباهت زیادي به برنامه  اخت ها است برنامه ایمنی زیرساخت هاي حیاتی کانادازیرس

تحلیل تهدیـدات، ارزیـابی آسـیب پـذیري     . دارد حفاظت زیرساخت ها در کشور آمریکا
زیرساخت ها، و بررسی پیامدهاي حوادث درزیرساخت ها از جمله موضوعات مهـم در  

  .  ا استبرنامه حفاظت وکاهش آسیب پذیري زیرساخت ه
    

  :برنامه تداوم خدمات دستگاه ها -7-2
در کلیه دستگاه ها وزیرساخت هاي کشور کانادا، تـدوین برنامـه مـدیریت بحـران     

تـداوم تجـارت از موضـوعات    . همزمان با برنامه تداوم خدمات دستگاه ها انجام می شود
  . مهم در بخش هاي دولتی، غیردولتی وخصوصی است

  
  :وپشتیبانی منابعبرنامه مدیریت  -8-2

در برنامه هاي مدیریت بحران کشور کانادا در سطوح ملـی، ایـالتی ومحلـی، طـرح     
درایـن طـرح هـا، فرآینـد     . پشتبانی وطرح مالی اجرایی مدیریت بحران دیده شـده اسـت  

  . مدیریت منابع و پشتیبانی مالی واجرایی از طرح هاي مدیریت بحران مطرح شده اند
  
  :مگانیبرنامه آموزش ه -9-2

با توجه به نقش مردم در کلیه برنامه هاي مدیریت بحران در شهرهاي کشور کانادا، 
. ساختار مدیریت بحران، از روش هاي مختلف براي آموزش همگانی استفاده مـی نمایـد  

صدا وسیما ورسانه هاي کانادا برنامـه هـاي   . مدارس از مکان هاي مهم براي این امراست
  . ندآموزش همگانی کاملی دار

 . آموزش هاي عمومی براي مردم برقرار نموده انددر هفته آمادگی براي بحران  
بروشورهاي آموزشی فراوانی در زمینه اقدامات مردمی درشرایط بحران در کانادا 
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  :منبع(.تولید شده اند 
Canadian Civil Defense Information Services Division Department of 

National Health and Welfare 
  :برنامه آموزش تخصصی -10-2

. دولت کانادا مسئول مستقیم آموزش هاي تخصصی در حوزه مدیریت بحران است
دوره . کالج آمادگی بحران کانادا مسئول برگزاري خیلی از این دوره هاي آموزشـی اسـت  

. هاي آموزشی فوق شامل کلیه اقـدامات فـاز آمـادگی و حفاظـت زیرسـاخت هـا اسـت       
هاي یورك و براندون سالهاسـت در دوره هـاي کارشناسـی وکارشناسـی ارشـد      دانشگاه 

  . مدیریت بحران دانشجو می پذیرند
  

دانشگاه هاي برگزارکننده دوره هاي مدیریت بحران در مقاطع مختلـف در  :  1-12جدول 
  )1386قمیان، (کانادا 

  
  :ژوهشبرنامه پ -11-2

دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور کانادا برنامـه هـاي پژوهشـی مـدیریت     
  . ندارد هدایت می کنند ولی شکل سازمان یافته اي در این موضوع وجود بحران را

امـور تحقیقـاتی    مخابراتی و صنعت بیمـه نیـز در   سازمان هاي دولتی، مراکز نیرو و
  . مرتبط با حوادث نقش اساسی دارند

  
  کد

درجه   گروه آموزشی/دانشکده  دانشگاه
  علمی

فناوري   زتمرک  گرایش  عنوان رشته
  اطالعات

دانشگاه   11
  یورك

/ دانشکده اتکینسون
گروه آموزشی مطالعات 

  مدیریتی

کارشناسی 
  ارشد

مدیریت 
  بحران

  +  غیرمتمرکز  -

دانشگاه   22
  براندون

گروه / دانشکده علوم
آموزشی مطالعات 
  کاربردي در بحران

مطالعات   کارشناسی
کاربردي در 

  بحران

  +  غیرمتمرکز  _
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  :ارزیابی -12-2

بخشـی   و همچنـین اسـتانداردهاي اعتبـار     NFPA1600اسـتفاده از اسـتانداردهاي   
  .  مدیریت بحران همانند کشور آمریکا در نظام مدیریت بحران کانادا وجوددارد

  
  :اجراي رزمایش و مانور -

مانورهاي مردمی و تخصصی دستگاه ها در کشور کانادا بسیار جریـان دارد و افـراد   
ان ها توسط ساختار مدیریت بحران کشور، ایالت ها وبخش هـا در گیـر مانورهـا    سازم و

  . درطی سال می شوند
  
  اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور هند -3
  

گانه مـدیریت بحـران ودفـاع غیرنظـامی      14اطالعات مربوط به شاخص هاي 
  :درکشورهند

  :تهدید شناسی -1-3
ریخی خود و در گیري هاي مرزي با کشور پاکسـتان  کشور هند به دلیل وضعیت تا

پاکستان همیشـه در معـرض جنـگ     و به دلیل خطرات ناشی از وضعیت هسته اي هند و
از طرفی وضعیت این کشور از نظر حوادث طبیعـی نیـز   . وحوادث تروریستی بوده است

یـز در  حوادث صنعتی هند هماننن انفجـار کارخانـه بوپـال هنـد ن    . است بسیار فاجعه بار
به همین دلیل است که ساختار مدیریت بحران هند . دارد سابقه تاریخی این کشور وجود

  . رویکرد جامع مخاطرات را به عنوان رویکرد غالب انتخاب نموده است
  
عناوین نقش ها و قابلیـت هـاي الزم بـراي اداره بحـران ودفـاع غیرنظـامی        -2-3
  :کشور

ام نشده است و فقط به صورت تجربـی بـین   این اقدام به طور کالسیک در هند انج
دستگاه ها وسازمان تقسیم کاري انجام شده است و در زمان بحـران توسـط دسـتگاه هـا     

  .اجرا می شود
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  :ساختار ملی مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی -3-3

مقابلـه بـا بحـران     دردولت فدرال هند، مسئولیت اصلی براي اقدامات پاسخگویی و
دولت مرکزي بیشتر داراي نقش پشتیبان وحمایتی اسـت مثـل   . تی استبرعهده دولت ایال

  )2005مدیریت بحران درهند، گزارش وزارت کشور هند، (منابع مالی وتجهیزاتی  تأمین
      درسطح ملـی، وزارت کشـور  ، وزارتخانـه مسـئول درمـدیریت بحـران محسـوب       

اي امـدادي درشـرایط   مرکز اصلی هـدایت فعالیـت هـ    1کمیسیونر مرکزي امداد. می شود
این کمیسیونر مسئول گـروه مـدیریت بحـران    . بحران است که در وزارت کشور قراردارد

نظارت بـر برنامـه   . هستند وزراي دخیل در مدیریت بحران همه در این گروه عضو. است
  . ها برعهده این گروه است مدیریت بحران همه وزارتخانه ها وزیرساخت

این سطح قراردارد که وزراي همه وزارتخانه ها عضـو  کمیته ملی مدیریت بحران در
این وزارتخانه ها نقش کمیته راهبـردي رادرمـدیریت بحـران وبالیـاي     . این کمیته هستند

  . طبیعی کشور بازي می کنند
تحـت   داشته و دهلی نو قرار مرکز ملی مدیریت بحران درهند که دفتر اصلی آن در

ردد، سازمان مرکزي بـراي مـدیریت کلیـه بالیـا     نظارت وکنترل وزارت کشور اداره می گ
به صورت متمرکز از مجراي ساختار سلسله مراتبـی عمـودي انجـام     محسوب می شود و

  )1385صدرممتاز، . (وظیفه می کند
وزارت کشور، مرکزي درسطح ملی براي هماهنگی  کمیسیون مرکزي امداد واقع در

بـه ایـن   ... پارتمان هاي هواشناسی واعالم وضعیت اضطراري است که اطالعات الزم از د
  . داراي بودجه مستقل است کمیته منتقل می شود وخود

همـه ابعـاد مـدیریت بحـران      در مـؤثر سازمان ملی مدیریت بحران براي هماهنگی 
  )2004سینگ، . (تاسیس شده است

پایه به حـداقل رسـاندن    زمینه مدیریت بحران بر سیاست ملی دولت فدرال هند در
 روند توسعه پایدار در انی و مالی است چون وقوع بالیاي طبیعی سبب تاخیرخسارات ج

  مانع از ارتقاي استانداردهاي زندگی براي هگان به ویژه گروه هـاي آسـیب پـذیر     شده و

                                                         
١ CRC: Central Relief Commissioner 
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دولت ایالتی، مسئول مراحل پیشگیري، کاهش اثرات مخرب بالیـا، آمـادگی و   . می گردد
ولت مرکزي هند درشرایط معمول آنچه را کـه نیـاز   د. بالیا می باشد پاسخگویی اولیه در

شرایط اضـطراري، اقـدامات همـاهنگی، پشـتیبانی وحمـایتی را       می کند ودر تأمیندارند 
سیاسـت هـاي مـدیریت    . فراهم می کنـد  برعهده دارد وامکانات الزم براي بسیج منابع را

  :بحران در چارچوب اصول زیر خالصه شده است
بر مراحل پیش از وقـوع بالیـا    تأکیدیا پیش فعال با  1امع نگراستفاده از رویکرد ج -

هـا،   هریـک از وزارتخانـه  : یعنی پیشگیري، کاهش اثـرات مخـرب بالیـا و آمـادگی    
دپارتمان هاي مرکزي ودولت هاي ایالتی داراي بودجه اي متناسـب بـا برنامـه هـاي     
         مخصوصی که بـراي کـاهش آسـیب پـذیري وکسـب آمـادگی طراحـی شـده انـد،         

  . می باشند
 اولویـت قـرار   پروژه هایی که مربوط به فاز کاهش اثرات مخرب بالیا هسـتند در  -

ویژه بر مشارکت  تأکید. این اقدامات باید به طور مستمر درجامعه انجام شوند. دارند
جامعه و ایجاد آگاهی به خصوص درگروه هاي آسـیب پـذیر جامعـه و زنـان بـراي      

این موضوع، بخش حیاتی درسیاست هـاي  . یا الزامی استکاهش پایدار خطرات بال
مدیریت بحران به شمار می آید چون در بالیا، جوامع، نخستین گروه هاي پیشرو در 

افزایش ظرفیت هـاي موجـود    بنابراین توانمندسازي و. پاسخگویی به شمار می آیند
 . هرجامعه از اهداف دولت وسیاستگذاران به شمار می آید در
ر سازمانی و زنجیره مناسـب بـراي فرمانـدهی، تربیـت و آمـوزش مـدیران       ساختا -

همـه سـطوح،    اطمینان از پاسخگویی سریع وهماهنگ در بحران درسطوح مختلف و
شرایط اضـطراري، اسـاس مـدیریت موفـق بالیـا       چیدمان و تقسیم درست منابع در

 . محسوب می شود
همه سطوح از سیاست  مادگی دربستر فرهنگی مناسب براي برنامه ریزي و آ ایجاد- 

مدیریت بالیا در هند، گـزارش وزارت  . (مقابله با بالیا است هاي مهم دولت هند در
 )2005کشور هند، 

  

                                                         
١ Holistic 
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  :مدیریت صحنه بحران -4-3
نامیـده   CAPکه به اختصـار    1سطح ملی برنامه عملیاتی بالیاي محتمل الوقوع در

ی تدوین شـده اسـت و در فواصـل    می شود، توسط دولت هند در خصوص بالیاي طبیع
این برنامه، انجام عملیات امدادي را بدون تاخیر وفوت . زمانی مشخص روز آمد می شود

درشرایط وقوع بالیاي مختلـف تعیـین مـی کنـد کـه کـدام        CAP. وقت تسهیل می کند
اداري که هریک از سازمان هـا   دپارتمان باید وارد عمل شود وسیر اجرایی و وزارتخانه و

مدیریت بالیا درهند، گـزارش  . (رجریان وقوع بالیا درگیر آن می شوند، تعیین می کند د
  )2005وزارت کشور، 

درساختار مدیریت بحران هند، سطوح سازمانی بـه صـورت سـطوح ملـی، ایـالتی،      
درسـطح ملـی، وزارتخانـه مسـئول، وزارت     . ناحیه اي، محلی وروستایی تعریف شده اند

) CMG( 2یته ملی مدیریت بحران و گـروه مـدیریت بحـران   دراین سطح، کم. کشوراست
درسطح ایالتی، کمیته مدیریت بحران ایـالتی تحـت ریاسـت وزیـر ایـالتی کـه       . قراردارند

درهـر ایالـت، یـک گـروه ایـالتی      . ایالت است، فعالیت می کنـد  باالترین مقام اجرایی در
کمیسـون امـداد   وجود دارد که تحت ریاست دبیـر عمـومی    )SCMG( 3مدیریت بحران

درهند، ایالت ها به نواحی مختلف تقسیم شـده انـد کـه هـر ناحیـه      . انجام وظیفه می کند
سطح ناحیه اسـت   این شخص باالترین مقام در. توسط قاضی ناحیه  سرپرستی می شوند

که براي اجراي برنامه ها، هـدایت، نظـارت، و کنتـرل اقـدامات امـدادي درهنگـام بالیـا        
نظارت بـر   قاضی ناحیه، مسئولیت هماهنگی و. دار مسئولیت هستنددرسطح ناحیه عهده 

درشـرایط وقـوع بالیـا، اختیـارات وي     . عملکرد تمامی ادارات ناحیه را نیز برعهـده دارد 
اجراي دستورالعمل ها یا احکام مربوطه از سوي سطح باالتر به وي  افزایش می یابد، زیرا

  . محول می شود
 Tahsils or(تـر بـه نـام تحصـیل یـا تالکـاس        هر ناحیه به قسمت هاي کوچک

Telukas (  تقسیم می شود که ریاست این قسمت ها به عهده قاضی بخش است ومـدیر
روستا  مأمورارتباط با روستاها از طریق . هر تحصیل به عنوان تحصیلدار خوانده می شود

                                                         
١- Contingency Action Plan 
٢- Crisis Management Group 
٣ -State Crisis Management Group 
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یـاي  هنگـامی کـه بال  . اسـت  روسـتا  صورت می گیرد که مسئول یک یـا دو   1یا پاتواري
بـراي هـر   . طبیعی رخ می دهند، تمام سیستم ناحیه اي وزیرگروه هاي آن فعال می شوند

اقـدامات خـاص    ناحیه، برنامه هاي مدیریت بحران به طور جداگانـه تهیـه مـی شـود تـا     
وسازمان هاي مشارکت کننده درهرمرحله با توجه به نوع، گسـتره ومنطقـه رخـداد بالیـا     

م شده درسطح ناحیه باید از سـوي دولـت ایـالتی مـورد     برنامه هاي تنظی. مشخص گردد
  )2005مدیریت بالیا درهند، گزارش وزارت کشور، . (قرار گیرد تأیید

مراحـل   انجـام همـاهنگی در   درسطح ملـی، وزارت کشـور، وزارتخانـه کلیـدي در    
امـور   در سـایر وزارتخانـه هـا نقـش پشـتیبان را      مختلف چرخه مدیریت بحران اسـت و 

  )42. (زه مسئولیت هایشان برعهده دارندمربوط به حو
دارد  در وزارت کشور وجود 2در کشور هند یک اتاق کنترل یا اتاق عملیات بحران 

اداره بحران هـا کمـک    روز هفته به گروه مدیریت بحران در 7ساعته و 24که به صورت 
  .  می کند

کشـور هنـد    سامانه هاي فرماندهی حادثه و سامانه هاي هماهنگی چند سازمانی در
  .  تقریبا همه ایالت ها درحال راه اندازي این سامانه ها هستند. فعال شده اند

  
  :نیازهاي اساسی تأمینبرنامه  -ث

اقالم اساسی مورد نیاز مردم درشرایط بحران در قالب برنامه مـدیریت   تأمینبرنامه 
  . بحران درکشور هند دیده شده است وبرنامه مستقلی وجودندارد

  
  :رنامه دفاع غیرنظامیب -3-5

. دارد نفر داوطلبان دفاع غیرنظامی هند جمعیتی درحدود یک میلیون ودویست هزار
هنوز ارتباط ساختاري بین دفاع غیرنظامی هند و مدیریت بحران ایجاد نشده اسـت ولـی   

  . طی برنامه اي ملی قرار است این اتفاق بیافتد
با رویکرد جامعه محور مورد اسـتفاده   گوهاي متفاوتی براي انجام مداخلهدر هند ال

ع بحران هایی که در کشور هند بـه وقـوع   ومتن باتوجه به طیف وسیع و. قرار گرفته است
                                                         
١- Patwari 
٢ -Emergency Operation Room 
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میزان آسیب پذیري دربرابر بحران هـا   بر ،ر این کشور یفق می پیوندد و جمعیت فراوان و
بـین الملـل    می افزایند، دولت هند تالش بسیاري کرده تا از تجارب و کمک هاي جامعه

الگوهاي سازمان ملل، سازمان هاي امدادي و . در مدیریت بحران این کشور استفاده نماید
بشردوستانه همه از الگوهایی هستند کـه دربـه کـارگیري رویکـرد جامعـه محـور مـورد        

کشـور هنـد،    گرچه به دلیل شرایط فرهنگی اجتمـاعی حـاکم بـر   . استفاده قرار گرفته اند
  .هند به فعالیت هاي خودجوش اختصاص دارد بسیاري از تجارب موفق جامعه محور در

با حمایت سازمان ملل متحـد آمـوزش    زیر نظر سازمان ملل متحد و 2004در سال 
نیزآموزش هاي نجات غریق به مـردم   نجات، کمک هاي اولیه و هاي عملیات جستجو و

بـا  . را انجـام دادنـد   هاي آتش نشان این آموزش هـا نیرو. روستاهاي بندري هند داده شد
وبرنامـه مـدیریت بحـران    . نظارت تیم آموزشی مذکور، کمیته بحران روستاها تشکیل شد

تیم هاي امدادونجات و کمک هاي اولیه هم درروستا زیر نظر . روستاهاي مذکور اجراشد
ش مرگ ومیرمـردم  این آموزش باعث کاه. کمیته مدیریت بحران روستا ها تشکیل گردید

  )2005دفتر توسعه سازمان ملل متحد، . (در حوادثی مانند سونامی تا سه برابر شد
سازمان هاي غیردولتی درهند نیز با آموزش تیم هاي اضطراري در روستاهاي هنـد،  

همـین  . جوانانی را با تخصص جسـتجو ونجـات و تخلیـه اضـطراري تربیـت کـرده انـد       
. زنان روستایی در بعضی مناطق هنـد انجـام شـده اسـت    آموزش ها درمورد کشاورزان و 

انجام این اقدامات باعث کاهش جدي مرگ ومیر وافزایش سرعت توسعه در مناطق مورد 
  . تداخل شد

  :برنامه حفاظت زیرساخت ها -چ
برنامه حفاظت زیرساخت ها درکشور هند به صـورت خیلـی ابتـدایی انجـام شـده      

  . ورت ساختاري در هند انجام نشده انداست ولی این برنامه ها هنوز به ص
  
  :برنامه تداوم خدمات دستگاه ها -ح

برنامه تداوم خدمات دستگاه هـا وتـداوم تجـارت جـزء برنامـه هـاي دسـتگاه هـا         
  . درکشور هند است که البته درهمه دستگاه ها انجام نشده است

  :برنامه مدیریت وپشتیبانی منابع -خ
ر سطح ملی، نحوه پشتبانی منابع پـیش بینـی شـده    درقالب برنامه مدیریت بحران د
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  . دندارد است ولی برنامه مستقلی وجو
  
  :برنامه آموزش همگانی -د

روستا  3500. برنامه منسجمی براي آموزش همگانی درکشور هند شروع شده است
کارمنـد   20000بـیش از  . مدرسه در پروژه هاي مختلف آموزشی تربیت شده اند 8000و 

بیشترین آموزش . موزش همگانی آموزش دیده اندی نیز درقالب برنامه هاي آت دولتادارا
  . ها درزمینه نجات، کمک هاي اولیه، تخلیه وموضوعات مربوطه بوده است

  
  :برنامه آموزش تخصصی -ذ

مسـئولیت  . ایالت هند راه اندازي شده انـد  28دانشکده هاي مدیریت بحران در  29
انستیتوي ملی مدیریت بحران در کشور .  ارت کشوراستهمه این دانشکده ها برعهده وز

 کـار . گانـه دارد  29هند به تازگی تاسیس شده است که مرکزیت آموزشی براي دانشکده 
درس جامعـه شناسـی   . بـود  این انستیتو تربیت مربیان آموزشی براي مراکز استانی خواهد

کتـاب آموزشـی    7. درس هـاي اصـلی قـرار گرفتـه اسـت      حوادث از دوره دبیرستان در
صفحه تدوین شده است که کتاب اصـلی آموزشـی    10000استاندارد مدیریت بحران در 

  . مدیریت بحران درکشور هند است
تـیم تخصصـی جسـتجو ونجـات اسـت کـه        96کشور هند در حال حاضـر داراي  

. هسـتند ... نیروي انسانی متخصص اعم از دکتر، پارامدیک و مهندس و 45هرکدام داراي 
هرکدام از این مراکـز داراي تـیم هـاي    . ز مقابله استانی در کشور تاسیس شده اندمرک 14

چهار بیمارستان صحرایی کامال تجهیز شده . تخصصی وامکانات وتجهیزات مربوطه است
وهواپیماي امدادي نیز آمـاده   بالگرد. می باشددر کشور همراه با نیروهاي تخصصی آماده 

  . شده اند
  
  :برنامه پژوهش -ر
  . اختار مناسب وعلمی براي پژوهش هاي مدیریت بحران درکشور هند یافت نشدس
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  :ارزیابی -ز
دارد که با سازمان هاي پـایش   درزیرمجموعه کمیسون امداد، یک اتاق کنترل وجود

و پیش بینی شرایط جوي در تماس مستقیم است و اقداماتی که درحیطه مدیریت بحـران  
همان طور کـه پـیش   . می شود، از آنجا کنترل می گرددتوسط سازمان هاي مختلف انجام 

از این اشاره شد، سطح کلیدي براي فعالیت هاي امدادي وکنترل عملیـات، سـطح ایـالتی    
است ودر هریک از ایالت ها یک شـعبه از کمیسـون امـدادي وجـوددارد کـه رئـیس آن،       

ط رابرعهـده  وظیفه جمع آوري اطالعات، کنترل وپایش فعالیت هاي سـازمان هـاي مـرتب   
ضمن اینکـه  . اطالعات مربوط به بالیا از این سطح به سطوح باالتر ارسال می گردد. دارد

سطوح محیطی نیز وظیفه دارند اطالعات را به شعبه ایالتی ارسـال کـرده و از آن دسـتور    
  )2004گزارش مرکز ملی مدیریت بالیت، . (بگیرند

  
  :اجراي رزمایش و مانور -ژ

غیرنظامی و آموزش همگانی، مانورهاي مدیریت بحران درکشور  پیرو اقدامات دفاع
  . هند به صورت گسترده اي درحال انجام می باشد

 
  اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملی در کشور اوکراین -4
  

درکشور اوکراین، نخست وزیر مسـئولیت اصـلی دفـاع غیرنظـامی را برعهـده دارد      
طراحـی  . تقیم در امر دفاع غیرنظامی را برعهده دارندوکلیه وزرا نیز به نوعی مسئولیت مس

ساختار به گونه اي است که براي همه وزارتخانه ها براي دفاع غیرنظامی وظیفه اي دیـده  
وزارتخانه اي به نام وزارت مدیریت بحران ودفاع غیرنظـامی در کابینـه پـیش    . شده است

رویکـرد  . عهـده دارد  می را بـر بینی شده است که نقش اصلی اجرایی در امر دفاع غیرنظا
دفاع غیرنظامی، رویکرد جامع مخاطرات است یعنـی   کشور اوکراین در مدیریت بحران و

  . کلیه حوادث طبیعی و انسان ساخت وجنگ و حوادث تروریستی را در نظر دارد
دایـر شـده    1996دفاع غیرنظامی کشور اوکراین در سـال   وزارت مدیریت بحران و

این وزارتخانه، پایگاه هاي فرماندهی دفاع غیرنظامی وامـور چرنوبیـل   پایه تشکیل . است
فرماندهی وکنتـرل کلیـه پایگـاه هـاي دفـاع غیرنظـامی کشـور برعهـده ایـن          . بوده است
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درسطح ملی، وزارتخانه نقش فرماندهی وکنترل را انجام مـی دهـد ودر   . وزارتخانه است
کلیـه  . این موضـوع رابرعهـده دارنـد   سطوح محلی، پایگاه هاي فرماندهی دفاع غیرنظامی 

. دستگاه هاي ملی و محلی درشرایط بحـران بـا ایـن وزارتخانـه بایـد همـاهنگی نماینـد       
  )2003گزارش ملی اوکراین، (

  
  :تهدید شناسی -1-4

حـوادث  . نوع رویکرد کشور اوکراین به تهدیدات، رویکرد جامع مخاطرات اسـت 
نش زمین، خشکسالی، طوفان هـاي شـدید و   طبیعی شایع این کشور شامل سیل، زلزله، را

  )2005گزارش صلیب سرخ جهانی، . (کوالك ویخبندان است
  
عناوین نقش ها و قابلیـت هـاي الزم بـراي اداره بحـران ودفـاع غیرنظـامی        -2-4
  :کشور

این شاخص در کشور اوکراین درقالب ایجاد تیم هاي ویژه با قابلیت هاي مشخص 
ش رفته اند که براي هرکدام از قابلیت هـا ماننـد جسـتجو    تعریف شده است و تا آنجا پی

تیم هـاي ویـژه تربیـت    ... ونجات، کنترل مواد خطرناك، کنترل آتش، بهداشت ودرمان، و
  )2003گزارش ملی اوکراین، . (می شوند
  
  ملی مدیریت بحران ودفاع غیرنظامیساختار  -3-4

ین جـزء وزارتخانـه   وزارت مدیریت بحران و حفاظت شهروندان در کشـور اوکـرا  
  :یت هاي این وزارتخانه عبارتندازمأمور. هاي اصلی در کابینه دولت محسوب می شود

اقدامات الزم در جهت حفاظت مردم در برابر حـوادث مختلـف و آثـار ناشـی از      -
  حادثه چرنویل

 ایجاد پایگاه هاي فرماندهی و تیم هاي دفاع غیرنظامی وتیم هاي ویژه در کشور  -
گ سازي فعالیت هاي دیگر وزارتخانه ها در کمک به مدیریت حـوادث در  هماهن -

 کشور 
انجام اقدامات حفاظت اجتماعی و آلودگی زدایـی منـاطق مسـکونی تـا مرزهـاي       -

 کشور 



   59 / درکشورها مروري بر ساختار هاي مدیریت بحران
       

 

نظارت وکنترل بر اقدامات دفاع غیرنظامی وایمنـی فنـاوري هـا و آمـادگی دائمـی       -
 انجام اقدامات پیشگیرانهبراي انجام عملیات مقابله در حوادث مختلف و 

ـ     - وده، پشـتیبانی  سازماندهی وهماهنگی اجراي اقدامات در منـاطق محـدود شـده آل
 منطقه و حفظ سالمتی پرسنل امدادگر  مالی ومنابع، حفاظت

هماهنگی اقدامات در جهت ایجاد بانک اطالعات دفاع غیرنظـامی وتولیـد علـم      -
 وفناوري دراین زمینه 

اوم مـردم و متخصصـین مختلـف در حـوزه دفـاع غیرنظـامی       آموزش اولیه ومد  -
  )2003گزارش ملی اوکراین، (

  
  وزارت مدیریت بحران تیم هاي دفاع غیرنظامی -

تیم هاي دفاع غیرنظامی وزارت مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی اوکراین بـه شـرح   
  : زیر می باشند

  :تیم هاي دفاع غیرنظامی -الف
فعال شده و به منطقه حادثـه   أدرشرایط بحران سریع گروه هاي متحرکی هستند که 

  :دیده اعزام شده و اقدامات زیر را انجام می دهند
  قرق کردن و محدود نمودن ورود وخروج به منطقه حادثه دیده -
  و نجات انجام عملیات جستجو -
  رسانی به مردم آسیب دیده اسکان اضطراري و امداد -
  انجام عملیات قرنطینه -
  اقدامات اولیه درمانی و بهداشتی براي مردم منطقه  انجام -

  
  : این تیم ها درسه سطح تشکیل می شوند: تیم هاي تخصصی  -ب

  در وزارت مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی : تحت فرماندهی مرکزي -
  )تاحد شهرها(تیم هاي فرماندهی محلی  -
  تیم هاي فرماندهی دستگاهی  -

ی می توانند نقش هـاي ویـژه اي را برعهـده    تیم هاي تخصصی دفاع غیرنظام
مانند تیم هاي کنترل حوادث شیمیایی، تیم هاي کنترل حوادث رادیولوژیک، .بگیرند
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  ...تیم هاي کنترل حوادث صنعتی، تیم هاي کنترل حوادث نفت وگاز و
  

  : تیم هاي دفاع غیرنظامی نامنظم -پ
رنظـامی محلـی یـا    این تیم ها تحت نظارت پایگاه هـاي فرمانـدهی دفـاع غی   

  :نوع زیر باشند ممکن است یکی از دو. دستگاهی تشکیل می شوند
شامل تیم هاي نجات، تـیم هـاي مکـانیزه    : تیم هاي دفاع غیرنظامی عمومی -

  ...براي آواربرداري و
که شامل تیم هاي زیر می تواند : تیم هاي دفاع غیرنظامی از نوع مردم یاري -

  :باشد
تیم هاي اطفـاء   - تیم هاي پزشکی - م هاي ارتباطاتتی -تیم هاي بازسازي 

تیم هاي نگهـداري   - غذا تأمینتیم هاي پخت وپز و  - تیم هاي مهندسی - حریق
تـیم هـاي    - تیم هاي حمل ونقل وترابري - تیم هاي سوخت رسانی -خودرویی 

  تیم هاي کنترل جمعیت وتخلیه جمعیت - حفظ نظم عمومی وترافیک
هم بـراي شـرایط    ر کشور اوکراین هم براي شرایط جنگ وهمه این تیم ها د

  )2003گزارش ملی اوکراین، . (صلح آماده هستند
  

  :مدیریت صحنه بحران -4-4
گزارش ملی اوکـراین،  . (درقالب برنامه هاي دفاع غیرنظامی کشور طراحی شده اند

2003(  
  :نیازهاي اساسی تأمینبرنامه  -

گـزارش ملـی اوکـراین،    . (ر طراحی شده اسـت درقالب برنامه دفاع غیرنظامی کشو
2003(  

  :برنامه دفاع غیرنظامی -5-4
  :از دوبرنامه اصلی مرتبط با دفاع غیرنظامی کشور اوکراین عبارتند

کـه درآن نقـش کلیـه پایگـاه هـاي فرمانـدهی ملـی        : برنامه ملی دفاع غیرنظامی -1
  . ومحلی دفاع غیرنظامی و نقش دستگاه ها مشخص شده اند

  )2003گزارش ملی اوکراین، (توسعه و ارتقاي دفاع غیرنظامی  برنامه -2
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  :برنامه حفاظت زیرساخت ها -6-4

پس از حادثه چرنوویل به این موضوع توجه اساسی شده است ولی ساختار علمـی  
  )2003گزارش ملی اوکراین، . (مشخصی ارائه نشده است

  
  :برنامه تداوم خدمات دستگاه ها-7-4

گـزارش ملـی اوکـراین،    . (دفاع غیرنظامی کشور ارائه شده انـد درقالب برنامه هاي 
2003(  

  :برنامه مدیریت وپشتیبانی منابع-8-4
 تـأمین مدیریت منابع ملی ودیگرذ منابع به صورت مرکزي و محلی توسـط دولـت   

این بودجه براي حفظ آمادگی دائمی تیم هاي دفاع غیرنظامی، تیم هاي جستجو . می شود
  )2003گزارش ملی اوکراین، . (ر اقدامات درنظرگرفته شده استونجات هوایی، ودیگ

  
  : برنامه آموزش همگانی-9-4

گـزارش ملـی   . (توسط دانشگاه دفاع غیرنظامی اوکراین طراحـی واجـرا مـی گـردد    
  )2003اوکراین، 
  

  :برنامه آموزش تخصصی-10-4
 5 فرماندهی دفـاع غیرنظـامی کشـوري ومحلـی در دوره هـاي      کلیه نیروهاي ستاد 

محتواي آموزش توسط نخست وزیري به وزارت مدیریت بحران . روزه آموزش می بینند
فرماندهان و پرسنل پایگاه هاي دفـاع غیرنظـامی وگـروه    . ودفاع غیرنظامی ابالغ می گردد

هاي ویژه تحت هـدایت وزارتخانـه مـدیریت بحـران ودفـاع غیرنظـامی آمـوزش هـاي         
هاي نامنظم دفاع غیرنظـامی هرسـه سـال یـک     پرسنل نیرو. تخصصی را دریافت می کنند

موضـوعات مربـوط   . دوره بازآموزي دارند که تحت نظارت وزارت متبوع انجام می شود
به حوادث رادیولوژیک و هسته اي به طـور خـاص توسـط سـازمان تخصصـی مربوطـه       

. هزینه هاي آموزش توسط دستگاه هاي مربوطه پرداخت می گردد. آموزش داده می شود
  )2003ملی اوکراین،  گزارش(
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  دانشگاه دفاع غیرنظامی کشور اوکراین

یکی از دانشکده هاي قدیمی . میالدي تاسیس شده است 1928این دانشگاه درسال 
رشته مختلف مرتبط با اطفـاء حریـق و    5این دانشگاه، دانشکده آتش نشانی است که در 

  . جستجو ونجات دانشجو تربیت می کند
یتی نیز دراین دانشگاه انجام مـی شـود کـه از کشـورهاي     تربیت سطوح عالی مدیر

این دانشگاه به تربیـت   2002ازسال . روسیه، مولداوي و آذربایجان نیز دانشجو می پذیرد
 نیـز  On lineآمـوزش هـاي   . متخصصینی در حوزه روانشناسی بحران نیز پرداخته است

گـزارش ملـی اوکـراین،    . (زمینه دفاع غیرنظامی دراین دانشگاه اخیرا شروع شده است در
2003(  

  :برنامه پژوهش -11-4
گـزارش  . (درقالب برنامه هاي دانشگاهی دفاع غیرنظامی اوکراین انجـام مـی گـردد   

  )2003ملی اوکراین، 
  :ارزیابی -11-4

گزارش ملی اوکراین، . (معیارهاي اعتبار بخشی وارزیابی در کشور ارائه نشده است
2003(  

  :اجراي رزمایش و مانور -
. رزمایش هاي متعـدد تخصصـی وهمگـانی درکشـور اوکـراین برگزارمـی گردنـد       

  )2003گزارش ملی اوکراین، (
  
  
  )RNDMC( 1روسیه مرکز ملی مدیریت بحران -5
  
  امروزه ثابت شده است که ما موفق به تنظیم سیستم مدیریتی بحران شـده ایـم کـه   "

اي این سیستم پایگـاه اطالعـاتی   بر.می توان آنرا به صورت عملیاتی مورد بررسی قرار داد

                                                         
 .) 2008(برداشت از ترجمه کتابچه معرفی مرکز ملی مدیریت بحران روسیه -1



   63 / درکشورها مروري بر ساختار هاي مدیریت بحران
       

 

اساسی و مناسب جمع آوري شده ، ساختارهاي مناسب ارتقاء یافته و متخصصـین مـاهر   
در عین حال کامال بدیهی است کـه تمـامی سـاختارهاي سیسـتم     . نیز در دسترس هستند 

  .نیازمند تقویت بیشتر ، هماهنگی بهتر و تجهیز هستند 
سلم تاکید کنم و این مسئله به حمایت صـحیح از  در ضمن بایستی بر این واقعیت م

چرا که نمی توان در چنین مـواردي هـیچ   .جامعه ، سالمتی و جان مردم مربوط می شود 
  ".جنبه اي را ناچیز گرفت 

ــیه ،    ( ــیون روس ــت فدراس ــیس  دول ــوتین ، رئ ــر پ ــخنرانی والدیمی ــه از س برگرفت
EMRCOM   2005روسیه ، دوم فوریه (  

  
در نظر دارد بر فعالیت هاي کلیه ) RNDMC1( روسیه بحرانت مرکز ملی مدیری

   .مقامات فدرالی و ناحیه اي در مواقع بحران نظارت عالی داشته باشد 
  

  
  

  )RNDMC(مرکز ملی مدیریت بحران روسیه  -1- 16شکل 
                                                         
١-Russian National Disaster Management Center 
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این امکان را فراهم مـی کنـد کـه سـاختار سیسـتم عملیـاتی         RNDMC)(نظارت 
سیستمی که در نظر دارد  در عین حالیکه از حالـت عملکـرد   .  مدیریت بحران کامل شود

زمان صلح به فعالیت هاي زمان جنگ وارد می شود در مقابل حوادث غیر مترقبه واکنش 
   .سریع نشان داده و همچنین کنترل کافی درحمایت شهري داشته باشد

این   ه مرکز ملی مدیریت بحران روسیدر ساختار  مرکز هشدار بحران تأسیس  "  
امکان را فراهم می کند که مردم را از قوانینی که امنیت را تحت شرایط خطرنااك تضمین 

بـه مـردم در   ) دادن (مطلع  کرده ، همچنین زمان الزم براي اخطار  مؤثرمی کنند، به طور 
  ".باره ریسک یک خطر بالقوه کاهش دهد

افند غیر عامـل  پد(ري شوئیکو، وزیر روسیه فدرال در دفاع شه–کی –سرگی (
   )حوادث غیر مترقبه و کاهش پیامدهاي بالیاي طبیعی )

  
که در سیستم مدیریت بحران و ) RNDMC( مرکز ملی مدیریت بحران روسیه -

  :دفاع شهري روسیه گنجانده شده در سه مورد زیر آمده 
 «RF  422شماره . دستور ریاست جمهوري-Pr   21  2005مارس   
«RF   3469اره دستور دولتی شم- P4 MF    ،14   2005جوالي   

   2006سپتامبر  27،    545، شماره  EMERCOM دستور وزارتی »  
  
  :مرکز ملی مدیریت بحران روسیه   یت هاي  اصلیمأمور -1-5 

  :عبارتند از  RNDMCیت هاي  اصلی مأمور
ذاري ها ، پردازش و واگـ  گرد آوري اطالعات به روز در مورد بالیا و تاثیرات آن-

اطالعات به روز در مورد حوادث  به مسئولین اجرایی جهت  رسیدگی به آنها ، بررسـی  
و بازبینی حوادث با توجه به ارزیابی نیروهـا ، پشـتیبانی هـا و غیـره  کـه در واکـنش بـه        

   .ها را مورد استفاده قرار داد  حوادث می توان آن
  
هـا   اي تحت امـر و پشـتیبانی  هاي انجام شده توسط نیروه بر فعالیت مؤثرکنترل  -

عملیات براي جلوگیري از خطـرات حـوادث و نشـان دادن واکـنش سـریع بـه       در طول 
  .حوادث  و سوانح
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هماهنگ کردن فعالیت هاي مشترك انجـام شـده شـبانه روزي ، تحـت نظـارت       - 
     .بخش اداري  هماهنگی در خطرات بالقوه و یا شرایط بحران

   )پدافند غیر عامل (در دفاع شهري  ها نظارت و مدیریت فعالیت -
هـاي   هاي پشتیبانی از عملیات انجام شده در ایسـتگاه  تداوم اطالعات و حمایت -
که با مسئولین آماده به خدمت و کنتـرل همکـاري    مرکز ملی مدیریت بحران روسیه  کنترل  

   .در ارتباط هستند )  RSDM(در سیستم مدیریت بحران روسیه 
  حوادث  با سایر مراکز مدیریت بحران خارجی  تبادل اطالعات -
  
 مرکز ملی مدیریت بحران روسیه قابلیت هاي  -2-5

و شرایط عملیاتی پروسه هـاي صـنعتی    RFبررسی تمام  وقت حاکمیت *  
، ) Anti stikhia(با تسهیالت کنترلی همچون سیسـتم پـیش بینـی و کنتـرل     

وضعیت اجتماعی دنیـاي  براي تبادل اطالعات در  ESIMO)(سیستم تلفیقی 
   .و غیره ) Tsunami(، سیستم   OXION)(پهناور ، سیستم 

   پیش بینی خطرات بالقوه بالیا و سناریوهاي احتمالی* 
   .ات و تسهیالتی که براي امنیت ملی اهمیت حیاتی دارد تأسیسنظارت بر * 
ي و هاي اطالعاتی و جلـوگیر  کردن رویکردها براي کنترل پایگاه رایانه اي* 

   .ها از هر مقیاس و نوعی  واکنش به بحران
ات مختلف و تأسیسرایانه اي کردن مکاتبات و پردازش اطالعات عملکرد * 

هاي انتقال الکترونیکی از طریـق خـدمات تمـام وقـت مـدیریت       زیر ساخت
   .بحران، مراکز اطالعات و اخطار و مراکز مدیریت بحران 

نه اي  براي آگاه کردن مردم در شرایط ها و رویکردهاي رایا معرفی سیستم* 
   .موجود )  OXION(خطر ناك یا حوادث غیر مترقبه از طریق سیستم 

، ترانزیت زمینی و هوایی هم در ) رودخانه اي(نظارت و اسکورت دریایی * 
، بررسـی   GLONASS-GPRSداخل روسیه فدرال و هم در خارج توسـط  

   .هاي بشر دوستانه  ترانزیت کاالهاي با ریسک باال و محموله
ردو بدل کردن اطالعات با استفاده از تمامی ابزارهاي ارتباطی موجود هـم  * 

   .در داخل روسیه فدرال و هم در خارج
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رایانه اي ، شکل دهی و ارائه پیشنهاد تصمیم گیري بـه مسـئولیت    عملیات* 
   .اجرایی 

حـت  هماهنگ کردن فعالیـت هـاي مشـترك انجـام شـده شـبانه روزي ، ت      * 
     .نظارت بخش اداري  هماهنگی در خطرات بالقوه و یا شرایط بحران

  .) پدافند غیر عامل(ها در دفاع شهري  نظارت و مدیریت فعالیت* 
هــاي پشــتیبانی از عملیــات انجــام شــده در  تــداوم اطالعــات و حمایــت* 

کـه بـا مسـئولین آمـاده بـه      مرکز ملی مدیریت بحران روسیه  ایستگاههاي کنترل
در )  RSDM(ت و کنترل همکاري  در سیستم مدیریت بحـران روسـیه   خدم

   .ارتباط هستند 
  تبادل اطالعات حوادث  با سایر مراکز مدیریت بحران خارجی * 
  
اساسا  با طیف وسیعی از مشـکالت مواجـه    مرکز ملی مدیریت بحران روسیه  تأسیس

هـاي   ز بـه تکنولـوژي  امـرو  وضـعیت  است که بایستی آنها را حل نماید، یعنـی گـذر از  
  .ثر همکاري داخلی و بین المللی در واکنش به بحران ؤمدیریت بحران ، همچنین بهبود م

وجود نـدارد ،   RNDMCدر حال حاضر هیچ موسسه مدیریت بحرانی همانند 
   .حتی چنین سیستم سخت افزاري و نرم افزاري واحد ي نیز در هیچ جا وجود ندارد 

در حـال حاضـر ایـن اسـت کـه بـا        یریت بحران روسیه مرکز ملی مدوظیفه اصلی 
هـا   هاي مدرن و پیشرفته فعالیت هاي خود را در واکنش به بحـران  استفاده از تکنولوژي

در عین حال مدیریت کمک واقعی به افراد آسیب دیده یکـی  .سرعت داده و بهبود بخشد
همچنـین   ومدرن بنا براین توسعه و عملی کردن رویکرد هاي  .از مشکالت اصلی است 

   .ضروري است ،در واکنش مناسب به حوادث  ،هاي آموزشی بروز تشریح روش
، پایگاه اطالعاتی موجود است که در هر حالت  RNDMCپشتیبان منابع اطالعاتی 

   .می باشد  عملیاتی
یک موسسه مدیریت بحـران پیشـرفته و گسـترده     مرکز ملی مدیریت بحران روسیه 

ثري انجـام داده ،  ؤریت بحران روسیه اجازه می دهد ، عملیـات مـ  است که به سیستم مدی
     پشــتیبانی پدافنــد غیرعامــل در حــوادث غیرمترقبــه ، بــا اســتفاده از  يهمچنــین نیروهــا

   .عمل کنند بتوانند بخوبی  هاي به روز  هاي کامپیوتري مدرن و تکنولوژي سیستم
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     مرکز ملی مدیریت بحران روسیه  ساخت -3-5

    ال حاضر در قالب تجسم بخشیدن به طرح مرکز ملی مدیریت بحـران روسـیه     در ح
مرکـز  سـاختمان  .کامل شده است )مبتنی برتفکر (ساخت ساختمان مدرن و با تکنولوژي 

   .واقع شده است Vatutinaشهرمسکو در خیابان شماره یک  ملی مدیریت بحران روسیه
اده از پرسـنل فـراوان ، از مرحلـه    فرایند ساخت با نصب تجهیزات مناسـب و اسـتف  

   .روز به طول انجامید  800طراحی شروع و با عملیات آزمایشی پایان یافت و در مجموع 
    
     مرکز ملی مدیریت بحران روسیه براي ساختمان  اساسی ساخت ویژگی هاي -

  طراحی مدرن معماري  
  صرفه جویی انرژي (تکنولوژیهاي ذخیره انرژي(   
  حفظ منابع تکنولوژیهاي  
  منطقی (طراحی ساختارهاي تکنولوژي مدرن(   

   هاي ساخت به روز روش -
     براي اطمینان از تبادل اطالعات صوتی و نمـایش ویـدئویی اطالعـات ، گـرد آوري     

داخـل    اطالعـاتی زیـر در   –رایانه اي  اطالعـات و کنتـرل و ارزیـابی ،خطـوط ارتبـاطی      
   :ساختمان نصب گردید 

   کیلومتر 90سیمی مشخص براي فعالیت هاي مدیریتی ،  خطوط کابلی و*
  کیلومتر  12خطوط کابلی فایبر گالس *

ساختمان همچنین به دو دیوار ویدئویی با رزلوشن باال و سایر تجهیـزات مـدرن و   
  . پیشرفته مجهز شده است 

 :  هاي مدرن در زمینه هاي زیر مهندسی شده است ساختمان با استفاده از تکنولوژي
 هاي پردازش اطالعات  یستمس  
 هاي ایمنی  سیستم  
 هاي  سیستمlife-Support )احیاء ( 
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  مراحل اولیه ساخت مرکز -1- 17شکل                     

      
   :در ساخت بنا ملزومات زیر استفاده شد است  -

  متر مکعب  15000بتن »  
   تن 100آهن آالت  »  
  متر مربع  9000پانل صفحه شیشه اي »  

    
   :ابعاد کلی ساختمان  -

  متر   870/45ارتفاع  » 
  طبقه      15)  با در نظر گرفتن زیر زمین و پد هلی کوپتر (تعداد طبقات  »  
  

 ) SAR(مر کز پیشرفته جستجو ونجات  -
  رویکردهاي مدرن 

نـی سیسـتم رایانـه اي مـدیریت     یع RSDMCتا کنون توصیف اتاق فکر منحصر به فرد 
هـاي اطالعـاتی    هاي مختلـف اطالعـاتی از قبیـل پایگـاه     پایگاه. بحران کامل شده است 

ها که می توان در واکنش بـه بحـران ، آنهـا را اعـزام کـرد ،       مربوط به نیروها و پشتیبانی
   .ات، خطرات بالقوه و غیره گرد وري شده است تأسیساساس اطالعاتی مربوط به 
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هـا را الگـو سـازي کـرده و      طالعات این امکان را فراهم می کنند که خطرات و بحرانا  
بتوانیم از سناریوهاي احتمالی جلوگیري کرده و آنها را به حد اقـل برسـانیم و در مقابـل    

بـا ایـن شـبیه سـازي مـی تـوان بسـیاري از        .واکنش نشان دهـیم   ،ها و اثرات آنها بحران
  . نجام رساندتصمیمات مدیریتی را به سر ا

نرم افزاري که از منابع اطالعاتی منحصـر   و رسانه هايدر عین حال گرد آوري اطالعات 
هـاي احتمـالی موجـود     این گردآوري شامل طـرح .کامل شده است  ،به فرد بدست آمده

عالوه .ات خاص می باشد تأسیسها و  براي واکنش به حوادث غیر مترقبه در زیر ساخت
خاص جستجوگر و کنترل تصمیمات موجود با توجه به پارامترهـاي   بر این نرم افزارهاي

در مناطق مصیبت دیده نیز شامل این گـردآوري  )فصل ،روز و شب ، آب و هوا (مناسب 
   .می شود

   بـه تصـمیم مناسـب تبـدیل کـرد ،      ،در نتیجه می توان تصمیم موجود را بسته به موقعیت 
دنبال مـی شـود و بـدین ترتیـب مـدت       ،اتدر پی اقدام عملیاتی کردن سریع تصمیم پی

   .زمان تصمیم گیري به طور قابل مالحظه اي کاهش می یابد
به محض پایان عملیات واکنش به بحران ، گزارش عملیات در آرشـیو پایگـاه اطالعـاتی    
درج می شود تا براي مقایسه و ارزیابی در موارد مشابهی که در آینده ممکن است اتفـاق  

   .تفاده قرار گیردبیفتد ، مورد اس
  
   مرکز ملی مدیریت بحران روسیه ساختار و پرسنل  -
   :زیر تشکیل شده است هاي  از بخش 

، مرکـز   328شـماره  )  EMERCOM )scsایستگاه آمـاده بـه خـدمت بـراي کنتـرل      * 
، مرکـز پـردازش اطالعـات از     149شـماره   )EMERCOM   )TCCارتباطات دور برد 

ــر  ــر ازدحــام  سیســتم تلفیقــی روســیه ب ــاطق پ ــردم از خطــرات در من اي آگــاه کــردن م
   )  OXIONمرکز.(
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  مرکز ملی مدیریت بحران روسیه ساختارهاي تابعه      
و ادارات اصـلی مـدیریت    )EMERCOM )DMCمراکز مدیریت بحران ناحیـه اي  *  

   .می باشد  KALININGRADبحران که در ناحیه 
  روسـیه فـدرال   مرکز ملی مدیریت بحـران   اصلی  مراکز مدیریت بحران که تابع ادارات* 

   .می باشند 
روسـیه  مرکز ملی مدیریت بحـران  مستقیما تحت نظارت مرکز ملی مدیریت بحران روسیه 

   .می کند  عمل
هـاي مـدیریت    همچنین متعهد است که با سایر آژانس مرکز ملی مدیریت بحران روسیه 

براي ارتقـاء مناسـب اطالعـات و مـدیریت     .دبحران واقع در خارج نیز تبادل اطالعات کن
تـا جائیکـه بـه مکاتبـات اطالعـاتی بـروز و        RSDMعرضی  –کامل ساختارهاي طولی 

مرکز ملی مدیریت می شود ، ادارات زیر نیز در ساختارهاي تابعه   مدیریت بحران مربوط
   :بوجود آمده اند  بحران روسیه 

  مراکز مدیریت بحران  
 زي مرکز ملی پیش بینی و بررسی حوادث غیـر مترقبـه   سرویس اخطار شبانه رو

  ) » Antistikhiya«  ملی مدیریت بحران  مرکز (روسیه 
   ســرویس اخطــار شــبانه روزي مرکــزي بــراي الگــو ســازي رایانــه اي بالیــا و

   )»آژانس فدرال «.موسسه ملی آتش نشانی روسیه (سناریوهاي احتمالی 
 موسسه ملی ( منطقیمرکز حمایتی  سرویس اخطار تصمیم گیري شبانه روزي و

هـاي اخطـار سـایر     و سـرویس ) پدافند غیر عامل و حوادث غیر مترقبه روسیه 
   .هاي متخصص  آژانس

  آکـادمی حمایـت   (سرویس اخطار شبانه روزي مرکز آموزش واکنش به حوادث
   )مرکز ملی مدیریت بحران  شهري 
o آماده به فرمان  ایستگاهEMERCOM )(SCS  328شماره  

 فرمان  ایستگاه آمادهEMERCOM )(SCS  مرکـز  یکـی از عناصـر    328شماره
 مـؤثر این ایسـتگاه بـراي کنتـرل    . به شمار می رود  ملی مدیریت بحران روسیه 

  .بوجود آمده است مرکز ملی مدیریت بحران  نیروها و پشتیبانهاي 
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o   مرکز اطالعات فدرالOXION  
  مردم را از خطرات احتمـالی آگـاه    در مناطق پر ازدحاممرکز اطالعات فدرال  ،

کرده و هشدار هاي اولیه را می دهد و بر عملیات سیستم تلفیقی ملی روسیه که 
همچنـین همـاهنگی عملیـات     ایـن مرکـز  .سئول این امر است نظارت می کند م

  . می کند  سیستم و هماهنگی آن را با سایر مسئولین اجرایی فدرال مدیریت
OXION  مرکـز  یت هایش با ادارات مرکزي اجرایی و هیئت مدیره هـاي  در انجام فعال

، مراکز ناحیه اي مربوط به پدافند غیر عامـل و مـدیریت بحـران ،     ملی مدیریت بحران  
آژانسهاي خاص مسئول در ارتباط با پدافند غیر عامل و پیشـگیري از بحـران و مـدیریت    

  .می کندمشکالت در سطح حاکمیت روسیه فدرال همکاري 
فعالیت ها در پیشگیري از بحران و تضـمین امنیـت در مـدت زمـان      مؤثربراي مدیریت  

البراتوار خاصی با نظـارت مرکـز    2014بازیهاي المپیک زمستانی  آماده سازي وبرگزاري
  .ایجاد شد   Polyana Krasnayمنطقهدر »ANTISTIKHIY«بحران بینی بررسی و پیش

  
   مرکز ملی مدیریت بحران روسیهاداره 
    بـدین منظـور بوجـود آمـده اسـت کـه عملکـرد        مرکز ملی مدیریت بحران روسیه اداره 

بـر  .هاي فرعـی را گـرد آوري ، پـردازش  و ارزیـابی کنـد       ، سیستم RSDMناحیه اي 
کنترل شبانه روزي و دایم  مرکز ملی مدیریت بحران روسیه ،   RSDMاساس اطالعات  
ی عملیات پیشگیري و واکنش به بالیا و اتفاقـات  را در ط RSDMهاي  نیروها و پشتیبان

   .هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح تضمین می کند 
  

   149شماره ) EMERCOM  )Tccمرکز ارتباطات دور برد 
مرکـز  بدین منظور بوجود آمده است که عملکرد سیستم ارتباطات میـان بـرد    149شماره 

چنین مسئول حفـظ و نگهـداري اعتبـار    هم TCC.را مدیریت کند  ملی مدیریت بحران  
وجود دارد ، می باشد   RSDMعملیات سیستم خودکار اطالعات و مدیریت بالیا که در

مسئول حفظ و نگهداري و تضـمین کننـده اعتبـار ارتباطـات بـا       TCC  و باالخره اینکه 
  . می باشد  مرکز ملی مدیریت بحرانمسئولین و مقامات عالیرتبه 
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 » Antistikhiya«و بررسی  بینی پیش مرکز-
می دهد     را تشکیل مؤثراز بعد زمانی ، بررسی و اخطار اولیه حوادث  اساس پیشگیري 

ریاسـت   86سیستم بررسی و پیش بینی حوادث و اتفاقات روسیه متعاقب دستور شماره .
مرکـز بررسـی و    80در حال حاضر بش از .وضع شده است  2000مارس 23جمهور ي، 

 6در داخـل مرزهـاي تحـت حاکمیـت روسـیه فـدرال و       ) district(شـی  پیش بینی بخ
در سطح فدرال فعالیت هاي سیستم بررسـی  .مرکزناحیه اي  در نواحی فدرال وجود دارد 

و پیش بینی حوادث و اتفاقات روسیه با هماهنگی  مرکز بررسـی و پـیش بینـی حـوادث     
   .می گیرد  صورت »EMERCOM»ANTISTIKHIYA غیر مترقبه 

ی بر پیش بینـی و مـدیریت خطـرات بالیـا     نهاي استراتژیک مبت بیه سازي آماري طرحش
همزمان با اصالح رویکرد هاي پیش بینی رایانه اي ، یکـی از اولویـت هـا در بررسـی و     

ارزیابی کلی قوانین پیش نویس بـه صـورت آشـکار     .پیش بینی حوادث به شمار می رود 
مجـزاي قـانون مربـوط بـه بعضـی از جنبـه هـاي         قبل از تاثیر نامطلوب یکسان سازیهاي

  .  حفاظت  محیطی ، نیز اهمیت دارد
  

 روسیه فدرال    OXIONسیستم تلفیقی 
که مسئول مطلع کردن مردم و اخطار اولیه از خطرات احتمـالی در منـاطق   سیستم تلفیقی 

نـوان  ع.پر ازدحام می باشد ، در قالب برنامه اي با هدف خاص فدرالی بسط یافته اسـت  
کاهش خطرات و به حد اقل رساندن پیامدهاي  بالیاي طبیعی و اتفاقـات در  « این برنامه 

  » . می باشد  2010روسیه فدرال تا سال 
    OXIONاهداف  
  مطلع کردن مردم و اخطار اولیه در مناطق پر ازدحام تحت شرایط احتمالی خطر

   .و یا وقوع احتمال حوادث غیر مترقبه 
 تگاه رادیویی و شیمیایی در مناطق پر ازدحام بررسی ایس  
  جرم ها (پیشگیري ازبالیا و سوء رفتارها (  
  گرد آوري اطالعات مربوط به پیش شرط هایی که  به دنبال حوادث غیر مترقبه

   .می تواند اتفاق بیفتد  ،
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یایی به تسهیالتی براي نظارت و بررسی ایسـتگاه رادیـویی و شـیم    OXIONپایانه هاي 
هاي زیر زمینی ، فرودگاههـا و   هاي راه آهن ، ایستگاه ها ، ایستگاه نصب شده در خیابان

پایانه ها این امکان را فراهم مـی کننـد کـه اطالعـات     . ها مجهز شده است  سوپر مارکت
  .  مناسب را بالدرنگ بدست آورد

 OXIONسسات زیر در چـارچوب سیسـتم   ؤدر حال حاضر تسهیالت ، ابزار آالت و م
   :عمل میکنند

  مرکز اطالعات در شهرهاي روسیه فدرال  13
  پست خیابانی اطالعات و اخطار  47

  بیش از هزار، صفحه نمایشگر پالسما 
  

  پانل نشانگر الکترونیکی  500
، اطمینـان  اطـالع   EMERCOMمطابق با ارزیابی کارشناسی  OXION در حال حاضر

را  ،هاي حیاتی انسانی فـراهم شـده    امنیت فعالیتمیلیون نفر که براي  35بیش از  رسانی
مدت زمان الزم براي  ،12این امر اجازه می دهد که از طریق یک فاکتور .تضمین می کند 

اطالع رسانی مردم در حوادث غیر مترقبه کاهش یابد و هزینه هاي فدرالی تخصیص داده 
  .  شده براي واکنش به بالیا و اعمال تروریستی به حد اقل برسد

  
  
  
  
  
  
 

  
    الکترونیکی هاينشانگربخشی از  -1- 18شکل 
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مرکز ملـی مـدیریت   هم به نفع  یک مرکز ملی است که مرکز ملی مدیریت بحران روسیه 
روسیه و هم به نفع سایر مسئولین اجرایی فدرال ، روسیه فدرال و اراضـی تحـت    بحران

   .ی کندحاکمیت روسیه فدرال، عمل م
براي به حد اکثر رسـاندن تـاثیر مـدیریت بحـران اقـدام بـه        مرکز ملی مدیریت بحران   

یعنـی مرکـز   ( ساختارهاي تابعـه طـولی و عرضـی  بررسـی و مـدیریت بحـران        تأسیس
RSDM  (ایـن  . هاي ناحیه اي و تحت حاکمیت روسیه فـدرال کـرده اسـت     در بخش

جـاي   مرکز ملـی مـدیریت بحـران روسـیه     در   مراکز الگوریتم عملیاتی مشابهی داشته و
در این مراکز ، متخصصان مشغول گرد آوري و ارزیابی اطالعـات مربـوط بـه    . گرفته اند

مرکـز ملـی   بالیا هستند  که از این اطالعات می توان در فعالیت ها و یا مکاتبات آینده با 
   .ه کرد و مسئولین اجرایی فدرال مورد بحث ، استفاد مدیریت بحران روسیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سازمان هاو نهاد هاي مرتبط -1- 19شکل 

 :اختصارات و توضیحات 

مرکز ملی مدیریت تمام وقت )  EMC(وادث غیر مترقبهحسرویس مدیریت -1
  بحران روسیه 

 )  RF(اداره کل ریاست جمهوري روسیه فدرال -2

 ریاست جمهوري روسیه فدرالدولت -3
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 ه اصلی پذیرش ادار -

 اداره اجرایی  -

  اداره توسعه ناحیه اي دولت  -
  RFشوراي امنیتی  -4

 دبیر شوراي امنیتی  -   

 انجمن فدرال  RF )(شوراي  -5

   اداره اصلی پذیرش شورا -   

 ) انجمن فدرال ( RFمجلس شوراي ایالتی  -6

 رئیس مجلس شوراي ایالتی  -   

 ایع کوچک اداره ملی بازرسی صن -7

 اداره اطالعات  -8

اداره آتش و نجات ، سرویس هاي مخصوص آتش نشانی و نیروهاي پشتیبان   -9
 شهري 

 اداره نظارت  -10

 :اداره مدیریت عملیاتی  -11

 رئیس اداره  -   

 :ادره فعالیت هاي بین المللی  -12

 رئیس اداره  -   

افسر مسئول  )وقعیت و هماهنگی مرکز ارزیابی م( سرویس گارد امنیتی فدرال  -13
 شبانه روزي 

  مرکز ملی مدیریت بحران روسیه رئیس  -14

 وزرا  -15

  وزیر دفاع  -16
 )ژنرال مسئول :(اداره مرکزي فرماندهی ستاد مشترك ارتش  -

  سرویس کنترل ویژه -
  امور داخلی وزیر  -17
  افسر مسئول شبانه روزي :وزیر امور داخلی -        
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  افسر مسئول شبانه روزي : بازرسی ایالتی براي امنیت ترافیک  -        
   روزيافسر مسئول شبانه : بازرسی ایالتی مسکو براي امنیت ترافیک  -       

  وزیر امور خارجه   -18
  وزیر حمل و نقل  -19     

  آژانس فدرال ناوگان دریایی و رودخانه اي  -
  سرویس فدرال  نظارت بر ترافیک  -
  جاده ها  انس فدرال نظارت برآژ –

  ) اداره مرکزي کنترل  مخابره(همکاري عمومی هواپیمایی غیر نظامی  -     
  ارزیابی موقعیت اصلی و مرکز هماهنگی تحقیق و:آژانس فدرال حمل و نقل  -     

  در حوادث ترافیک )  SAR(نجات         
  همکاري عمومی راه آهن هاي روسیه   -     
ارزیابی موقعیت و مرکز هماهنگی تحقیق و : ژانس فدرال حمل و نقل دریایی آ  -     

  در حوادث دریایی )  SAR(نجات 
    RFوزیر انرژي  -20

  کمپانی انرژي ملی روسیه «   -       
مرکز ارزیابی موقعیت و : موسسه عملیات امن کارخانجات انرژي هسته اي   -       

  هماهنگی 
مقام مسئول شبانه : شرکت سهامی  »RussianPowerGrid«ل مخابره اداره کنتر  -       

  روزي 
       -  »Transneft « همکاري عمومی اداره کنترل مخابره  

 کمپانی سهامی صنعتی گاز روسیه » GASPROM« اداره کنترل مخابره   -
  اداره کنترل مخابره مجتمع سوخت و انرژي روسیه    -

    RFوزیر توسعه ناحیه اي  -21
  آژانس تسهیالت ساختی و انجمنی   -

  وزیر سالمت  -22
  براي حمایت از حقوق مصرف کنندگان و رفاه  RFسرویس فدرال   -
  مرکز دارویی حوادث غیر مترقبه   -
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  ) مسکو(مرکز کمک هاي فوري پزشکی  -
  

  
 

  مرکز ملی مدیریت بحران روسیه نمایی از ساختمان  -1-11شکل 

  
  یعی وزیر منابع طب -23

  آژانس منابع آب -
  آژانس جنگلبانی  -

     Land Useآژانس  -
  وزیر کشاورزي  -24

  وسیه فدرال در بازرسی دامپزشکی سرویس ر -  
  آژانس کشاورزي روسیه فدرال   - 

    RFوزیر حوادث غیر مترقبه روسیه  -25
  معاون اول وزیر  -26
  معاون وزیر  -27
   )وزیر کشور (معاون وزیر  -28
  بازرس اصلی اداره ملی بازرسی آتش سوزي  -29
  کارشناس اصلی مسایل نظامی  -30
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  »  Photon«مرکز ارتباطات  -31
، مرکز  پیش بینی و بررسی حوادث غیر مترقبه ) RFCPA(آکادمی حمایت شهري  -32

EMERCOM »Antistikhiya «   موسسه ملی پدافند غیر عامل و حوادث غیـر مترقبـه ،
  ) RICDE(روسیه 

   .غیر مترقبه  در حوادث   EMERCOMمرکز کمک هاي پزشکی و روانپزشکی  -33
  
  

اطالعات شاخص هاي سامانه آمادگی ملـی در کشـور جمهـوري اسـالمی      -6
  ایران

  تقسیمات کشوري در جمهوري اسالمی ایران
عناصر تقسیمات کشوري درایران طبق ماده یک قانون تعاریف وضوابط تقسـیمات  

  :کشوري عبارتنداز
 روستا  
 دهستان 
  شهر 
 بخش 
 شهرستان 
  استان 

از لحاظ نظامات اداري، دهستان تابع بخش، بخش تابع شهرسـتان، شهرسـتان تـابع    
قـانون تعـاریف وضـوابط     12مـاده  . (استان واستان تابع تشکیالت مرکـزي خواهـد بـود   

آئین نامه اجرایی قانون تعاریف وضـوابط تقسـیمات    30ومطابق ماده ) تقسیمات کشوري
هیات وزیران، وزارت کشور مکلف به اجراي مفاد قـانون از   5/8/1363شوري مصوب ک

به عبارتی ابتدا روسـتاها وسـایر نقـاط    . کوچک ترین عناصر تقسیمات کشوري می باشد
جغرافیایی شناخته شده واز بـه هـم پیوسـتن آنهـا دهسـتان و از مجمـوع چنـد دهسـتان         

شهرستان و از مجموع چنـد شهرسـتان،   همجوار، بخش و از ترکیب چند بخش همجوار، 
  . استان تشکیل می شود
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  سابقه تاریخی بالیا وحوادث در ایران 
ویژگـی هـاي    کشور ایران به لحـاظ وضـعیت جغرافیـایی، شـرایط آب وهـوایی و     

زمره کشورهاي بالخیز دنیا به شمار می آید و درطول تاریخ شـاهد   جغرافیاي سیاسی در
  . ه استحوادث وبالیاي فراوانی بود

ایـران  . اسـت  دنیا دارا در قاره آسیا از نظر شیوع حوادث وبالیاي طبیعی رتبه اول را
سـازمان ملـل   . چهارمین کشور آسیا و ششمین کشور دنیا از نظر کثرت وقوع بالیا اسـت 

بـالي طبیعـی    40از مجمـوع  . متحد ایران را جزو ده کشور بالخیز دنیـا قـرار داده اسـت   
دارد کـه شـامل مـوارد     ایـران وجـود   نـوع آن در  30امکان وقوع  جهان، شناخته شده در

  :زیرهستند
  زلزله .1
 سیل .2
 سونامی .3
 رانش زمین .4
 روانه هاي گلی .5
 سنگ لغزش .6
 فرسایش خاك .7
 نفوذ و پیشروي آب دریا .8
 رسوب زایی .9

 تخریب ساحلی .10
 مرداب زایی .11
 کویرزایی .12
 انجماد وسرمازدگی .13
 تگرگ .14
 بهمن .15
 طوفان .16
 آلودگی آب وهوا .17
 آلودگی محیط زیست .18
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 فات وبیماري هاي نباتیآ .19
 خشکسالی .20
 آتش سوزي خودبخودي جنگل ها .21
 صاعقه .22
 )زمین گرمایی(خطرات ژئوترمال  .23
 ریزش حوضه هاي آهکی .24
 نواحی استخراج مواد معدنی نشست هاي زمین در .25
 ریزش هاي زیردریایی .26
 لغزش هاي زیردریایی .27
 باتالق زایی .28
 آتشفشان .29
  خودسوزي میدان هاي ذغالی  .30
  

درصد از کل جمعیت کشور در اثر حـوادث   28/9، 1380ا ت 1371دربین سال هاي 
گـزارش  . (را از دست می دهند وبالیاي طبیعی آسیب دیده وسالیانه هزاران نفر جان خود

  )2005وزارت کشور، 
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ایـران   بالي طبیعی که بیشـترین تعـداد جمعیـت را در    10فهرست :  1-13جدول جدول 

  تحت تاثیر قرارداده است 
  
  

  ام مدیریت بحران در حوادث طبیعی در ایرانتاریخچه نظ
  

زمینه مدیریت بحران با تصویب قانون مربوط بـه تشـکیل سـازمان     نخستین گام در
به موجـب ایـن قـانون، سـازمان     . برداشته شد 18/9/1337دفاع غیرنظامی کشور مصوب 
مـال افـراد کشـور از تعرضـات هـوایی وحـوادث طبیعـی         مذکور به منظور حفظ جان و

همکـاري   نح غیرمترقبه وتقلیل اثرات آن وهمچنین تقویت روحی وایجـاد عالیـق و  وسوا
ایـن سـازمان در هرمحـل    . متقابل بین افراد درمواقع غیرعادي واضطراري تاسیس گردیـد 
  . تحت نظارت مستقیم استاندار یا فرماندار انجام وظیفه می نمود

ارکنان به نخست وزیـري  سازمان مذکور با کلیه دارایی ها، بودجه وک 1351درسال 
  . داشت را واگذار و سرپرستی آن سمت معاون نخست وزیر

  مجددا سازمان مذکور به وزارت کشـور وابسـته گردیـد ومقـرر شـد       1356درسال 
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آئین نامه هاي اجرایی قانون به وسیله وزارت کشور تهیـه وبـه تصـویب هیئـت وزیـران      
جب الیحه قـانونی ادغـام سـازمان هـاي     پس از انقالب اسالمی، این سازمان به مو. برسد

آمادگی ملی و بسیج غیرنظامی ودفاع غیرنظـامی کشـور درسـازمان بسـیج ملـی مصـوب       
عمال منحل شده وتمام بودجه، دارایی ها وتعهدات آن وسازمان هـاي مـرتبط    4/4/1359

  . دیگر به سازمان بسیج ملی منتقل گردید
ایـن   19/4/1359یج ملی مصـوب  سپس به موجب الیحه قانونی تشکیل سازمان بس

 سازمان به منظور مقابله با هرگونه تهدید وتجاوز داخلی وخـارجی وپاسـداري از دسـت   
مردم براي مقابله با آثـار ناشـی    وردهاي انقالب اسالمی ونیز ایجاد آمادگی هاي الزم درآ

ه بـه  وابسـت  از وقوع بالیاي طبیعی و حوادث غیرمترقبه زیرنظر رهبر یا شوراي رهبـري و 
به موجب همان قانون، تعیین خـط مشـی کلـی بسـیج بـه      . ریاست جمهوري تشکیل شد

  . عهده شوراي عالی گذاشته شد
شده درواقع امور دفاعی نظامی وغیر نظـامی   به این ترتیب با ادغام سازمان هاي یاد

تحت مدیریت یک سازمان قرار گرفتند وبه دلیل شرایط آن دوره، دفاع غیرنظامی کم کـم  
  . ت الشعاع امور نظامی قرار گرفتتح

سـازمان   15/6/1361با تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقـالب اسـالمی مصـوب    
بسیج ملی عمال منحل و به صورت واحد بسیج مستضعفین تحت فرماندهی سپاه درآمـد  

بـه عـالوه   . و از سطح یک سازمان مستقل به صورت واحد وابسته بـه سـپاه تنـزل یافـت    
یز از سازماندهی امور مربوط به پیشـگیري وکـاهش اثـرات بالیـاي طبیعـی      وظایف آن  ن

وحوادث غیرمترقبه درحد کمک رسانی به مردم در هنگام بروز بالیا و حوادث غیرمترقبه 
  . ربط تقلیل یافتیبا هماهنگی مراجع ذ

 عمال دستگاهی که متولی مسـتقیم امـور یـاد    1370تا  1361می توان گفت از سال 
اینکه پس از زلزله رودبار و براسـاس مـاده واحـده مصـوب      تا. وجود نداشتشده باشد 

، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی به ریاست وزیـر کشـور و عضـویت    19/5/1370
نیز تعدادي از مسئولین کشوري ولشکري تشکیل شده وهدف از ایجـاد آن   برخی وزرا و

ن راهکارهاي منطقی جهـت پیشـگیري   مبادله اطالعات، مطالعه تحقیقات علمی و پیداکرد
  . و کاهش آثار بالیاي طبیعی مقرر گردیده بود

تبصره یک ماده واحده فوق، تشکیل کمیته هاي فرعی را به منظور انجـام مطالعـات   
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اعـالم   وتحقیقات دامنه دار درباره بالیاي طبیعی کشور، تاریخچه آنها، پـیش آگهـی ونیـز   
آن اجـازه   3تبصـره   ان خسارات را تعیـین نمـوده و  نحوه مقابله با جبر وضع اضطراري و

  . تشکیل کمیته هاي استانی کاهش اثرات بالیاي طبیعی را با ریاست استاندار داده بود
بـه تصـویب هیئـت     12/2/1372در آئین نامه اجرایی قـانون مـذکور کـه درتـاریخ     

یـک   9/5/1370وزیران رسیده است، به منظور نیل به اهداف منـدرج در قـانون مصـوب    
وظایف  کمیته هماهنگی و کمیته هاي فرعی تحقیقاتی تخصصی نه گانه تشکیل واعضا و

  .آن مشخص شدند
ستادي بـا عنـوان سـتاد    ) 78تا 73(قانون برنامه پنج ساله دوم  15درتبصره  همچنین

تشکیالت الزم وشرح وظایف  ،حوادث غیرمترقبه کشور دروزارت کشور تشکیل واعضا 
  . ات عمومی تعیین گردیدآنها براساس مقرر

 و مقـرر گردیـد طـرح امـداد    ) 83تا 79(قانون برنامه سوم توسعه کشور  44درماده 
پایـان سـال اول برنامـه تهیـه      بسیج تا وزارت کشور و نجات کشور توسط هالل احمر و

. دولت تصویب گردید در 17/1/1382مورخ  سال تاخیر در طرح مذکور پس از دو. شود
سـطوح ملـی واسـتانی پرداختـه      وظایف دستگاه ها وتقویت ستادها دراین طرح به شرح 

  .بود
مجلـس   9/3/1383اجتمـاعی کشـور مصـوب     تـأمین  در قانون ساختار نظام رفاه و

     شوراي اسالمی حوزه کاري وزارت رفاه به سـه قسـمت تقسـیم شـد کـه شـامل حـوزه       
اخیر ناظر بر موضوع  حمایتی و حوزه امدادي است که حوزه -بیمه اي، حوزه توانبخشی

نجـات در حـوادث غیرمترقبـه را     و قانون مـذکور امـداد   2مدیریت بحران است که ماده 
  .  شامل می شود

آئین نامه ستاد پیشـگیري و مـدیریت بحـران     8/4/1383درتاریخ  پس از زلزله بم و
براسـاس  . سوانح غیرمترقبه کشور به تصویب هیئـت وزیـران رسـید    در حوادث طبیعی و

ن نامه مذکور ستاد فوق به منظور هماهنگی اجرایی کلیه دستگاه ها واعمـال مـدیریت   آئی
سوانح غیرمترقبه زیرنظر معاون اول رئـیس   بحران در هنگام وقوع حوادث و مؤثر عالی و

  . جمهور با وظایف مشخص تشکیل می گردد
جهت ساماندهی مدیریت بحران کشور الیحه تشکیل سـازمان مـدیریت بحـران در    

درهیئـت وزیـرات بـه     26/6/1385وادث طبیعی وسـوانح غیرمترقبـه کشـور درتـاریخ     ح
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درمجلس شـوراي اسـالمی تصـویب گردیـد و بـه       1387ماه  خرداد تصویب رسید و در
  . ساله ابالغ گردید 5دولت براي اجراي آزمایش 

مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست هاي ملی کاهش آثار بالیـاي   1382درسال 
ایـن سیاسـتها   . ابالغ گردیددولت ب نمود که توسط مقام معظم رهبري به طبیعی را مصو

  . مبناي اصلی مصوبات قانونی بعدي گردید
  
گانه مدیریت بحران ودفاع غیرنظـامی   14اطالعات مربوط به شاخص هاي  -6

  در جمهوري اسالمی ایران 
  
  تهدید شناسی -1-6

وزارت کشـور مسـئول اداره   در جمهوري اسالمی ایران سازمان مدیریت بحران در 
کـل نیروهـاي مسـلح     بحران در حوادث طبیعی و سازمان پدافند غیرعامل کشور درسـتاد 

نوع تهدیدات طبیعی و انسـان سـاخت   . مسئول اداره بحران کشور در شرایط جنگ است
وجنگی کشور مشخص شده اند ولی تعداد مطالعات مسـتند و دانشـگاهی درایـن زمینـه     

ریوهاي کشور براي شرایط جنگ فقط درسطوح خیلـی کلـی توسـط    سنا. بسیار کم است
سازمان پدافند غیرعامل تدوین شده است ولـی سـناریوهاي مربـوط بـه حـوادث دیگـر       

  . تعریف شده نیستند
  
عناوین نقش ها و قابلیـت هـاي الزم بـراي اداره بحـران ودفـاع غیرنظـامی        -2-6
  :کشور

زمان هـا و کـارگروه هـاي تخصصـی،     به وظایف سـا  این زمینه درحدود کلی بنا در
    همـین امـر باعـث انجـام مـوازي     . کلی انجام شـده اسـت  بصورت  اقدامات تهیه قوانین،

  . چک کشور شده استوکاري ها و تداخل عمل در حوادث بزرگ وک
  
  :ساختار ملی مدیریت بحران ودفاع غیرنظامی -3-6
عالی مدیریت بحـران  طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، شوراي  -1

  :داراي اعضاي زیراست



   85 / درکشورها مروري بر ساختار هاي مدیریت بحران
       

 

اطالعات، کشور، امور  يجمهور و با عضویت وزرا شوراي عالی به ریاست رئیس "
اقتصادي و دارایی، مسکن و شهرسازي، دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح، رفـاه و تـأمین    
 اجتماعی، راه و ترابري، بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی، نیـرو، جهـاد کشـاورزي،      
ارتباطات و فناوري اطالعات، علوم، تحقیقات و فنـاوري، آمـوزش و پـرورش، شـهردار     
تهران، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، فرمانده نیروي انتظامی جمهـوري اسـالمی ایـران،    
فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانـده نیـروي مقاومـت بسـیج، یکـی از      

معاون اول قوه قضائیه، رؤساي سازمانهاي مـدیریت   نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی،
ریزي کشور و صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، رئیس جمعیت هالل احمر  و برنامه

، ریاســت ســازمان )ره(خمینــی جمهــوري اســالمی ایــران، سرپرســت کمیتــه امــداد امــام
شـکیل  هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقـالب اسـالمی ایـران و رئـیس سـازمان ت     

   ".گردد می
قانون سازمان مدیریت بحران سطوح دیگر ساختاري مدیریت بحـران را   9ماده  -2

  :بدین شرح اعالم می کند
هــا و  واحــد ســازمانی مناســب در امــر مــدیریت بحــران در وزارتخانــه  –الــف  "

  .و با تصویب هیأت وزیران تشکیل خواهد شد ربط برحسب ضرورت دستگاههاي ذي
نگی مدیریت بحران به ریاسـت رئـیس سـازمان و بـا عضـویت      شوراي هماه –ب 

منظور همـاهنگی   ربط به ها و نهادهاي ذي االختیار در سطح معاونت دستگاه نمایندگان تام
  .شود می تشکیل بحران فعالیتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت

 هـا بـه ریاسـت اسـتاندار و در     شوراي هماهنگی مـدیریت بحـران در اسـتان    –ج 
  .شود ربط تشکیل می هاي ذي شهرستانها به ریاست فرماندار، با عضویت کلیه دستگاه

باتوجه به شرایط ویژه و اهمیـت شـهر تهـران بـه عنـوان پایتخـت جمهـوري         –د 
اسالمی ایران شوراي هماهنگی مدیریت بحران شهر تهـران بـه ریاسـت شـهردار تهـران      

  .گردد تشکیل می
اسـتاندار و معـاون فرمانـدار بـه ترتیـب جانشـین        معاون امور عمرانـی  – 1تبصره 

استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگی مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و 
  ".باشند جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می
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       حـوادث غیرمترقبـه داراي اعضـاي زیـر     نجـات کشـور، سـتاد    طرح امداد و در -3
  :می باشد

o  رئیس ( وزیر کشور ( 
o  وزیربهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  
o  وزیر پست و تلگراف و تلفن  
o  وزیر آموزش و پرورش  
o ر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح وزی   
o  وزیر راه و ترابري  
o  وزیر نیرو  
o  وزیر مسکن و شهرسازي  
o  وزیر جهاد کشاورزي  
o زیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و  
o ارایی وزیر امور اقتصادي و د  
o  وزیر امور خارجه 
o  وزیر علوم تحقیقات و فناوري  
o یس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ئر  
o  رئیس جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران  
o رمانده نیروي مقاومت بسیج ف  
o  رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  
o  رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح  
o شور رئیس سازمان شهرداریهاي ک  
o  فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران  
o  رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

  
طبق طرح امداد ونجات کشور، ستاد حوادث غیرمترقبه استان ها داراي اعضـاي   -4

  :زیر می باشد
o  رئیس ( استاندار( 
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o  مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان  
o  درمانی استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و  
o  مدیرعامل شرکت مخابرات استان .  
o  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان .  
o  مدیر عامل شرکت برق منطقه اي استان .  
o  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان .  
o  فرمانده ارشد سپاه در منطقه .  
o  فرمانده ارشد ارتش در منطقه .  
o  فرمانده نیروي مقاومت بسیج در استان .  
o  رئیس سازمان بازرگانی استان  
o  مدیر کل صدا و سیماي مرکز استان .  
o  رئیس سازمان مسکن و شهرسازي استان .  
o  مدیر کل راه و ترابري استان . 
o  رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان.  
o      رئیس شوراي اسالمی استان و در غیـاب وي رئـیس شـوراي اسـالمی

  . شهر مرکز استان 
o ی استان مدیر کل سازمان بهزیست .  
o  مدیر کل امور اقتصادي و دارایی استان .  
o  مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان .  
o  مدیر کل دادگستري استان .  
o  رئیس سازمان آموزش و پرورش استان .  
o  شهردار شهر مرکز استان .  
o  رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان .  
o مدیر کل حفاظت محیط زیست استان.  
o  هاي استان  شهرداريرئیس سازمان .  
o  فرمانده ناحیه انتظامی استان .  
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  :برنامه دفاع غیرنظامی -4-6
تشـکیل نیـروي    شاید بتوان گفت کـه پـس از انحـالل سـازمان دفـاع غیرنظـامی و      

مقاومت بسیج، دفاع غیرنظامی در خدمت دفاع مقدس قرار گرفت و پـس از پایـان دفـاع    
درواقـع در شـرایط کنـونی بـیش از ده     . سـت مقدس، بسیج بیشتر نقش سازندگی داشته ا

. میلیون نفر بسیجی به صورت کامال سازماندهی شـده در خـدمت دفـاع از نظـام هسـتند     
  . دفاع غیرنظامی درشرایط جنگ را برعهده بگیرد بسیج به صورت بالقوه می تواند

سـازمان جوانـان هـالل     جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران بـا داشـتن دو  
سازمان داوطلبان هالل احمر به سازماندهی نیروهاي داوطلب جهـت خـدمت در    احمر و

بر آمارهـاي اعـالم شـده بـیش از      بنا. کرده است بالیا اقدام می امور امدادي درحوادث و
    بنـابراین  . سـازمان، جـذب و سـازماندهی شـده انـد      چهار میلیون داوطلب توسط این دو
  . بالقوه دفاع غیرنظامی کشور محسوب نمود می توان این نیروي عظیم را نیز توان

  
  :برنامه حفاظت زیرساخت ها -5-6

پس از تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، بحث حفاظـت از زیرسـاخت هـا وکـاهش     
معیارهـاي اولویـت بنـدي مراکـز ثقـل      . آسیب پذیري آنها به طور جدي تر مطرح گردید

مراکـز ثقـل حیـاتی مشـخص     . کشور با سناریوهاي مفروض تهاجم دشمن استخراج شد
پیامـدهاي   پروژه هاي متعددي براي بررسـی تهدیـدات، آسـیب پـذیري هـا و     . گردیدند

این مسـیر، فقـدان    مشکل اساسی در اما. تهاجم دشمن به زیرساخت ها شروع شده است
   .زیرساخت ها است ریسک در ارزیابی تهدیدات، آسیب پذیري ها و الگویی یکسان در

  
  :م خدمات دستگاه هابرنامه تداو -6-6

پس از تشکیل سازمان پدافند غیرعامل و مصوبه مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام     
درباره تداوم خدمات دستگاه ها درشرایط جنگ بود که این موضوع مـورد توجـه جـدي    

  . .قرار گرفت 
  
  :پشتیبانی منابع برنامه مدیریت و -7-6

بحران فقط چنـد بنـد در   نجات و همچنین قانون سازمان مدیریت  در طرح امداد و
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خشکسـالی مطـرح شـده انـد      مورد منابع مالی و نحوه بازپرداخت ها در حوادث زلزله و
شـرایط بحـران بـا نگـرش جـامع       ولی یک رویه اصولی و قانونی براي مدیریت منابع در

  .ندارد وجود) منابع انسانی، مالی، فیزیکی، اطالعاتی و تجهیزاتی(
  
  :برنامه آموزش همگانی -8-6

سسـه آمـوزش   ؤکارگروه آموزش همگانی وزارت کشور که تحـت مسـئولیت م   در
عالی جمعیت هالل احمر فعالیت می کرد، سازمان هاي متعددي عضو بودنـد کـه شـامل    

  :موارد زیر بودند
  وزارت آموزش و پرورش -الف
  وزارت کار و امور اجتماعی -ب
  وزارت ارتباطات و فنآوري اطالعات -پ
  قیقات و فنآوريوزارت علوم تح -ت
  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -ث
  وزارت دفاع و پشتیبانی -ج
  وزارت جهاد کشاورزي -چ
  وزارت مسکن و شهرسازي -ح
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -خ
  وزارت کشور -د
  سازمان هواشناسی -ذ
  سازمان صدا و سیما -ر
  سازمان بهزیستی -ز
  سازمان نهضت سوادآموزي -ژ

  ي مقاومت بسیجنیرو -س
  دانشگاه آزاد اسالمی  -ش

 .جلسات متعددي بین این سازمان ها انجام شد و طرح هاي خوبی هم اجرا گردیـد 
  . این کارگروه به تعطیلی کشیده شد ، انتها به دلیل فقدان حمایت قانونی ولی در
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  :برنامه آموزش تخصصی -9-6
  
  :مدت آموزش هاي دراز )1

فنـاوري درزمینـه    صـوب وزارت علـوم، تحقیقـات و   رشته هاي م 1-15در جدول 
  .مدیریت بحران آورده شده اند

مـدیریت  همچنین دوره هاي کارشناسی ارشد پدافنـد غیرعامـل در گـرایش هـاي      
هاي اخیـر در دانشـگاه    طراحی و طراحی صنعتی و امنیت ملی در سالسازه ،افا، بحران ، 

و در فراینـد تصـویب وزارت    زار شـده برگ) ع(صنعتی مالک اشتر و دانشگاه امام حسین 
  .اند ي از دانشجویان آن نیز فارغ التحصیل شدهدو تعداعلوم وتحقیقات قرار گرفته است 

  
  :آموزش هاي کوتاه مدت )2

در پژوهشکده سوانح طبیعی، جمعیت هالل احمر، پژوهشگاه زلزله کشـور، وزارت  
ر دوره هاي آموزشی متعـددي  بهداشت ودرمان و خیلی از دانشگاه ها وسازمان هاي دیگ

 درمورد مدیریت بحران برگزار می گردد که به دلیل عدم وجود نظارت مرکزي، شـکل و 
  . متفاوت است محتواي این دوره ها بسیار متغیر و

براي مدیران و کارکنان دستگاه هاي اجرایی  نیز دوره هاي عمومی پدافند غیر عامل
مالـک اشـتر    ه صـنعتی رعامـل دانشـگاه   کشوري و لشـکري توسـط دانشـکده پدافنـد غی    

سال اخیـر برگـزار شـده و     چنددر ) ع(امام حسین دانشگاه  پژوهشکده پدافند غیرعاملو
  .بخشی از رسالت آموزش عمومی و اطالع رسانی در این حوزه  محقق شده است

ولی نیاز به تداوم و اجراي برنامه هاي آموزشی حتی در سـال هـاي آینـده  وجـود     
  .خواهد داشت
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برنامه آموزشی در مقاطع کارشناسی ارشد، کارشناسی و کـاردانی درایـران   :  1-15جدول 

  ) 1387قمیان، (
  کار  عمومی  حتخصصی  انتخابی  اصلی  پایه  الزامی  مقطع تحصیلی  عنوان دوره

  عملی
تعداد 

  کل
 /محیط زیست
مدیریت 

  درسوانح طبیعی

  32  1  -  -  8  -  -  17  کارشناسی ارشد

 معماري و
  رسازيشه

  32  -  -  -  4  -  -  24  کارشناسی ارشد

مدیریت 
عملیات امداد 

  ونجات

کارشناسی 
ناپیوسته علمی 

  کاربردي

-  16  16  -  29  9  6  70  

و  مدیریت امداد
  سوانح

  کاردانی 
  علمی کاربردي

-  -  -  -  -  11  2  72  

 مدیریت امداد و
  سوانح

  کارشناسی
  ناپیوسته

  علمی کاربردي

-  17  17  -  27  9  -  70  

  
  

  :برنامه پژوهش -10-6
پژوهش ها و کنگره ها وهمایش هاي علمی زیادي در زمینـه مـدیریت بحـران بـه     

برگـزار شـده انـد ولـی سـازماندهی مشخصـی        ،1382خصوص پس از زلزله بم درسال 
  . ساختار مدیریت پژوهش دراین حوزه مشخص نبوده است. نداشته اند
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  مقدمه -1

اي مستند است که اقدامات خواسـته شـده از مـدیران     برنامه  1طرح مدیریت بحران
این برنامه بـراي غلبـه بـر    . اجرایی را در زمان وقوع بحران براي سازمان، تشریح می کند

بعد از مواجه با بحـران، کسـانی کـه بـراي     . آشفتگی و دست پاچگی طراحی شده است
یدن به شرایط کنترل بحران و به اند، براي رس انتخاب شده 2فعالیت در تیم مدیریت بحران

زمانی که . آن، با یکدیگر فعالیت خواهند نمودو آسیب هاي  منظور حداقل نمودن اثرات 
  :بحران به مرحله حاد خود رسید، وظیفه این تیم عبارت است از 

 اقدام سریع -
 مشخص کردن حقایق -
 مستند سازي و گزارش دهی -
 تثبیت مشکالت - 

        ها، سازمان شما را  قادر بـه بدسـت آوردن کنتـرل بحـران     بودن به این گام هدمتع
  .، می باشدآماده بودنبه خاطر داشته باشید که کلید موفقیت در مدیریت بحران . می سازد
  
  چند نمونه بحران -2
  
  هاي ویران کننده فیزیکی هایی از بحران مثال  -1-2

هایی فیزیکی است  ها را بررسی کرد شامل خرابی بحرانتوان با آنها  هایی که می مثال
  :که ممکن است بر پیکره یک سازمان وارد شود

  مثل زلزله، طوفان، سیل و (حوادث طبیعی.(...  
  سوزي، قحطی، کمبود منابع طبیعی و  آتش(اتفاقات مثل.(...  
 جنگ، بمب و (المللی مثل  حوادث بین.(...  

                                                        
١ )CMP( 
٢ )CMT( 
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  نشت آب  -
  مورد طغیان رودخانه شیکاگو است کـه در اثـر   یک مثال خوب در این

  . نشت در سیستم کانالی ایجاد شده بود 
  به وجود  1992آپریل  13یک حفره در کانال هاي زیرزمینی شیکاگو در

آمد و آب رودخانه باعث شد که حفره ایجاد شده در کانال قدیمی گسترده شود 
میلیـون   250دود طبـق یـک بـرآورد حـ    . و منطقه مرکز شهر دچار مشکل شود 

شـب    10:48در سـاعت   . گالون آب رودخانه باعث به وجود آمدن سیل شـد  
  . سیل باعث قطع شدن برق شد 

      هجده  شرکت کامپیوترهاي پشتیبان آنها از ایـن حادثـه آسـیب دیـد و
  .هفت  شرکت مجبور شدند از کامپیوترهاي پشتیبان دیگر خود استفاده کنند 

 ال ها واحدهاي تجاري که آسیب دیـده بودنـد   یک ماه بعد از تعمیر کان
واحد تجـاري   8000واحد تجاري از  75دیگر قابل استفاده نبودند و دست کم 

  .، مانند رستوران ها و مغازه ها دیگر قابل بازسازي نبودند  موجود 
       عواقب سیل باعث شد که سیسـتم کانـال زیرزمینـی تعمیـر شـود و در

سـاختمان هـاي   . د از آن مشـخص شـود   مدت زمان هاي مشخصی براي بازدی
قدیمی که تحت تاثیر سیل قرار گرفته بودند از لحـاظ مکـانیکی و سـیم کشـی     

 بازسازي شدند 

  قطع برق  -
     ــک ــرکت بلــ ــورد در شــ ــن مــ ــوب در ایــ ــال خــ ــک مثــ  یــ

 ) 1998(سانفرانسیسکواست1آوت

  مایـل مربـع بـراي     49شب  بـرق منطقـه اي بـه وسـعت      8:15ساعت
در سانفرانسیسکو کارمنـدان اداره اي در یـک سـاختمان     .نفر قطع شد 940000

  .بلند در آسانسور گرفتار شدند 
  بعد از . واحدهاي تجاري در کارهاي حسابداریشان دچار مشکل شدند

مشتري با شرکت تماس گرفتند  600ساعت از قطعی برق ، بیش از  24گذشت 

                                                        
Blackout ١  
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وب سایت فـرم  براي حل این مشکل در . و بازپرداخت حسابشان را خواستند 
  .هایی گذاشته شد تا مشتریان از آنها استفاده کنند

  بمب گذاري -
 در 1یک مثال خوب در این مورد بمب گذاري در ساختمان فدرال موراه

  ):1995(شهر اکالهاما است 
  بمبی در کامیونی زرد رنگ جاسازي شده بود ، کامیون در خیابان پنجم

ر شد و ساختمان فدرال را تخریب شب  منفج 9:05پارك شده بود و در ساعت 
  .کرد و همچنین ساختمان هاي روبروي آن نیز فرو ریختند 

  نفـر نیـز زخمـی     500نفر کشته شدند و بـیش از   169در انفجار بمب
واحد تجاري تحت تاثیر  350ساختمان اطراف این حادثه آسیب دیدند و  25. شدند

  .خسارت این حادثه برآورد شد میلیون دالر  650. گذاري قرار گرفتند   این بمب
         هنگامی که خبر انفجـار پخـش شـد ، تمـاس هـاي تلفنـی راه دور بـه

اکالهاما به سرعت زیاد شد و باعث شد در شبکه مخـابرات بـراي تمـاس هـا     
  .اشکال پیش بیاید 

      تیم هاي امداد و نجات کمک هاي اولیـه و اقـدامات پزشـکی را بـراي
در شـب اول ،  . ده هایشان را دلداري دادنـد  آسیب دیدگان انجام دادند و خانوا

سه جراح براي آزاد سازي خانم جوانی از زیر آوار مجبور شدند پاي راست او 
  .را قطع کنند 

   بازماندگان بمب گذاري تروریستی اکالهاما عالوه بر صدمات فیزیکـی
بر طبق گفته هاي متخصصـان  . که دیدند ، صدمات روحی نیز به آنها وارد شد 

     ی صدمات روحی که آنها دیده بودند ، سـالها اثـراتش بـر بیمـاران بـاقی     پزشک
  .می ماند 

  
  
 

                                                        
Murrah ١  
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  مشکالت مالی یا نقدینگی -2-2
       چنین بحرانی اینگونه است که سازمانی بـا تجربـه بـه مشـکالتی مـالی

کنـد یـا در تعهـدات مـالی دچـار اخـتالف شـده یـا در حسـاب و           برخورد می
مثـال در مـورد مشـکالت مـالی     . گیـرد  اتهام قرار میهاي مالی در معرض  کتاب

اولین اخطار به شرکت اکزکاتیو الیفزمانی بود که . است 1شرکت اکزکاتیو الیف
دیگر قادر به پرداخت قرض مردم نبود و این اتفاق درست یک سال قبل از بـه  

نفر عضو بـود   000/245این شرکت داراي . رسمیت شناختن اتحاد کالیفرنیا بود
بیلیون دالر هزینه پرداخت کرده بودند وقتی که اتحادیه کالیفرنیا  5/40حدود که 

  .اعالم کرد بر سیستم این شرکت کنترل دارد
     شکست شرکت اکزکاتیو الیفکه  هنوز بزرگترین شـرکت بـود  زمـانی

گذاران اوراق بهادار خود را به رهن قانونی شرکت  اتفاق افتاد که بسیاري از بیمه
هـاي ممکنـه را    سعی کرد تا جلوي خسارت 2اگرچه فرد کار. درآوردنددیگري 

متحمل خسارت شدند و ایـن شـرکت اوراق    1980ولی باالخره در دهه . بگیرد
و اتحادیـه بیمـه کالیفرنیـا    . بیلیـون دالر رسـید   4/6بیلیون به  1/10بهادارش از 

اي درمـانی تـا   هـ  هاي عمر و بیمه هاي مدیریتی به جا از بیمه توانست با سیاست
  .حد امکان به این شرکت کمک کند 

  مشکالت در روابط صنعتی  -3-2
 هاي تولید کننـده   آید که شرکت یا کارخانه چنین بحرانی زمانی پیش می

یک محصول متوجه شوند که این محصول باعث ضرر رساندن بـه مشـتري یـا    
  :در این مورد دو مثال آورده شده. شود حتی مرگ مشتریان می

 است3ن مثال در مورد شرکت کستال اویلاولی:  
 اش که در کُما بود، در  مارگاریت در حالیکه در کنار تحت پسر ده ساله

اي کـار   سـال بـراي کارخانـه    6او بـه مـدت   . حال دعا نشسته بود خوابش برد
او مجبور بود که روزها . اکتبر با ماشین تصادف کرده بود 29پسر او در . کرد می

                                                        
١ Executive Life  
٢ Fred-carr  
coastal oil ٣  
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رئیس او به   بیمارستانی در مرکز نیویورك بنشیند و دعا کند،در کنار پسرش در 
او گفته بود که دیگر باید بازنشسته شود البته نه به خاطر راحتی او بلکه به دلیل 

اي که مارگاریت مشـغول کـار بـود عـواملی وجـود       اینکه ثابت شد در کارخانه
قـول داد اگـر   رئـیس بـه او   . داشته که باعث شد به روي پسر او تـأثیر گذارنـد  

البتـه دیگـر بـه آن بخـش     . گردد پسرش به هوش آید او دوباره به کارش بر می
  .رود نمی

 مثال دوم:  
   هـاي ارتبـاطی بـا مـواد صـنعتی در مـورد شـرکت          در زمینه بـا بحـران

هـاي فـروش محصـوالت     داراي یکی از نماینـدگی 2مارك هملین. باشد می1کلین
ـ   3شرکت کلیندر فیرس هیـل    4اتش را در کنـار مگـان هملـین    بـود و بیشـتر اوق

 2ژوئن تصادف کردند و مگان هملین یکی از  20گذراند تا اینکه در  ساله می16
مگان هملین براي مدتی در کُما بـود،  . دختري بود که به شدت آسیب دیده بود

هاي ویژه او به هـوش   ماه بستري بودن در بیمارستان و مراقبت 2بعد از حدود 
پدرش . کشد هاي خاص بیمارستانی نفس می بدون دستگاه حاال او خودش. آمد
گوید او پیشرفت خوبی نشان داده و در برابر بسـیاري از کارهـا از خـودش     می

  .العمل نشان داده است عکس
  
  تجزیه و تحلیل تهدیدات - 3
  

یک لیست از تمام بحران هایی که می توانند به سازمان شما ضربه بزنند می بایست 
  :ر زیر برخی از علت هاي بحران ها آورده شده اند د. تهیه شود 

   معیـوب بـودن محصـول ، مـورد     : مثـل  ( به علت محصوالت تولیـدي
اطمینان نبودن محصول ، آلوده بودن محصول ، خطرناك بـودن محصـول ، کـم    

 ) بودن محصول 
                                                        
safety kleen ١  
Mark Hamlin ٢  
Fairless Hills ٣  
Megan Hamlin ٤  
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    خدشه دار شدن اعتبار سازمان به علت فریب آمیز بـودن عملکردهـاي
 سائل مالی و حسابرسی و رسوایی مالی سازمان ، تقلب در م

  مشکالت مالی 
  ضربه خوردن در روابط تجاري 
  مثل وقایع طبیعی ، تصادفات ، یا حوادث عمدي ( حوادث( 

  
  طرح پیوسته تجارت  -4
  
  یابد؟ چگونه طرح مدیریت بحران با طرح پیوسته تجارت تطبیق می.  1-4

  :طرح پیوسته تجارت شامل سه جزء اصلی است
بـه  ) یـا بحـران  (شود که امکان وقوع حادثـه   چنان تهیه می :طرح پیشگیري)1

ها و روش هایی است که با به کارگیري آنهـا   این طرح شامل سیاست. حداقل برسد
به اجراي آن متعهد باشند و ) یا بحران(بایست تمام کارکنان تا قبل از وقوع حادثه  می

ز جملـه تجزیـه و تحلیـل خطـر،     این طـرح مبتنـی بـر عناصـري ا    . به آن عمل کنند
  .باشد می) مهندسی ساختمان(هاي امنیتی و برنامه تأسیسات  برنامه

شود کـه در آن اطمینـان الزمـه بـه      چنان تهیه می :طرح واکنش اضطراري) 2
اي ایجاد گردد که کارکنان بدانند چگونه در زمان اطالع از وقوع بحـران، عمـل    گونه

انی و چگونه در زمان ضرورت ساختمان را ترك کننـد  کنند و یا اینکه بدانند چه زم
این طرح مشتمل بر سیاستها و . و اینکه چه کسانی و چطور خسارت را ارزیابی کنند

. آنها را به کار گیرند) یا بحران(باشد تا در خالل حادثه  روش هایی براي کارکنان می
جـانی و ارزیـابی    این طرح در بر گیرنده عناصري از جمله پاسخ به رخـداد، ایمنـی  

 . باشد خسارت می
هـاي   شـود کـه ضـربه    اي تهیه می به گونه :طرح از سرگیري فعالیت کاري) 3

این کار از طریق حداقل کردن زمان وقفه در فعالیت . وارد بر سازمان را حداقل نماید
هـا   این طرح شامل سیاست. هایی براي بازیابی فعالیت کاري است کاري و تهیه رویه

این طرح مشـتمل  . ایی است که در آن کارکنان درگیر تداوم بحران هستندو روش ه
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و ) درون سـازمانی (هاي واحـدهاي شـغلی    آوري اطالعات، طرح بر اجزاي طرح فن
 .باشد طرح مدیریت بحران می

. باشد را مالحظـه فرماییـد   را که شامل اجزاي طرح پیوسته تجارت می 1 -1شکل 
طرح پیوسته تجارت مورد بحث قرار خواهند گرفـت ،  هرچند در این فصل تمام اجزاي 

  با این حال جزئیات آنها ارائه نشده است
یـا  (با توجه به مواردي که ذکر شد، اولین جزء از طرح پیوسته تجارت با نام طرح 

  .شود  پیشگیري توضیح داده می) برنامه
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  طرح پیوسته تجارت 1. 2شکل 

  
  
  

 فعالیتطرح استمرار 

  هاي  طرح
 پیشگیري

هاي پاسخ  طرح
 اضطراري

هاي از سرگیري  طرح
 فعالیت

      

 قبل در طی بعد

 مدیریت خطر

هاي  طرح
 تأسیسات

 هاي امنیتی طرح

 واکنش ضمنی

 ایمنی جانی

 ارزیابی خسارت

 طرح مدیریت بحران

واحدهاي هاي  طرح
 شغلی

  آوري  فن  طرح
 اطالعات
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  پیشگیري   -2-4

اولین اصل زیربنایی از سه اصل موجود در طرح پیوسته تجارت، طـرح پیشـگیري   
هـایی اسـت کـه بـراي      ها و کنتـرل  ها، فعالیت طرح پیوسته تجارت شامل سیاست. است

در راستاي اهداف این کتاب، . روند به کار می) یا بحران(حداقل کردن امکان وقوع حادثه 
  :ریزي است روند برنامه نوعاین طرح شامل سه 

  .ریزي تحلیل خطر برنامه/ مدیریت خطر  -1
 .طرح امنیتی -2
 .طرح مهندسی تأسیسات ساختمان -3

ریزي تحلیل خطر ؛ روندي مداوم و طراحی شـده اسـت تـا     برنامه/ مدیریت خطر 
بتواند تهدیدات وارد بر سازمان را شناسایی کرده، و امکان تبـدیل شـدن هـر تهدیـد بـر      

  :این رویه شامل موارد زیر است. ان کندواقعیت را بی
 تشخیص تهدیدات بالقوه.  
 تخمین احتمال تبدیل شدن هر تهدید به واقعیت. 
 هاي فعلی حوادث بازبینی و ارزیابی امنیت موجود و کنترل. 
 هاي حوادث هاي بهبود امنیت و کنترل پیشنهاد دادن برنامه. 

شود تا منابع سازمان را در مقابل  طرح امنیتی به عنوان یک برنامه مداوم طراحی می
هـا بـه    ریزي امنیتی شامل محدود کردن دسترسی طرح. هاي عمدي حفاظت کند خسارت

هـا در داخـل    و کنترل دسترسی) در خالل ساعات کاري و ساعات غیر کاري(ساختمان 
ها از جمله سیسـتم کنتـرل دسترسـی و روش هـاي امنیتـی بـه        کنترل. باشد ساختمان می

سـوزي   هاي عمدي مانند ایجاد آتـش  طراحی می شوند که در مقابل خرابه کارياي  گونه
  .گذاري و سایر اشکال تروریسم، محفاظت ایجاد کنند عمدي و بمب

ریـزي مـداوم و در حـال پیشـرفت      تأسیسات یک برنامه/ طرح مهندسی ساختمان 
ا تلفات اتفاقی و ها و ی گردد که منابع سازمان را از خسارت اي طراحی می است و به گونه

اسـاس  . تصادفی محافظت نماید و مدت زمان توقف فعالیت کاري را به حداقل برسـاند 
از (ریزي شامل اطمینان از این است که سـاختمان در مقابـل حـوادث طبیعـی      این برنامه

هاي جلوگیري کننـده   که سیستم مقاوم باشد و اطمینان از این) جمله زلزله، طوفان و سیل
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ها در زمـان قطـع    هاي از سرگیري فعالیت سوزي کافی بوده و همچنین طرح شاز بروز آت
  .برق مناسب و مؤثر باشند

پردازیم که مـدیریت   ریزي در طرح پیشگیري می اکنون به کلیات اولین روند برنامه
  .باشد ریزي تحلیل خطر می برنامه/ خطر 

  
  روند تحلیل خطر/ مدیریت خطر  -1-2-4

باشـد کـه در    حلیل خطر مشتمل بر تجزیه و تحلیل خطر میروند ت/ مدیریت خطر 
آن مشخص کردن تهدیدات بالقوه براي سازمان که امکان وقوع دارنـد و تعیـین احتمـال    

هـاي عملیـاتی    روند تحیل خطر باید براي تمام موقعیت. باشد رخداد هر کدام مد نظر می
  .سازمان و یا منابع سازمان به کار گرفته شود

هاي تعیین امکان وقوع یک حادثه یا حادثه پرداختـه خواهـد    بر رویه بخشدر این 
  .شد

  )ها بحران(تعیین تهدیدات ناشی از فجایع : تحلیل خطر -
خـواهیم تحلیـل خطـر را بـراي      اگر می. اولین گام، مشخص کردن تهدیدات است

بایست روندي ایجـاد شـود کـه     مشخص کردن پتانسیل وقوع یک حادثه انجام دهیم، می
  .توانند به سازمان صدمه وارد کنند می) یا بحران هایی(بدانیم چه نوع حادثه 

  :شود توانند تبدیل به حادثه گردند، ذکر می براي مثال حوادثی که می
 زلزله، سیل، باال آمدن آب، گردباد، طوفان : حوادث با ریشه طبیعی.  
 آتـش،  حـوادث هواپیمـایی، انفجـار،    : حوادث با ریشه انسانی  تصادفی

 .حوادث اتمی، قطع برق
 گـذاري، خرابـه    آتـش افـروزي، بمـب   : حوادث با ریشه انسانی  عمدي

 .هاي شهري کاري، تروریسم، و شورش
بینـی و تکـرار و آمـار     دومین گام، تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در زمینه پـیش 

 یـک منبـع خـوب اطالعـاتی در ایـن زمینـه،      (رخدادهاي واقعی به وقوع پیوسته اسـت  
به کار مشترك با کارکنان مدیریت خطـر اعتقـاد داشـته    . هاي یک مدیر خطر است دانسته
  ).باشید
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بینی، تکرار و آمار وقوع ضمن در نظـر گـرفتن میـزان امنیـت فعلـی و میـزان        پیش
هاي موجـود،   ها و رویه تأسیسات و سیاست/ هاي انجام شده و مهندسی ساختمان  کنترل

  .گرفتمورد ارزیابی قرار خواهند 
  )بحران(تعیین امکان وقوع یک حادثه : تجزیه و تحلیل خطر. -

فرض کنید که یک سازمان داراي دفتر مرکزي در شهر نیویورك است و دفاتري نیز 
سان فرانسیسکو، کالیفرنیـا، داالس ،   براي مثال در. (در تعدادي شهر در سطح کشور دارد

سنت لوئیس و کانزاس سیتی، میسـوري و  هوستون، تگزاس، میامی و اورالندو، فلوریدا، 
  ).اوکالهاما و اوکالهاماسیتی

شود، متخصصین مدیریت خطر، ابتدا حـوادث   زمانی که یک تحلیل خطر انجام می
آنها امکان وقـوع تهدیـدات را در هـر موقعیـت و مکـان      . طبیعی را بررسی خواهند کرد

بینـی   آنها قابلیت پـیش . کنند ارزیابی خواهند کرد و امکان وقوع هر تهدید را مشخص می
در مورد هر تهدید را مشخص کرده و احتمال و آثار وقوع آن و تکرار آن تهدید را تعیین 

  .کنند می
برایلس آنجلس یا سان فرانسیسکو، کالیفرنیا، تهدید مبتنی بر زلزله : بینی قابلیت پیش

  . است
ار بر اساس رخـدادهاي  آماري در مورد وقوع زلزله وجود دارد ، این آم :آمار وقوع

         بـراي مثـال در نـورتریج سـیلمار در منطقـه     . (باشـد کـه زلزلـه رخ داده اسـت     اخیر مـی 
آمـار  ) (در منطقه سانفرانسیسکو که زلزله به وقوع پیوسته است  لس آنجلس و اوماپرتیا 

  ).دهد توانند بیان کنند که زلزله بعدي در چه زمانی رخ می وقایع نمی
  :صه، روند تحلیل خطر شامل مراحل زیر استبه طور خال

توانند عملیات کاري را در محـل   بالقوه که می) تهدیدات(شناسایی تهدید  -1
  شرکت دچار وقفه سازند؛

 :تحقیق و تحلیل اطالعات زیر درباره هر تهدید -2
 .آمار وقوع  تناوب تکرار؛ بینی؛ قابلیت پیش

 ي و تخفیف اثرات حادثه؛هاي کنترلی در زمینه پیشگیر مرور روش -3
 تخمین احتمال آنکه تهدید به واقعیت بدل شود؛ -4
 نظریه سازي براي کاهش اثرات؛ -5
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 .الوقوع هایی براي مقابله با حوادث متحمل تهیه طرح -6
ریـزي در طـرح مـدیریت بحـران  طـرح       حالی نگاهی به قدم دوم در رونـد طـرح  

  :اندازیم پیشگیري تحت عنوان طرح امنیتی می
  
  طرح امنیتی.  2-2-4

هـاي   ریزي پیوسته فعالیت، هدف از طرح امنیتی حفاظت از دارایی نظر طرح از نقطه
تروریسم  حمالتکاري،  مانند خراب(اقدامات عامالنه است هاي  سازمان در برابر بحران

هـاي   در این طرح تمرکـز بـر حفاظـت از دارایـی    ) افروزي  گذاري یا آتش در قالب بمب
، تأسیسات و امـوال منقـول، اطالعـات نگهـداري     )کارکنان(ت که شامل افراد سازمان اس

عناصر تشـکیل دهنـده   . باشد هاي فکري می و دارایی) هاي مهم دیگر و داده(شده حیاتی 
هاي براي کارکنان، کنتـرل   هاي امنیتی و رویه طرح امنیتی عبارتند از فراهم کردن سیاست

ها در فضاي داخل ساختمان و تأمین  کردن دسترسی ها به ساختمان، کنترل کردن دسترسی
  .امنیت در اطراف و محیط خارجی ساختمان

  
  ها ها و رویه سیاست -

  :هاي طرح امنیتی به قرار زیر است ها و رویه در خالل ساعات کاري، سیاست
 تمام کارکنان داراي کارت شناسایی باشند.  
  شــود بــا  مــینگهبانــان تشــخیص دهنــد شخصــی کــه وارد ســاختمان

 .باشد مشخصات روي کارت شناسایی یکسان می
    تمام کارکنان باید در زمان کار، کارت شناسایی را بر روي لبـاس خـود

 .نصب کنند
  تمام میهمانان و مالقات کنندگان در مقابل میز نگهبانی در حین ورود و

 .پس از شناسایی کارت میهمان دریافت کنند
   میهمـان را در تمـام سـاعاتی کـه در      تمام بازدید کنندگان بایـد کـارت

 .مجموعه سازمان هستند، بر لباس خود نصب کنند
 کنند، همراهـی   که در مجموعه کار می تمام بازدید کنندگان باید تا زمانی

 .شوند
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 هاي تأسیسات و مهندسی ساختمان طرح:  
 سازي و محافظت  ها با فوالد به منظور مقاوم پوشاندن ستون

 .آنها 
  هاي بزرگ دیگر بـراي   قطعات سیمانی یا حائلنصب کردن

 .جلوگیري از توقف خودروها در مقابل ساختمان
  تغییر مکان پارکینگ بیرونی از جلوي ساختمان؛ راه محدود

هـا   شده رفت و آمد از یک نقطه بازدید بگذرد و تمام ورود و خـروج 
 ها باید از سه محل بازدیـد  در مرکز تجارت جهانی، کامیون(ثبت شود 

 ).گذر کنند و از رانندگان عکسبرداري شود
 آمیزي با یک پوشش مقاوم در مقابل شکسـته شـدن و    رنگ

هایی به منظـور جلـوگیري از پرتـاب     هاي مقاوم و یا پرده نصب حائل
 .هاي براّن تکه شیشه
   نصب دوربین تصویربرداري و سامانه راهنمایی عمـومی در
اي مجهز بـه بـاتري نصـب    ه در مرکز تجارت جهانی چراغ(ها  راه پله

آمیزي شده کـه در   هاي فسفرسانس رنگ ها با رنگ شده است و راه پله
 ).درخشند تاریکی می

هایی است که مرتبط با کارکرد  ها و رویه به طور خالصه، طرح امنیتی شامل سیاست
کارکنان در زمان کار در مجموعه است و باید شامل مدیریت بازدید کنندگان و میهمـانی  

هـایی اسـت کـه     طرح امنیتی شـامل کنتـرل  . د که در مجموعه مشغول فعالیت هستندباش
هاي مشخص پر اهمیت ساختمان را  مجوز و عدم اجازه دسترسی به ساختمان و به مکان

  .کند هاي کاري و همچنین ساعات غیر کاري و تعطیالت را فراهم می در خالل ساعت
ریـزي امنیتـی در    چند عناصر طـرح  شود که هر جمالت ابتدایی این فصل تکرار می

طرح پیشگیري معرفی شد، لیکن فقط کلیات مطرح گشت و به جزئیات گسترده پرداخته 
ریزي در طرح پیشگیري برنامه پیوسته  حال نگاهی به کلیات مورد بعدي روند طرح. نشد

  .اندازیم تأسیسات می/ فعالیت  طرح مهندسی ساختمان 
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  ساختمان  /سیساتطرح هاي مهندسی تا  -3-2-4
سـاختمان ،حفاظـت   /از دیدگاه تداوم تجارت ،هدف از طرح مهندسـی تاسیسـات   

و ) هاز قبیل زلزله،طوفان ،سیل و غیر(اموال و دارایی هاي سازمان از خطر بالیاي طبیعی 
       ) هاز قبیل آتـش ،نشـت کـردن یـا سـقوط درآب ،قطـع بـرق و غیـر        (یا سوانح تصادفی 

طـرح امنیتـی روي حفاظـت امـوال      ساختمان همانند/طرح مهندسی تاسیسات . می باشد
  .آن است تمرکز می کند ت،تاسیسات و محتویا)کارگران (سازمان که شامل مردم 

 و تاسیسات بـا مـوارد ذیـل در ارتبـاط مـی باشـد      /اجزاء طرح مهندسی ساختمان 
  :تضمین می نماید که 

        ومــت و پایــداري در برابـر بالیــاي طبیعــی سـاختمان احــداث شـده داراي مقا   -1
  .می باشد
 .کنترل هاي جلوگیري کننده از آتش مناسب هستند -2
طرح هاي مناسب و کافی براي شروع مجدد عملیات در هنگام قطع برق وجود  -3

 .دارد
یا حوادثی که رخ  سازمان شما براي کم کردن خطرات بالقوه سوانح طبیعی و:سؤال

  اقداماتی انجام داده است ؟می دهد چه 
 معماري  بالیاي طبیعی  -

ساختمان هایی که واحد تجاري سازمان ها را در خود جاي می دهند باید به نحوي 
را )  هاز قبیل زلزله،طوفان ،سیل و غیـر (ساخته شوند که خسارات ناشی از بالیاي طبیعی

  .کاهش دهند
  
  طرح اقدام اضطراري .  4.  3

عناصر سه گانه اصول طرح پیوسته تجارت به طرح اقـدام اضـطراري   مورد دوم از 
هایی بکار گرفتـه   طرح اقدام اضطراري شامل سیاست ها و فرآیندها و کنترل .اشاره دارد

شده به منظورکمک به کارکنان در انجام واکنش  در زمان  بحران شامل می شـود و سـه   
  . نوع طرح را در برمی گیرد 

 فرآیندهاي گزارش دهی ، کشف سانحه و انجام اقـدامات   طرح اقدام سوانح که
 .الزم توسط کارمندان در طول کشف سانحه تشکیل می شود 
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  طرح نجات جان افراد شامل  تخلیه افراد از محل ، حفاظت از دارایی ها ، تامین
کمک هاي پزشکی بـراي مجـروحین و سیاسـت هـاي کارمنـدانی بـراي کلیـه        

ارند و همچنین سیاست هـا و فرآینـد هـاي الزم    کارکنانی که در محل حضورد
براي کارکنانی که در هنگام حادثه در منزل یا راهی منزل یا محـل کـار هسـتند     

  . می باشد 
  طرح ارزیابی خسارت در برگیرنده  فرآیندها و سیاست هایی براي تعیین میزان

 .خسارت ناشی از سانحه پس از بروز آن می گردد 
  

   طرح اقدام سانحه  -
این طرح به منظور اجرایی شدن دستورالعمل دستور العمـل هـاي مربوطـه توسـط     
کارکنان  در طول سانحه واندکی پس از آن طراحی شده است و به منظور اطمینان از در 
دسترس  بودن کارکنان دارند که پس از آن توسط کارکنان طراحی و به منظور دسترسـی  

در این طرح عنوان مـی شـود   . اري می شود آسان و بصورت مکتوب در محل کار نگه د
که کارکنان باید وقوع سانحه را پس از کشف آن به چه کسی اطالع دهند و شـرایطی از  
قبیل ساعت عادي کار ، پس از ساعت کاري و تعطیالت را شامل می شود این فرآیند ها 

  . براي شرایط مختلف متفاوت خواهند بود 
  طرح ارزیابی خسارت  -

ارزیابی خسارت توسعه یافته و به کاربرده شده تا براي کارمندان ساختاري را طرح 
چـه  «این طرح مشخص  مـی کنـد   . فراهم کند که بالفاصله بعد از یک حادثه دنبال شود

به ساختمان وارد خواهد شد، پیشگیري هاي امنیتی که آنهـا بایـد انجـام دهنـد و     » کسی
/ رزیابی خسـارت از کارمنـدان دپارتمـان مهندسـی     اغلب، تیم ا. اطالع آنها هستند با هم

اگـر آنهـا   . (امکانات دپارتمان ایمنی و کارمندان از دپارتمان هاي ویـژه تشـکیل میشـوند   
  ).اطالعات تکنیکی خاصی که درموقع ارزیابی نیاز است را داشته باشند

به اولین گام تیم ارزیابی خسارت بعد از حادثه بدست آوردن نظري براي دسترسی 
تیم ارزیابی خسارت با گفتگو بـا  . ساختمان است اگر سازمان شما مالک ساختمان است 

  چرا شما باید گفتگو کنید؟. دسترسی پیدا کنند نمسئوالن محلی می تواند در ساختما
  



  الگو ها و دیدگاه ها در مدیریت بحران ها     / 110
 

 

  طرح ازسرگیري تجارت    -4-4
  

سومین مورد از فاکتورهاي سه گانه طرح پیوسته تجارت، طرح ازسرگیري تجارت 
  . است

هاي بکار گرفته  طرح ازسرگیري و شروع مجدد تجارت شامل تدابیر و دستورالعمل
منظور کمک به کارمندان براي ازسرگیري اقدامات تجاري بعداز توقف و تعلیقی ه شده ب

 3به خاطر اهداف ایـن کتـاب،   . که به علت سانحه و بحران بوجود آمده است، می باشد
   :ها نوشته می شود نوع از برنامه

توسـط   1960ها در اوایل دهه  این طرح : 1طرح بازیابی سانحه فناوري اطالعات -
این سیر تکـاملی بعـداً در   . سندیت به وجود آمد اما در طول سالیان رشد و پیشرفت کرد

  . این فصل بحث می شود
شروع و بعد از چنـد   1970ها در اواخر دهه  این طرح :2طرح ازسرگیري تجارت -

این مراحل نیز بعداً در این فصل . به وجود آمد  1980سانحه در ادارات در اوایل در دهه 
  . بحث خواهند شد

 فنـاوري اطالعـات و  هـا طـرح هـاي     وقتی بیشتر سـازمان  :طرح مدیریت بحران -
د، طرح مـدیریت بحـران اغلـب    را در جاي خود دارن هاي طرح ازسرگیري تجارت طرح

  . یک قسمت گمشده است
  :  اهداف کلیدي طرح ازسرگیري تجارت

 تضمین امنیت و رفاه کارمندان .  
 واکنش سریع و موثر به منظور کاهش از هم گسیختگی و شکست اقتصادي  .  
  بـه  ) زمان براي این عملیاتها مهم است(ازسرگیري سریع عملیاتهاي زمان دار

  .اد و ارزشهاي سهامدارانمنظور حفظ اعتم
    بهبود بخشیدن به عملیاتها بطور سریع و درست به منظور حفـظ خواسـت و

  . میل عمومی و همچنین حفظ تصور و حس همکاري
  همه چیز بر وفق مراد(روح تازه بخشیدن به شرکت .( 

                                                        
IT ١  
BRP ٢  
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   1طرح بازیابی اطالعات  -1-4-4

 ITهایی است که کارمنـدان   ها و دستورالعمل طرح بازیابی اطالعات شامل روش
را قادر خواهد ساخت تا به سرعت و بطور موثر گسست تجاري و شکست اقتصادي را 
کاهش دهند و این عمل به منظور ازسرگیري اقدامات زمان دار براي حفظ اعتماد و حفظ 
ارزش سهامداران و بازیابی اقدامات بطور سریع و صـحیح بـه منظـور احـراز خواسـت      

  . گیرد سن همکاري صورت میعمومی و حفظ ح
هـاي کـامپیوتري، تـیم بازیـابی      شامل تیم بازیابی عملیات ITطرح بازیابی سانحه 

هاي  ایستگاه سانحه و تیم بازیابی ستاد به اضافه چندین فرآیند از جمله بکارگیري کاوش
  .موثر راهبرد حفظ داده ها و راهبرد اقدام ثانویه

  
  طرح از سرگیري تجاري واحد تجارت -

واحد از سرگیري تجاري واحد تجارت چگونگی انجام عملیـات توسـط ادارات و   
  . واحدهاي تجاري را پس از وقوع یک تعلیق توضیح می دهد

هـاي   در حین اجرا و گسترش طرح از سرگیري تجاري واحـد تجـارت، عملیـات   
الفاصله انجـام شـوند مـورد تجزیـه و     واحد تجارت به منظور این که کدام یک بایستی ب

فقط به این علت که یـک  . گیرند و کدامیک می تواند با تأخیر انجام شود تحلیل قرار می
. اقدامی می تواند با تاخیر انجام شود به این معنی نیست که براي سازمان حیـاتی نیسـت  

برنامه عادي خود با تأخیر انجـام   نسبت بهمی تواند اقدام  فقط به این معنی است که آن 
  . . گیرد

در نهایت طراح از سرگیري تجارت در واحد تجارت تعیین خواهد کرد کـه کلیـه   
تعـدادي از ایـن داده هـا در    . ها نیاز به انجام این عمل بصورت صحیح و دقیق دارند داده

  . مانند می) پردازنده مرکزي(کنار سیستم اصلی 
شناسانده شوند تا  ITطراح واحد تجارت به طراح واحد  ها بایستی توسط این داده

ها در سـاختمان دیگـر کپـی و ذخیـره      مطمئن شود آن داده ITبرنامه ریز و طراح واحد 

                                                        
DRP ١  
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این به . ها استفاده می شود براي ذخیره داده “offsite”بعضی اوقات اصطالح . (شوند می
کـه کـامپیوتر مرکـزي یـا      ها در جاي دیگـري بـه غیـر از جـایی     این معنی است که داده

سـپتامبر در   11همانطور که حال ما از واقعـه  .) شوند ریزکامپیوترها قرار دارند ذخیره می
ها به هیچ وجه در  ایم این که طبقات زیرزمین آن ساختمان مرکز تجارت جهانی یاد گرفته

  )اطالعات در آنجا ذخیره شده بودند. (دسترس قرار نگرفتند
  
  مراحل بحران  -5
  مقدمه -1-5
  

  :در مورد سه مرحله از بحران ها بحث می کنیم  بخش در این
شـروع مـی شـود و    ” موقعیت بحرانی ” مرحله پیش بحران ، وقتی که  .1

 .سازمان نسبت به آن مطلع می گردد 
    غیـر قابـل کنتـرل    ” موقعیـت بحرانـی   ” مرحله حاد بحران ، وقتی کـه   .2

 .می شود 
اتفاقـات و حـوادث رخ داده انـد و    مرحله پس از بحـران ، وقتـی کـه     .3

سازمان تالش می کند که خرابی هاي پدید آمده را جبران کنـد و یـا اعتبـار از    
 .دست رفته را برگرداند 

  
  مرحله پیش بحران -

         را متوجــه” ) اضــطراري(موقعیــت بحرانــی” وقتــی برخــی از کارمنــدان ســازمان 
وال مدیران خود را مطلع مـی سـازند ، پـس    می شوند یا با آن روبرو می شوند ، آنها معم

در این مرحله بحران فقط . است “ هشدار”می توان گفت مرحله پیش بحران یک حالت 
در داخل سازمان مشخص است و هنوز مسائل مربـوط بـه آن بـه خـارج از سـازمان راه      

نـد کـه   در این مرحله مدیران می بایست بحران را آنالیز کنند و تصمیم بگیر. نیافته است 
چه اقدامی را می بایست انجام دهند و تشخیص دهنـد کـه آیـا ایـن بحـران مـی توانـد        

  .مشکالت جدي را ایجاد کند یا خیر 
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این مرحله از این نظر مهم است که اگر مدیران به موضوع پیش آمـده بـی تفـاوت    
 باشند ممکن است بحران وارد مرحله حاد شود و خسارات جبران ناپذیري را به سازمان

  .وارد کند 
  
  مرحله حاد بحران  -

یک بحران از مرحله مقدماتی خود به مرحله حاد خود وارد مـی شـود و موضـوع    
  . بحران به خارج از سازمان راه پیدا می کند 

و فقـط بایـد اوضـاع را طـوري      در این مرحله مدیران انتخاب هاي زیادي ندارنـد 
  .شوند ” کمتر ” کنترل کنند تا خسارت ها  

که بحران به مرحله حاد خود وارد می شود تیم مدیریت بحران مـی بایسـت   وقتی 
اعضاي این تیم می بایست تمام تالش خود را انجام دهند تا . فعالیت خود را شروع کند 

اقدام سـریع ، مشـخص   : این مراحل شامل . خسارت ها را به کمترین حد خود برسانند 
  .ات و ثابت نگه داشتن مشکالت است کردن حقایق ، ارائه درست و به موقع گزارش

  
  مرحله پس از بحران  -

در این مرحله سازمان تالش می کند تا خسارت هاي به وجود آمده در مرحله حاد 
مدیران می بایست به مشتریان ، سهام داران و مردم توضیح دهند . بحران را بازسازي کند 

ند و اعتبـار را بـه سـازمان    که علت بحران چه بوده است و واقعیات ها را روشـن سـاز  
  .بازگردانند 

  
  مرحله پیش بحران -

را یک حالت ناپایدار و متزلزل براي یک سازمان تعریـف  ” بحران ”  بخش قبلدر 
کردیم ، این حالت نامطلوب می تواند موجب اختالل در عملکردهاي عادي سازمان شود 

  .ن عمومی از بین ببرد و همچنین این حالت می تواند تصویر مثبت شرکت را در اذها
یک بحران عادي داراي سه مرحله است و مرحله پیش بحـران ، وقتـی اسـت کـه     
سازمان اولین بار نسبت به موضوع بحرانی آگاه می شود ؛ مرحله حاد بحران وقتی است 
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که مسائل بحران به خارج از شرکت راه می یابد ؛ و مرحله پس از بحران وقتی است که 
  .ا بازسازي می کند سازمان خسارات ر

  
  مرکز فرمان تیم مدیریت بحران -

در مورد اختیارات تیم مدیریت بحران براي یک مرکز فرمان است ، کـه   بخشاین 
هایی دارد که باید به آنها عمل شـوند ، ماننـد اسـتفاده از چنـدین اتـاق بـراي        استراتژي

اعضاي تیم مدیریت بحران به جاي استفاده از یک اتاق بزرگ تفاوت در مکان ها ، مثـل  
  . ساختمان اداره مرکزي ، یا قرار گرفتن ساختمان ها در کنار هتل یا متل و غیره 

نیاز ندارند در نهایـت بایـد در محـل طـرح هـاي      منابع مختلفی که در مرکز فرمان 
مدیریت بحران در نظر گرفته شوند و این سازمان ها باید مطمئن باشند کـه بـا یکـدیگر    

  .تضادي پیدا نکنند 
  مرکز فرمان چیست ؟. 

اسـتفاده مـی کنـد یـک     ” مرکز فرمـان  ” گاهی اوقات وقتی یک شخص از عبارت 
این عبارت ، به متغیرهایی وابسته اسـت ،کـه در    چرا که. اشتباهی در ذهن پیش می آید 

 .تعدادي از مکان هاي تمام طرح پیوسته شرکت پیدا می شود 
نقش یک مرکز فرمان فراهم کردن شرایطی در مرکز کنترل است براي عملکردهایی 

مرکـز  ” که در طی بحران با آن درگیر هستند ، هر قسمتی از طـرح پیوسـته شـرکت کـه     
جود دارند مثل قسـمت پیشـگیري ، قسـمت جـواب گـویی فـوري ، و       در آن و” فرمان 

  . تجدید و ادامه به کار شرکت 
آنهـا در مکـان هـاي    . به خاطر داشته باشید این مراکز فرمان در یک مکان نیسـتند  
  .مختلفی قرار می گیرند ، و اشخاص متفاوتی براي آنها کار می کنند

ري ، جواب گویی فوري و تجدیـد  افرادي که مسئولیت هاي مهم در قسمت پیشگی
و ادامه بکار شرکت دارند ، می بایست وقتی که در طی بحران به مرکز کنترل مـی رونـد   

  .تمام اطالعات موجود در موقعیت بحران را ارائه دهند و یا از آنجا دریافت کنند 
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مرکـز  ” در داخل قسمت تجدید و ادامه به کار شرکت طرح پیوسته شرکت ، یـک  
وجود دارد ، و یک مرکز فرمـان مشـخص بـراي     1براي بخش فناوري اطالعات” فرمان 

   .واحد تجاري در سازمان وجود دارد
مرکز فرمان تیم مدیریت اجرایی با مکان هایی از مرکز فرمان تیم مـدیریت بحـران   

تیم مدیریت اجرایی معموال جلسات خود را در طی بحران در اتاق هاي . جدا می شوند 
این مکان اگر در طی بحران آسیب ببیند و یا از بین برود تغییر ( می کنند  شرکت برگزار

  ) .می باید 
در حالی که تیم مدیریت بحران جلسات خود را در ساختمان اداره مرکزي در مرکز 

اگر ساختمان انتخاب شـده  . فرمان برگزار می کند ، و اون جلسات فقط یک اتاق نیست 
حران آسیب ببیند و غیر قابل استفاده شود از یک سـاختمان  در مرکز فرمان تیم مدیریت ب

  .دیگر استفاده می شود 
     آنهـا ) وارد شـوند  ( وقتی که اعضاي تیم مدیریت بحران به مرکـز فرمـان برسـند    

  :می بایست 
 بطور سریع در محل مستقر شوند.  
 حقایق و واقعیات را جمع آوري کنند.  
 گزارش خود را ارائه دهند. 
 را ثابت نگاه دارند مشکالت. 

  
  در طرح مدیریت بحران) امتحان ( تمرین  -6
  
  مقدمه -1-6

و . بحث مـی کنـیم    2در مورد نقش و عملکرد طرح مدیریت بحران قسمتدر این 
چگونگی جوابگویی مدیران طرح مدیریت بحران در عمل کردن به طرح مدیریت بحران 
مشخص می شود ، هدف از این تمرین ها روشن شدن مراحلی اسـت کـه مـی بایسـت     

  .انجام شوند 
                                                        
ITCC ١  
CMP ٢  
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این مراحل می بایست بصورت پیش طرح در تمرین انجـام شـوند و بـراي اینکـه     
  :وفقیت انجام خواهد شد باید این مراحل را رعایت کنیم مطمئن باشیم تمرین با م

 .تمرین ” نوع ” تعیین و تصمیم روي  - 
 .آماده سازي سناریو  -
 .” شکل طرح تمرین ” کامل کردن  -
 ) .تاریخ ، روز ، زمان ( جدول زمان بندي براي تمرین  -
 .ارزیابی نتایج  -
 .تهیه گزارش کتبی  -
 .تغییرات ساختگی هستند مطمئن شدن از اینکه  -
 ”قالب زمان بندي تمرین ” انجام مراحل به ترتیب  -
تجربیات برخی از شرکت ها که در برخورد با بحران یـا حادثـه اي    قسمتدر این 

این مثال ها محـدودیت تمـرین هـاي طـرح     . مورد بحث قرار می گیرد  ،کسب کرده اند
  .مدیریت بحران را ندارند 

د برخی مثال هاي حوادث یا بحران ها یـی کـه شـرکت در    نشان می ده بخشاین 
تمرین آنها را انجام می دهد ، ممکن است  درطرح مشکالتی پیدا شود کـه مـی بایسـت    

این تمرین ها باعث می شوند مشـکالت احتمـالی   . تصحیح شوند یا اثر آنها کمتر شوند 
  .در بحران یا سانحه کم تر شود 

  
  توضیح عبارت ها  -2-6

در . ، اجازه دهیـد عبـارت هـا را توضـیح و شـرح دهـیم        بخشقبل از شروع این 
وقتی که ” تمرین ” و ” امتحان ” تجارت پیوسته و حرفه اي ، اغلب اوقات عبارت هاي 

    شرایط براي اعضاي تیم مدیریت بحران بازسازي می شـوند و بـه جـاي یکـدیگر بکـار     
ت ها این عبارت ها را به جاي یکدیگر بـه  برخی ، در طرح هاي پیوسته شرک. می روند 

آیـا ایـن   . کار می برند ، و تعداد زیادي نیز بین این دو عبارت تفاوت قائـل مـی شـوند    
  تفاوت ها وجود دارند ؟

  ”Test   ”     در فرهنگ لغت به معنی یک آزمـون ، یـک آزمـایش آمـده
 .است 
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 ” Exercise  ”  کـردن  در فرهنگ لغت به معنی فعالیتی براي کـاربردي
 .در عمل آمده است 

دارد ، و  1نظر بنده براي این دو عبارت بستگی به نقش آنها در طرح پیوسته تجارت
آن شامل بخش هاي طرح مدیریت بحران می شود ، آیا در اینجـا تفـاوتی وجـود دارد ؟    

  .حتی اگر هم تفاوتی باشد بسیار ناچیز است 
  تمـرین  . ” می کند  کار ” آزمایش تحقیقاتی که روش هاي طرح در آن

 .هستند ” جاري ” تحقیقاتی که روش هاي طرح در آن 
    دقیـق  ” آزمایش هاي تحقیقاتی که لیست موارد بررسـی طـرح در آن ”
” جـاري  ” تمرین تحقیقاتی که لیست موارد مورد بررسی طـرح در آن  . هستند 
 .هستند 
  تمـرین هـاي مشـخص کـه     . آزمایش هاي مشخص براي هر کم کاري

 .تژیهاي طرح هنوز براي شرکت واضح هستند استرا
        آزمایش تحقیقاتی که اعضاي تـیم مـدیریت بحـران آمـاده کـرده انـد .

تمرین کارهایی که بصورت منابع دقیق توسط اعضاي تیم مدیریت بحران آماده 
 .شده اند 

در بازسـازي و  ” تمـرین  ” مشاوران از عبـارت  .   2براي سال ها ، در شرکت دلین
این نتیجه داشتن تعداد بیشمار مشاوران در دلـین بـود   . تکرار طرح ها استفاده می کردند 

  .می کردند ” آزمایش ”  1980را در دهه ) فناوري اطالعات ( که فرآیندهاي اطالعاتی 
  مسئولیت تمرین ها توسط رؤساي مدیریت بحران  - 3-3

طرح مدیریت بحران مسئولیت توسعه ، مستندسازي ، و امتحان کـردن تـیم    مدیران
آنها همچنین مسـئول تمـرین و حمایـت تـیم     . مدیریت بحران سازمان را بر عهده دارند 

همچنین قسمتی از وظایفشان شامل تمـرین و حمایـت از طـرح    . مدیریت بحران هستند 
  .می باشد 

شده ، و ارزیابی تمرینات تـیم مـدیریت    آنها مسئول نظارت بر فهرست زمان بندي
  .بحران هستند 

                                                        
BCP١  
Devlin ٢  
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  اهداف تمرین  -4-3 
تمرین براي تکرار و کسب تجربه براي اعضاي تیم مدیریت بحـران طراحـی شـده    

. نوس کردن اعضاي تیم مدیریت بحران با محتـواي طـرح سـازمان    أاست ، و همچنین م
اضحی در مورد مسئولیت هایشان بطور و )کارمندان ( تمرین طراحی شده است تا اعضاء 

  :بنابراین ، یک تمرین طراحی شده است براي . ند و وظایفشان را بشناسندوارزیابی ش
  طرح تیم مدیریت بحراناجراي تمرین و تکرار 
  اعضاي تیم مدیریت بحران با محتواي طرح ) آشناسازي( مانوس کردن
 سازمان
 را انجام دهد  ارزیابی مشخص طرح که تیم باید چه فعالیت هایی. 
  شناسایی تغییرات مورد نیاز 

 
 طرح مدیریت بحراندوره هاي تمرین  -5-3

سازمان ها می بایست حداقل یک بار در سال طرحی براي اعضـاي تـیم مـدیریت    
اگـر  . بحران برنامه ریزي کنند ، و حتی بهتر است دو بار در سال این طرح انجـام شـود   

سال داشته باشند ، مدیر طرح مدیریت بحران می تواند  آنها بتوانند دو تمرین را در طول
برنامه اي را تنظیم کند تا یک تمرین مربوط به حادثه و یا سانحه اي باشد و تمرین دیگر 

ماننـد بحـران در محصـوالت تولیـدي یـا      . ( حادثه اي غیرفیزیکی یا یک بحـران باشـد   
  ) .پشتیبانی 

آنها می بایسـت یـک تمـرین در طـول     عالوه بر تمرین تیم طرح مدیریت بحران ، 
بعد از دو تمرین که انجام شود اعضاي تیم . سال براي تیم مدیریت اجرایی داشته باشند 

تمرینی که براي تیم . مدیریت بحران احساس راحتی بیشتري را با مسائل خواهند داشت 
تـیم   مدیریت اجرایی انجام می شود باعث می شود که دو گروه تیم مـدیریت اجرایـی و  

  .مدیریت بحران همبستگی و همکاري بهتري را باهم داشته باشند 
  دیگر مسئولیت هاي رئیس طرح مدیریت بحران  -6-3

رؤساي طرح مدیریت بحران همچنین مسئول همکاري کردن با واحدهاي تجـاري  
رؤسـاي طـرح   . سازمان هستند تا آنها بتوانند برنامه ریزي براي تمرین ها را انجام دهند 

. یریت بحران میتوانند با بازبینی نتایج تمرین هاي واحدهاي تجاري به آنان کمک کنندمد
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اگر آنها وقت . آنها می توانند با برنامه ریزان واحدهاي تجاري تمرین ها را ارزیابی کنند 
  .داشته باشند حتی می توانند در تمرین ها شرکت داشته باشند 

یعنی می بایست مراقب اوضـاع  . است ”  مراقبت بودن اوضاع” یک مسئولیت مهم 
هـر تمـرین طـرح    . باشند تا هر واحد تجاري در سـازمان مطـابق طـرح پـیش مـی رود      

مدیریت بحران نیاز به پیش طرح هایی دارد و باید روي این پیش طرح ها کار شـود تـا   
  .یک تمرین بتواند به موفقیت به انجام برسد 

هایی تشکیل شده کـه بـراي کامـل شـدن      قالب برنامه ریزي براي تمرین از بخش
  . طرح تمرین روشن شدن اهداف ضروري است 

  
  مراحل مورد استفاده در برنامه ریزي تمرین  -7-3

در پیش . قبل از یک تمرین تعدادي مراحل وجود دارند که می بایست انجام شوند 
اعضاي  طرح از اینکه شما تمرین اصلی را شروع کنید یک سري سؤال ممکن است براي

  .تیم مدیریت بحران به وجود بیاید و باید به آنها پاسخ داده شوند 
چرا این کارها انجام می شوند ؟ جواب ساده اي که به این سؤال می توان داد ایـن  
است که بعضی مدیران فکر می کنند که چرا باید کارهایی انجام شود کـه ممکـن اسـت    

پرسیده شود که جواب بعضی کارها روشـن  هرگز به وجود نیایند ، وممکن است از شما 
و مشخص است و نیازي به امتحان نیست ، ممکن است شما در این حالت سـؤال هـاي   

  .آنها را نادیده بگیرد 
. ، این تمرین را از دست داده ایـد   چون اوالً. در این حالت اتفاقات بدي می افتد 

اکثر اعضاي تیمـی  . مه ریزي کنید ، وقتی که شما براي تمرین بعدي می خواهید برنا ثانیاً
که در تمرین اول سهیم بوده اند ، دیگر دلیلی نمی بینید که وقـت خـود را دوبـاره هـدر     

ها طول بکشد تا رئیس تیم مـدیریت بحـران دوبـاره بتوانـد از      دهند و ممکن است سال
  . ودپشتیبانی آنها برخوردار ش
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ده شریزي تمرین تیم مدیریت بحران پیشنهاد  براي استفاده در برنامههشت مرحله 
  : است

 .تصیم بگیرید که نوع تمرین شما چگونه خواهد بود  .1
    نوع حادثـه یـا بحرانـی کـه در تمـرین     . آماده کنید  سناریوي تمرین را .2

    ” خسـارت فیزیکـی   ” مشخص شـود کـه   . می خواهید اجرا شود را مشخص کنید 
 .است ) بحران ( ” خسارت غیرفیزیکی ” است یا ) حادثه ( 

 .را تکمیل کنید ” فرم برنامه ریزي تمرین ”  .3
 ) .تاریخ و زمان ( برنامه زمان بندي تمرین را تهیه کنید  .4
 .نتایج تمرین را ارزیابی کنید  .5
 .گزارش مکتوب از نتایج تهیه یک  .6
 .اطمینان از انجام تغییرات  .7
 .” فهرست زمان بندي تمرین ” حفظ و ادامه  .8

 
  تصمیم گیري در نوع حادثه یا بحران -8-3

ظـاهر  ” یا یک نوع ” مرحله اي ” اولین قدم تعیین نوع بحران است که تمرین نوع 
  .می باشد ” کنترل میزي ” و یا نوع ” سازي 
  
  ه ايتمرین مرحل -

       در این تمرین ، رئیس طـرح مـدیریت بحـران یـک سـناریو از حادثـه اي را تهیـه       
در این مدت کارمندان مـی بایسـت بخـش هـاي     . می کند تا آنها در مقابلش نشان دهند 

طرح مدیریت بحران خودشان را مطالعه کنند ، با هم مشورت کند و سپس نشان دهند که 
  .چگونه به این حادثه پاسخ گو هستند 

شرکت کنندگان در تمرین توضیح می دهند که چه کارهایی را می خواهنـد انجـام   
  .هند و چگونه آنها را انجام خواهند داد د
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  تمرین ظاهرسازي -
در این نوع تمرین ، رئیس طرح مدیریت بحران یک سـناریو از حادثـه اي را تهیـه    

در ایـن مـدت کارمنـدان مـی بایسـت      . می کند تا آنها را در مقابلش واکنش نشان دهند 
مـورد فعالیـت هـاي     بخش هاي طرح مدیریت بحـران خودشـان را مطالعـه کننـد و در    

مدیریت بحران مشورت کنند ، و بسته به نوع موجود در بحران فعالیت هایشان را عملی 
  .کنند 

در . شرکت کنندگان در تمرین به مرکز فرمان تیم مدیریت بحران اعزام می شـوند  
آنجا ، آنها فعالیت هاي مدیریت بحران را درعمل نشان می دهند ، چک لیست ها ، فـرم  

ه درمستندسازي  این بخش از طرح مدیریت بحران بکار می رود را تکمیـل مـی   هایی ک
  .کنند 

در طی تمرین ظاهرسازي ، اعضاي تیم مدیریت بحران معمـوال اجـازه ندارنـد بـه     
محل کار خود برگردند تا از اطالعـات طـرح مـدیریت بحـران خـود یـا اطالعـات تـیم         

  .مدیریت بحران کپی برداري کنند 
مفید خواهد بود چرا که اعضاي تـیم مـدیریت بحـران مـی تواننـد       اًاین روش اکثر

  .وظایفی را که به آنها محول می شود مورد ارزیابی قرار دهند 
  
  تمرین ارزیابی کنترل میزي -

در این نوع تمرین ، رئیس طرح مدیریت بحران یک یا چند جزء از طرح مـدیریت  
بـراي  . ها هنوز جاري و صحیح هسـتند   یید می کند که آنأبحران را انتخاب می کند و ت

مثال ، رئیس طرح مدیریت بحران براي ارزیابی نیاز به لیسـتی از جزئیـات اعضـاي تـیم     
مدیریت بحران را دارد ، و در یک عصر که وقت اداري نیست او با شماره تلفن هاي آنها 

  .تماس می گیرد ) یا همراه  منزلتلفن ( 
د این تمرین را با تعداد کمـی از اعضـاي تـیم    رئیس طرح مدیریت بحران می توان

  .ها انجام دهد  مدیریت بحران یا حتی بدون آن
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  تهیه سناریو  -8-3
مشخص کنید نوع بحرانی که در تمرین استفاده مـی شـود چگونـه اسـت ، آیـا آن      

  .حادثه اي فیزیکی است یا یک بحران غیرفیزیکی 
کند که نوع تمرین حادثه یا بحران وقتی که رئیس طرح مدیریت بحران انتخاب می 

  .باشد ، سپس او نیاز دارد که سناریو را گسترش دهد 
     بحث کردیم ، بحران هـاي غیرفیزیکـی شـامل ایـن مـوارد      1 بخشهمانطور که در

  :می شوند 
    موضوعی در مورد یک کاال ، وقتی که کاالیی بطور مناسـب و آن طـور

سالمت یا ( آسیب رساندن به شخصی  که در موردش گفته شده کار نکند ، مثل
 ) .مثل کاالیی که تاریخ مصرف آن گذشته است ( تغییر در فروش ) ایمنی 
  شرکت شما مشکل دارد و بـراي  ( وجود یک دید منفی به شرکت شما

 ).رفع آن اقدامی نشود 
  مشکل پولی ، تقلب ، یا مشکل در حسابرسی ( یک مشکل مالی. ( 
 ــارگر ــط ک ــا و  مشــکل در رواب ــارگران ، ( کارفرم مشــکل اعتصــاب ک

 )دادخواهی کارمندان 
  وقوع حادثه اي در مکانی که کاال با خدمات ( یک مخالفت بین المللی

 ) .شما را به خطر  بیندازد 
  وقتی کارمندان در محیط شرکت بـه یکـدیگر   ( بی حرمتی در محل کار

 ) .بی احترامی کنند 
  مدیر ارشدي فوت می کند و یـا  وقتی که ( مشکل در جانشینی مدیران

 ) .به قتل می رسد
 

همچنین حوادثی مشخص شدند که تیم مدیریت بحران می بایست این  1 بخشدر 
  :موارد را اداره کند
  مانند زلزله ، طوفان ، سیل و غیره ( حوادث طبیعی. ( 
  مانند آتش سوزي ، قطعی طوالنی برق و غیره(حوادث ناگوار.( 
  مب گذاري یا ایجاد آتش سوزي مانند ب(حوادث عمدي. ( 
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توسعه یک سناریوي قوي شاید مهم ترین بخش از تمرین طـرح مـدیریت بحـران    

وقتی که اعضاء براي تمرین گرد هم جمع می شوند ، آنها انتظار دارند که بحـران  . باشد 
  .اتفاق افتاده و آنها باید در برابر آن واکنش نشان دهند 

. باید مطالبی گفته شود که بطور حقیقی قابل اثبات باشـند  در حقیقت ، در سناریو 
اگر سناریو ضعیف ، یا ناتمام ، یا ویژه نباشد ، اعضاي تیم مدیریت بحران ممکـن اسـت   

  .در اجراي اجزاي تمرین گیج شوند
      آیا من همیشه در بحث ها و جلساتم بـا یـک مـدیر در مـورد سـناریو واقـع بـین       

بعد از توضیح سناریو ، من هرگـز دوبـاره بـه آن    . ال بله هست نبوده ام؟ جواب این سؤ
  .بحث وارد نمی شوم تا بصورت موردي سناریو را توجیه کنم 

براي مثال ، اگر سناریویی که من استفاده می کنم در مورد یک آتش سوزي باشد ، 
   من همیشه مثال هاي اتفاقات اخیر در یک آتش سوزي را درشـرکت هـاي مشـابه بیـان    

می کنم ، یا یک مثالی را بیان می کنم که اتفاقات اخیر در یک آتش سوزي را درشـرکت  
هاي مشابه بیان می کنم ، یا یک مثالی را بیان می کـنم کـه آن شـرکتی کـه دچـار آتـش       

و اگر من نتوانم مثالی را با این . سوزي شده از لحاظ جغرافیایی نزدیک به شرکت باشد 
  .هایی در کشور استفاده می کنم که اخیرا اتفاق افتاده باشند  مشخصات ذکر کنم ، از مثال

یکی از کارهاي غلطی که یک رئیس طرح مدیریت بحران می تواند انجام دهد این 
است که سناریویی را گسترش دهد که توجیه پذیر نباشد و در این موقع است که یکی از 

  .اعضاي تیم مدیریت بحران با آن مخالفت می کند 
سمینارهاي زیادي که داشته ام ، من از شرکت کنندگان خواسـتم کـه یـک     در طی

تعـداد زیـادي از ایـن    . سناریوي حادثه را براي تمرین طرح مدیریت بحران تهیـه کننـد   
وقتی که از آنها خواستم در مورد این سـناریویی  . ” غیر ممکن و بعید بودند ” سناریوها 

را بیاورند آنها حتی یک مورد هم نداشتند که بیان که تهیه کرده اند یک مثال در سازمانی 
  .کنند 

در صورتی خوب است که شما بتوانید یک مثال از آن ” سناریوي غیر عادي ” یک 
  .ذکر کنید ، حادثه را در جایی که رخ داده 
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دومین توجه مهم این است که وقتی یک سناریو گسترش داده می شود اجـزاي آن  
رئیس طرح مدیریت بحران مـی بایسـت مطمـئن شـود کـه حـداقل یـک        . را کامل کنیم 

اگر شما یـک  . گفته شود  ،توضیحی براي اعضاي تیم مدیریت بحران که به آن نیاز دارند
مدیریت بحـران آن را نگوییـد و کـاري     سناریو را تهیه کنید و به شخصی از اعضاي تیم

      آنهـا  . براي این موضوع انجام ندهید باعث مـی شـود انتقادهـاي زیـادي از شـما شـود       
ها چندین ساعت از وقتشان  چرا آن. می خواهند بدانند که چرا در محلی قرار می گیرند 

شد یا نه؟ آنها  را صرف کاري می کنند که معلوم نیست آیا واقعا کار مهمی انجام خواهد
ممکن است حتی از رئیس طرح مدیریت بحران بپرسند که آیا آنهـا بـه انـدازه کـافی در     

  .سناریوي طرح مدیریت بحران مهم نبوده اند که به آنها هیچ اطالعی داده نشده است 
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  مفاهیم سامانه ملی مدیریت بحران   اصول و -1
  

  :تعریف بحران 
دکتـر  . درکتاب فرهنگ عمید، بحران به معنی آشفتگی وتغییر حالت آورده شده است

یـا بـه    1بـه طـور ناگهـانی    ناطق الهی، بحران را رویدادي طبیعی یا انسان ساز می داند که
به جامعه انسانی تحمیل می کند  مشقتی را سختی و به وجود می آید و  2صورت فزاینده

   . باشدنیاز فوق العاده  که براي برطرف کردن آن به اقدامات اضطراري اساسی و
Disaster :      در فرهنگ آریان پور این لغت به معـانی مصـیبت، فاجعـه، بـال وسـانحه
  .تآورده شده اس

Incident   : در فرهنگ آریان پور این لغت به معانی اتفاق، حادثه، واقعه، رویـداد و 
  .است رخداد آورده شده

عبارت است از    3بحران مدیریت ،تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد براساس
انجام اقـدامات اجرایـی بـه منظـور آمـادگی،       گذاري، اخذ تصمیمات مدیریتی و سیاست
تـرمیم اثـرات ناشـی از     بازسـازي و بـازتوانی و  ، اثرات مخرب بالیا، پاسـخگویی کاهش 

  . بالیاي طبیعی یا انسان ساخت
دبیرخانه راهبرد بین الملل براي کاهش خطرات بالیاي طبیعی ملل متحـد، مـدیریت   
بحران را روند نظام مند به کارگیري تصمیمات مدیریتی، سازماندهی، تقویـت مهارتهـاي   

 سازي به منظور تدبیر سیاست ها، اتخاذ راهبردها وایجاد سـازگاري در  وظرفیتعملیاتی 
جوامع به منظور کاهش پیامدهاي زیان بار ناشی از مخاطرات طبیعی وبالیـاي مـرتبط بـا    

با این تعریـف، مـدیریت بحـران شـامل     . را گویند، عوامل زیست محیطی و تکنولوژیک 
                                                         

-1 Emergency 

- 2 Crisis 

- 3 Disaster Management 
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غیـر سـازه اي اسـت کـه بـه منظـور پیشـگیري،        کلیه اشکال فعالیت واقدامات سازه اي و
نیز اقدامات  اجتناب ویا محدود کردن اثرات زیان بار ناشی از مخاطرات انجام می گیرد و

  .شامل می شود مربوط به کسب آمادگی را
 را شـامل طراحـی، سـازماندهی و   1همچنین مدیریت شرایط اضـطراري  این دبیرخانه

سـازمان هـاي    امکانات معمول دولـت و  یه منابع وفراهم آوردن تمهیداتی می داند که کل
هماهنـگ   اعضاي جامعـه را بـه طـور جـامع و     دولتی، سازمان هاي خصوصی داوطلب و

ایـن  . شده متعاقـب یـک فوریـت بـه کـار مـی گیـرد        براي پاسخگویی به نیازهاي ایجاد
  .  اصطالح گاه مترادف با مدیریت بالیا به کار می رود

شـدن   را وارد 2مـدیریت بحـران   )FEMA(بحـران آمریکـا   سازمان فدرال مـدیریت  
وسنجیدن موقعیت به منظور مرتفـع نمـودن وضـعیت هـاي خصـمانه، تحقیـق وکسـب        

      نظـر  در ،شناسایی مورد خطا بـراي تحـت پیگـرد قـانونی قـرار گـرفتن       اطالعات اولیه و
بـه منظـور   بـه معنـی ارزیـابی     درفرهنگ واژگان این سازمان، مـدیریت بحـران  . می گیرد

برنامه ریزي استفاده از منابع مورد نیاز جهت پیش بینـی، جلـوگیري    شناسایی، حصول و
  .  ویا رفع تهدید یا یک عمل تروریستی معنی شده است

  
  :از سه تیپ مختلف بالیا در سطح جهان عبارتند

  بالیاي طبیعی  -الف
مـرتبط بـا   ... طوفان هـاي دریـایی و    -طوفان هاي بادي:باد مرتبط با اقلیم و -

 مثل زلزله :مرتبط با زمین  -مثل سیل   :اقلیم وآب

   :انسان ساخت  بالیاي -ب
  حوادث ) ریلی، زمینی، هوایی، دریایی(تصادفات  -ایجاد حریق عمدي  -جنگ ها 

  بالیاي  -انفجارهاي هسته اي  -صنعتی  مثل انفجارها ونشت گازهاي خطرناك

                                                         
-1 Emergency Management 

-2 Crisis Management 
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 ...و .بحران غذا  قحطی و -زیست محیطی

  : 1همه گیري ها - پ
  بیماري هاي ناشی از ناقلین  مانند طاعون -
  بیماري هاي ناشی از غذا  -بیماري هاي ناشی از آب  -

زمان جنگ ، نیاز مبرم به ایجاد یک سامانه آمادگی براي مدیریت  مخاطرات وسیع در
قابلیتهـاي   هدف از توانمندي هـا و نگهداري سطح  این سامانه نقش ایجاد و. بحران دارد

مـرگ   کـاهش جهـت  در برابر انواع بحـران هـا    ، مقابله و بازیابی در پیشگیري، حفاظت
ایـن سـامانه، کـامال مبتنـی بـر      . داشت اموال و اقتصاد کشور را خواهدبه  وآسیب ومیرها

 به گونـه اي بایـد طراحـی وپیـاده سـازي      تهدید شناسی و سناریوهاي ملی خواهد بود و
گردد که براي هرگونه تهدیدي اعم از طبیعی، انسان ساخت، جنگ، و تهدیدات فرهنگی، 

  . اجتماعی، اقتصادي وسیاسی قابلیت اجرا داشته باشد
جزء اساسی است که  14همانگونه که قبال نیز ذکر گردید، سامانه آمادگی ملی داراي 

درواقع، . یت بحران دانستشاید بتوان اساسی ترین بخش اجرایی آن را سامانه ملی مدیر
سامانه ملی مدیریت بحران، ساختار استاندارد شده اي را فراهم می کند کـه برنامـه هـاي    
ملی مدیریت صحنه بحران، تامین نیازهاي اساسی مردم، دفاع غیرنظامی، تـداوم خـدمات   

همگـانی،   دستگاه ها، حفاظت زیرساخت ها، مدیریت منابع، آمـوزش هـاي تخصصـی و   
گونـه کـه قـبال     همان. ، ارزیابی ها و رزمایش ها، براساس آن شکل می گیرندپژوهش ها

 ،هم ذکر گردید، مبانی اصلی ایجاد سامانه ملـی مـدیریت بحـران، سـامانه تهدیدشناسـی     
  . سناریوهاي ملی وسامانه نقش ها وقابلیت هاي مدیریت بحران هستند

دگی ملی، نقش برنامه ریـزي  سامانه ملی مدیریت بحران به عنوان جزئی از سامانه آما
وکنترل کلیه اقدامات هماهنگی و فرماندهی بحـران ناشـی از تهـاجم دشـمن را برعهـده      

واقع بدون ایجاد ساختار انسانی منطبـق برسـاختار مـدیریتی جـاري      داشت و در خواهد
تجربه هشت سال . کشور، نخواهیم توانست بحران وسیعی مانند جنگ را مدیریت نماییم

  . جهان نیز همین مسئله را نشان داده است س و جنگ هاي اخیر دردفاع مقد

                                                         
-1 Epidemics 
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  سامانه آمـادگی ملـی، نـه تنهـا همـه سـطوح دولـت اعـم از سـطوح ملـی، اسـتانی،            
روستاها را پوشش می دهـد بلکـه سـازمان هـاي غیردولتـی، بخـش        شهرستان ، بخش و

پیدا می کننـد و در  خصوصی و آحاد مردم نیز توسط دولت در این سامانه مشارکت فعال 
    دیگـر اجـزاي سـامانه وارد     حوزه عملیاتی تخصصی خود در مـدیریت صـحنه حادثـه و   

  . می شوند
و دسـتورالعمل هـاي مـدیریت     سـازي فرآینـد هـا    در سامانه آمادگی ملی، استاندارد
بحران، امدادگران و دیگر مشـارکت کننـدگان    کنترل بحران جهت استفاده همه فرماندهان

ساختار اساسی در سامانه ملی مدیریت بحران، سامانه فرمانـدهی حادثـه   . فراهم می گردد
. بدنه سامانه ملی مدیریت بحران عمل می کند است که همانند یک سلول زنده و پویا در

پویاي سامانه ملـی   واقع می توان گفت که سامانه فرماندهی حادثه، واحد عملکردي و در
  . مدیریت بحران است
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  فرآیند اجرایی سامانه آمادگی ملی و جایگاه سامانه ملی مدیریت بحران  -3- 1 شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

استخراج نقش ها وقابلیت هاي الزم براي اداره بحران ودفاع 
 غیرنظامی درشرایط جنگ

تهدیدات وسناریوهاي ملیاستخراج 

نقش ها وقابلیت هاي الزم براي اداره بحران ودفاع استخراج 
 غیرنظامی درشرایط جنگ

 استخراج تهدیدات وسناریوهاي ملی

  :ایجاد سامانه ملی مدیریت بحران شامل
  سامانه فرماندهی حادثه 

  مراکز کنترل بحران 
  نهادهاي هماهنگی بین سازمانی
  اطالع رسانی عمومی وهشدار

 

  :و اجراي برنامه هاي عملیاتی شامل تدوین
  مدیریت صحنه بحران جنگ

  تامین نیازهاي اساسی مردم درشرایط جنگ
  دفاع غیرنظامی 

  تداوم خدمات دستگاه ها درشرایط جنگ
  کاهش آسیب پذیري وحفاظت زیرساخت ها درشرایط جنگ

 مدیریت منابع در شرایط بحران جنگ 
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دربرنامه مدیریت صحنه بحران و دیگر برنامه هاي ملی، سامانه ملی مدیریت بحـران  
. است که مبتنی بر سناریوهاي ملی و با قابلیت هاي تعریف شده، به عملیات مـی پـردازد  

درواقع، نرم افزار اصلی و چرخ دنده محرك در سـامانه آمـادگی، سـامانه ملـی مـدیریت      
  . بحران می باشد

مشخصـه اصـلی    چهـار عبارت از برنامه اي است کـه   :صحنه بحران برنامه مدیریت
  :دارد

  .نحوه استفاده از سامانه ملی مدیریت بحران در صحنه حادثه را تشریح می کند -
روش هاي هماهنگی سامانه هاي فرمانـدهی حادثـه، اتـاق هـاي کنتـرل بحـران و        -

 .نهادهاي هماهنگی را تبیین می کند
هدایت تلفیق برنامه هاي موجود عملیاتی همانند دفاع غیرنظـامی، تـامین نیازهـاي     -

اساسی، تداوم خدمات دستگاه ها، مدیریت منابع و حفاظت زیرساخت هـا را انجـام   
 . می دهد

 . رویکرد ثابتی براي مدیریت بحران در سطوح مختلف حکومت ایجاد می کند -
    ابت بـراي مـدیریت بحـران را مشـخص     سامانه ملی مدیریت بحران یک چارچوب ث

می کند که در کلیه سطوح حکومت، سازمان هاي غیردولتی، بخـش خصوصـی و مـردم،    
 این سامانه بدون توجه به نوع، اندازه و پیچیدگی حوادث فعالیت خـود . اجرایی می شود
انه هـایی بـه نـام سـام     همچنین این سامانه همانند بدن انسان از سـلول . را انجام می دهد

فرماندهی حادثه تشکیل شده است که ارتباط بین این سلول ها وهماهنگی آنها سـت کـه   
  . زنده نگه می دارد سامانه را شکل می دهد و

  
  مشخصات کلی سامانه ملی مدیریت بحران -2

  : سامانه ملی مدیریت بحران شامل اصول ومفاهیم زیر می باشد
  حادثـه شـامل سـامانه فرمانـدهی     رویکردي جامع، ملی و سامانه اي به مدیریت

  حادثه، سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی، و اطالع رسانی عمومی
 چینشی از مفاهیم و اصول آمادگی در برابر انواع مختلف تهدیدات 
           اصول اساسـی یـک صـحنه عملیـات ملـی مـدیریت بحـران ودفـاع غیرنظـامی

 به صورت یکپارچه تدرشرایط جنگ و مدیریت اطالعات وارتباطا
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      اصول مدیریت استاندارد شده منابع که باعث همـاهنگی بـین منـاطق وسـازمان
 .هاي مختلف می شود

    از (دارد  قابلیت انعطاف سازمانی به گونه اي که در همه حـوادث قابلیـت اجـرا
 ).حوادث روزانه تا حوادث بزرگ

 یک سامانه پویا که عامل تقویت و استمرار مدیریت می شود . 

  :ها می باشند شخصاتی که سامانه ملی مدیریت بحران فاقد آنم
سامانه ملی مدیریت بحران، هرگز یک برنامـه مـدیریت صـحنه بحـران      -1

نیست ولی اصول وساختاري را بنا می کند که برنامـه مـدیریت صـحنه بحـران     
  . ودیگر برنامه هاي عملیاتی براساس آن شکل می گیرند

 .ملی نیست بزرگ واین سامانه فقط خاص حوادث  -2
 .این سامانه یک برنامه ارتباطات ومخابرات براي شرایط بحران نیست -3
مدیریت بحـران   این سامانه فقط براي امدادگران سازمان هاي دخیل در -4

 .کاربرد ندارد
 نمـودار این سامانه فقط محدود بـه سـامانه فرمانـدهی حادثـه یـا یـک        -5

 .سازمانی نمی شود
 . این سامانه، یک سامانه ایستا نیست -6

 
  دومشخصه اصلی سامانه ملی مدیریت بحران

  :مشخصه اصلی است سامانه آمادگی ملی داراي دو
یعنی این سامانه، قابلیت انجام عملیات درهر نوع حادثه : قابلیت انعطاف سازمانی) 1

  . با هرعلت، اندازه، محل یا پیچیدگی رادارد
چینش سازماندهی شده اي از ساختارهاي استاندارد مدیریتی است که بـه روشـی   ) 2

  . هماهنگ و قابل پیش بینی عمل می کند
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  اجزاي اصلی سامانه ملی مدیریت بحران  -3
  

  :سامانه ملی مدیریت بحران داراي پنج جزء است
آمـوزش،  برنامـه ریـزي،   . اسـت  پایدار شامل اقدامات زمینه اي مداوم و: آمادگی )1

سـازي مـدارك تخصصـی و فعالیـت هـاي تحقیـق وانتشـار نتـایج          مانور، استاندارد
 .تحقیقات از اجزاي آمادگی هستند

شامل چارچوب اسـتاندارد ارتباطـات، مـدیریت    : اطالعات مدیریت ارتباطات و )2
و به مشارکت گذاشـتن اطالعـات   ) جمع آوري، تحلیل و توزیع اطالعات(اطالعات 

اصولی مانند سـامانه هـاي ارتبـاطی مشـترك بـین      . مدیریتی می باشددر کلیه سطوح 
سازمان ها، قابل اعتماد بودن سامانه هاي ارتباطی، قابل انعطاف بودن سامانه ها، قابل 
حمل بودن آنها و پایداري و پشتیبانی مناسب لجستیکی، در این بخش از سامانه ملی 

 . مدیریت بحران مطرح می شوند
جریان منابع باید سیال و قابل انعطـاف بـوده وبراسـاس نیازهـاي     : عمدیریت مناب )3

تبیین مکانیسم هاي استاندارد جهت نیاز سـنجی، شناسـایی، لیسـت    . حادثه مدیریت شود
بندي، درخواست، بسیج منابع، پیگیري، گزارش دهی، بازیابی و تخلیه منابع، از مختصات 

  .سامانه ملی مدیریت بحران است
  :که شامل سه بخش زیر می باشد: مدیریت فرماندهی و )4

شـامل مشخصـات عملیـات، اجـزاي     : سامانه هاي فرمانـدهی حادثـه   -الف
   .داخلی مدیریت و ساختار مدیریت حادثه

سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی شامل اتـاق هـاي کنتـرل بحـران و      -ب
   .نهادهاي هماهنگی بین سازمانی

شامل فرآینـدها، دسـتورالعمل هـا و    سامانه هاي اطالع رسانی عمومی  -پ
   .دقیق به مردم سامانه هاي اطالع رسانی به موقع و

شامل هدایت اسـتراتژیک سـامانه ملـی    : تداوم و حفظ مدیریت درشرایط حادثه )5
درواقع پشتیبانی و بهبود مداوم کیفیـت سـاختار   . مدیریت بحران و نظارت برآن می باشد

  .کید می باشدأآن دراین بخش مورد ت سامانه ملی مدیریت بحران واجزاي
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  اجزاي  سامانه ملی مدیریت بحران:  -3- 2شکل 

  :این بخش داراي دو جزء اساسی است 
هـدایت  : مرکـز هـدایت اسـتراتژیک سـامانه ملـی مـدیریت بحـران        -الـف 

استراتژیک، نظارت و هماهنگی کل اجزاي سامانه ملی مدیریت بحـران برعهـده   
  . این مرکز است

 صـدا، سـامانه   شامل سامانه هاي ارتبـاطی داده و : فناوري هاي پشتیبان -ب
و پیگیري منـابع در حادثـه،    هاي مدیریت اطالعات مانند ضبط صداها وتصاویر

  . سامانه هاي نمایش داده ها می باشد
  
  فرآیند ایجاد آمادگی در سامانه ملی مدیریت بحران  -4
  

ریزي، سازماندهی، آموزش، تجهیز کردن، مانور، آمادگی از طریق چرخه مداوم برنامه
آمادگی مستمر باعث ایجاد اطمینان بـه  . شودارزیابی و انجام اقدامات اصالحی کسب می

بـه عبـارت دیگـر، آمـادگی باعـث      . هماهنگی هاي بیشتر درشرایط بحران منجر می شود
  . و کارآمد بحران خواهد شد مؤثرتسهیل مدیریت 

  :بحران، آمادگی بر اجزاي زیر تاکید داردت سامانه ملی مدیریدر 

سامانه ملی مدیریت  
بحران 

تداوم و حفظ مدیریت 
درشرایط حادثه

مرکز هدایت استراتژیک فناوري هاي پشتیبان 

فرماندهی و مدیریت 

سامانه هاي فرماندهی 
حادثه 

سامانه هاي هماهنگی 
بین سازمانی 

نهادهاي هماهنگی بین 
سازمانی

مراکز کنترل بحران

سامانه هاي اطالع 
رسانی عمومی و هشدار

مدیریت منابع   مدیریت ارتباطات  
واطالعات آمادگی
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نامـه  ریزي، دستورالعمل ها و پروتکل هـا، آمـوزش و مـانور، اعطـاي گـواهی     برنامه 
  .و تجهیزات کارکناناعتباربخشی حرفه اي به 

  
  مفاهیم و اصول آمادگی -1-4

هاي اساسی و پایه اي در مدیریت شرایط اضـطراري و مقابلـه بـا    آمادگی یکی از گام
دهند، براي تمام حوادث است، بنابراین قوانین و مفاهیمی که اساس آمادگی را تشکیل می

   :تواند به کار برده شودمی سامانه ملی مدیریت حادثهافراد 
  
 رویکرد یکپارچه -

آمـادگی، نیازمنــد یــک رویکــرد یکپارچـه در زمینــه مــدیریت شــرایط اضــطراري و   
سـامانه ملـی   فعالیتهاي مقابله با حوادث است و براي رسیدن به چنین رویکردي، اجـزاي  

هـاي مـدیریت شـرایط اضـطراري و     هـا و حـوزه  بحـران بایـد در بـین سـازمان    مدیریت 
خصوصـاً آمـادگی بایـد در    . شـته باشـند  ساختارهاي مقابله با حوادث با یکدیگر تعامل دا

موضوعاتی نظیر ارتباطات و مدیریت اطالعات، مـدیریت منـابع، فرمانـدهی و مـدیریت،     
در مجموع، مفهوم رویکرد یکپارچه، هسته سیستم مـدیریت و فرمانـدهی   . یکپارچه شود

را، هاي واحد و در زمان اجاست که بر پایه زنجیره فرماندهی، وحدت فرماندهی، فعالیت
ها، جغرافیـا و یـا   ها با حوزهاین گونه خصوصیات به سازمان. باشدفرماندهی یکپارچه می

در  مـؤثر دهـد کـه بـه صـورت     ها و اختیارات منابع گوناگون این اجـازه را مـی  مسئولیت
  .ریزي کنندپشتیبانی از موضوعات مشخص، همکاري و برنامه

 : هاسطوح قابلیت -
   هـا و سـازمان هـا بایـد کمبودهـاي منـابع و      مناسب، حـوزه براي ایجاد یک عملکرد 

قابلیت هایشان را مشخص کنند و نسبت به تامین آنها در قبل، حین یا بعد از حادثه اقدام 
ریزي بـراي یـک حادثـه،    بندي قبل از حادثه یا قبل از برنامهلیست برداري و طبقه. نمایند

یید و تعیین سطوح قابلیت هاي مورد نیـاز  یکی از موارد حیاتی در آمادگی است که در تا
  .کنندکمک می
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  روش کسب آمادگی -2-4
شـرایط اضـطراري و    ،کارکنـان براي موفقیت در مدیریت بحران، ضروري است کـه  

همچنین براي افـرادي  . هایشان را به وضوح درك کرده باشندها و مسئولیت، نقشءمقابله
گذاري، هماهنگی و پشتیبانی داراي نقش و مسئولیت هسـتند، ایـن مسـئله    که در سیاست

  :که در آمادگی انجام می شوند عبارتنداز انواع نقش هایی. بسیار ضروري است
عبارت از تـدوین سیاسـت هـا و اصـالح، تصـویب و      : نقش هاي سیاست گذاري -

هـاي  نامهدوجانبه و توافقنامه هاي کمک ها، دستورالعمل ها، توافقرسمی سازي سیاست
هـاي مقابلـه را مـی    ها و فعالیـت هاي مرتبط با مدیریت بحران و طرحهمیاري و یا برنامه

 . باشد
عبارت از مـدیریت منـابع یـا هرگونـه همـاهنگی کـه بـراي        : نقش هاي هماهنگی -

 .هاي مقابله و مدیریت شرایط اضطراري نیاز استها یا طرحفعالیت
هـا و  کمک و حمایت براي فعالیت تأمینعبارت از پیش بینی : نقش هاي پشتیبانی -

 . طرح هاي مقابله و مدیریت شرایط اضطراري است
  

  :در یک سازمان یا منطقه باید اقدامات زیر انجام شوند دستیابی به آمادگیجهت 
باید همـاهنگی  : هاي آمادگیبحران و دیگر تالشسامانه ملی مدیریت ارتباط بین  - 

بسیار نزدیکی بین کلیه سطوح دولت، بخش خصوصـی و سـازمان هـاي غیردولتـی     
وظیفه اساسی هماهنگی دراین وسعت، بهتر اسـت توسـط رئـیس    . وجودداشته باشد

  . جمهور به کلیه دستگاه ها ومناطق کشور ابالغ گردد
پـذیري و حفاظـت    ارتباط سامانه ملـی مـدیریت بحـران و برنامـه کـاهش آسـیب      -

یکی از شاخص هاي چهارده گانه سامانه آمـادگی ملـی، سـامانه ملـی     : زیرساخت ها
سـامانه  . حفاظت زیرساخت ها می باشدکه جزء شاخص هاي عملیاتی قرار می گیرد

ملی مدیریت بحران، به عنوان یک شاخص پایـه، سـاختار و الزامـات اساسـی بـراي      
شناسـایی و  . فاظت زیرساخت ها ایجاد می کندنهادینه سازي سامانه ملی ح تدوین و

اولویت بندي زیرساخت هاي حیاتی و منابع کلیدي کشور درجهـت کـاهش آسـیب    
پذیري، ایجاد بازدارندگی، حفاظت و مقابله با تهدیدات ناشی از تهـاجم دشـمن بـه    
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زیرساخت هاي حیاتی، اقدامات اساسی در برنامه کاهش آسـیب پـذیري وحفاظـت    
 .  ی باشندزیرساخت ها م

سـامانه آمـادگی   : رابطه بین سامانه ملی مدیریت بحران و سامانه آمادگی ملـی  -
ملی داراي چهارده شاخص اساسی است که سامانه ملی مدیریت بحران یکـی از سـه   

 .  شاخص پایه آن می باشد
بحـران و چـارچوب برنامـه مـدیریت صـحنه      سامانه ملی مدیریت ارتباط بین  -
بحران، بدون در نظر گرفتن علت، اندازه، محل وقـوع و  ی مدیریت سامانه مل :بحران

. دهدکند که تمام مخاطرات را پوشش میهاي حوادث، الگویی را تنظیم میپیچیدگی
-برنامه ملی مدیریت صحنه بحران، ساختار و مکانیسمی را براي سیاسـت چارچوب 

و بـه موقـع    مـؤثر تیبانی کند تا از پشگذاري و برنامه عملیاتی در سطح ملی تعیین می
. دولت از استان ها و سازمان ها درانـواع مختلـف تهدیـدات، اطمینـان حاصـل کنـد      

ها و سازمان هاي ملـی  برنامه ملی مدیریت صحنه بحران، براي تمام بخشچارچوب 
  .و استانی که در عملیات مقابله مشارکت دارند، قابل استفاده است

برنامه ملی مدیریت صحنه بحران، براي چارچوب بحران و سامانه ملی مدیریت 
در . انـد هاي مدیریت حوادث در سطح ملی طراحی شدهها و کارآییباال بردن قابلیت

ــوادث،  ــارچوب حــین ح ــا و   چ ــران، رهنموده ــحنه بح ــدیریت ص ــی م ــه مل برنام
دستورالعملهایی را براي تلفیق قابلیت ها و منابع در یـک چـارچوب ملـی هماهنـگ     

برنامـه ملـی مـدیریت    چـارچوب  . کندمی تأمینگرا براي مدیریت بحران شده و هم 
کند چگونه دولـت، مـدیریت حـوادث    صحنه بحران، راهنمایی است که مشخص می

  .کندبراي تمام انواع مخاطرات را هدایت می
برنامه ملی مدیریت صحنه چارچوب بحران و سامانه ملی مدیریت پایه و اساس 

در . شـوند دث عموماً در ابتدا، در سطوح محلی مدیریت میبحران، این است که حوا
هاي کمک دوجانبه محلی نامهاکثر موارد انواع مختلف حوادث،  منابع محلی و توافق

اگر . هاي همیاري، خط اول مقابله فوري  ومدیریت حادثه خواهند بودنامهو یا توافق
  ي هـا تقاضـاي کمـک اسـتانی     هاي اضافی مورد نیاز باشـد، فرمانـدار  منابع و توانایی

هـاي  بحران بر این فرض استوار است که حوزهسامانه ملی مدیریت بنابراین . کندمی
       خـود را  هـاي مقابلـه در حـوزه عملیـاتی    محلی، فرماندهی، کنترل و اختیـار فعالیـت  
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سامانه ملی مدیریت بحران به سـطوح مختلـف    اجراي مفاد. بر عهده خواهند داشت
داشـته   ،کمک می کند که مدیریت صحیح تري برمنابع وارد شونده بـه منطقـه  دولت 
  . باشند
  

  هاي آمادگینقش -3-4
هاي یک منطقـه و بـین منـاطق مختلـف     هاي آمادگی باید در بین تمام سازمانفعالیت

ها بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی نیز باید در این گونه فعالیت. هماهنگ شوند
زیرا در بعضی مواقع آنها بـه عنـوان خـدمات رسـانان بخـش دولتـی و یـا        درگیر شوند، 

مجریان زیرساخت هاي حیاتی و منابع کلیدي در مدیریت بحران و عملیات مقابله درگیر 
آحاد مردم نیز نقش مهمی را با آماده کردن خود و خـانواده هایشـان در انـواع    . می شوند
هایی را براي رشد آمـادگی  مچنین باید برنامههاي عملیاتی هحوزه. کنندبازي می حوادث

  . افراد و جامعه داشته باشند
  

  هاي مرتبط با آمادگیسازمان -الف
هاي مقابله را قبـل از وقـوع یـک    این سازمان ها هماهنگی مدیریت بحران و فعالیت

  .کنندمی تأمینحادثه 
هـاي  گیـرد، سـازمان  هاي آمادگی باید در مناطق مختلـف انجـام   در زمانی که فعالیت

مرتبط با آمادگی باید به صورت چند منطقه اي یا چند سازمانی و یـا حتـی بـا همکـاري     
هاي حیاتی و یا سـازمان هـاي غیردولتـی،    بخش خصوصی، مالکین و مجریان زیرساخت

هایی امضـاء گـردد تـا هـر     نامههاي مختلف، توافقهمچنین باید در بین بخش. عمل کنند
  .هاي خودش آگاهی یابدها و مسئولیتها، نقشتسازمان از قابلی

  :دهندهایشان انجام میهاي زیر را در حین سایر فعالیتهاي آمادگی فعالیتسازمان
 ها و دستورالعمل هاي عملیاتی در ها، پروتکلتدوین و هماهنگی برنامه

 .شرایط اضطراري نظیر دستورالعمل هاي ارتباطات و هشدار
 ــاهنگی ــارچگی و هم ــت یکپ ــاري فعالی ــا در حــوزه ک ــا و عملکرده  ه

 .خودشان
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   هـاي مـورد نیـاز بـراي توسـعه      ایجاد استانداردها، راهنماهـا و پروتکـل
 .تعامالت بین سازمانی

 منابع تأمینها براي درخواست و اتخاذ استانداردها، راهنماها و پروتکل. 
 شناسایی منابع و دیگر تقاضاها و الویت بندي استفاده از آنها. 
 غیب به آموزش، مانور و ارزیابی و اجراي برنامه هاي اصالحیتر. 
  ــق ــظ تواف ــدوین و حف ــان از ت ــهاطمین ــا  نام ــه و ی ــاي کمــک دوجانب       ه
 . هاي همیاري و دسترسی به بخش خصوصی وسازمان هاي غیردولتینامهتوافق
 استفاده از سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی براي حوادث خاص . 
 توانـد در هـر   هـا کـه مـی   براي پشتیبانی علمـی از عملیـات  ریزي برنامه

هـا در راسـتاي تحقیـق و    سطحی از دولت انجام شود و کمک کـردن بـه ایـده   
 .توسعه فناوري هاي جدید

       اجراي جلسات مروري پـس از حـوادث جهـت اسـتخراج درس هـاي
 .آموخته شده درحوادث براي تقویت آمادگی ها

  
  انتخابی یا انتصابی در ایجاد آمادگینقش مدیران ارشد دولتی  -ب

هایشـان در  ها و مسـئولیت این مدیران باید به طور مشخص و واضحی در مورد نقش
اداري و  کارکنـان ایـن افـراد شـامل    . مورد شرایط بحران و مقابله با حوادث آگـاه باشـند  

. ندباشـ بخشی که نقش مدیریت ارشد یک حوزه را دارند، می/ سیاسی و مدیران سازمانی
ها ممکـن اسـت تنظـیم و تـدارك دسـتورالعمل و راهنمـا بـراي        در زمان حادثه، نقش آن

شـان لزومـاً مـدیریت بحـران و     هاي روزانـه هاي درگیر در حادثه باشد، ولی فعالیتلفهؤم
  . مقابله با حوادث نیست

  : این مدیران عبارتنداز شرح وظایف
بحـران و  سـامانه ملـی مـدیریت    فهم کلی، داشتن تعهد و اخذ آموزش در مـورد   -

  .مشارکت در مانورها
دارا بودن دانش ونگرش ومهارت کافی نسبت به  اصول اساسی مدیریت بحـران،   -

 .سامانه ملی آمادگی، و چگونگی اعالم یک حادثه
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هاي یـک حـوزه، بخـش    هاي آمادگی در جامعه، سازمانرهبري و ترغیب فعالیت -
 .خصوصی و سازمان هاي غیردولتی

هـاي   نامـه هـاي کمـک دوجانبـه و توافـق    نامهشامل توافق(کمک به ایجاد ارتباط  -
هاي دیگر و در صورت نیاز با بخش خصوصـی و سـازمان هـاي    با حوزه) همیاري

 .غیردولتی
ها و در صورت نیاز هاي پیشگیري با حوزهپشتیبانی و ترغیب مشارکت در فعالیت -

 .با بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی
سـامانه ملـی   هایشان براي اجراي ها، بخش ها یا سازمانتدارك راهنما براي حوزه -

 .بحرانمدیریت 
هاي مرتبط با مدیریت بحران و مقابله با حـوادث در  فهمیدن قوانین و دستورالعمل -

 .مرتبط هايحوزه
ها،  بندي آنحفظ آگاهی در مورد زیرساخت هاي حیاتی و منابع کلیدي و اولویت -

 . ها و اولویت هاي بازسازي آثار احتمالی تهاجم دشمن بر آن
هـا و  دهی و بازبینی قـوانین، سیاسـت  از این مدیران همچنین براي همکاري در شکل

هاي مـدیریت بحـران و مقابلـه    هاي آمادگی و اصالح فعالیتهاي مرتبط با فعالیتبودجه
  .گرددبا حوادث دعوت می

مـالی، سـالمت عمـومی، زیسـت محیطـی، اجتمـاعی،        یک حادثه، تلفیقی از مفاهیم
در اغلـب مـوارد، حـوادث، نیازمنـد     . باشـد اقتصادي و سیاسی با اثرات طوالنی مدت می

ها و یا بخش خصوصی وسـازمان هـاي   ها، حوزهدر بین  سازمان(اي مقابله هماهنگ شده
     بایــد باشــند کـه در ایـن حــین، مـدیران ارشـد، تحــت شـرایط بحرانـی       مـی ) غیردولتـی 

بحـران در  سامانه ملـی مـدیریت   ان باید از چگونگی اجراي مأموراین . گیري کنندتصمیم
  .هاي مقابله براي کاهش اثرات یک حادثه آگاه باشندهماهنگی فعالیت

مدیران ارشد در حین حوادث معموال در صحنه حادثه نیستند ولـی بایـد در ارتبـاط    
بـا توجـه بـه سـطح شـرایط      . مداوم با فرمانده حادثه یا فرماندهی یکپارچه حادثه باشـند 

  :توانند تحت نظر مکان هاي زیر عمل کنندان میمأموراضطراري یا طبیعت حادثه، این 
 ايان حوزهمأمورها یا سازمان 
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 کنترل بحران کز امر 
 

 نهادهاي هماهنگی بین سازمانی 
فرمانـدهی  / فرمانـدهی حادثـه  هماهنگی مناسب بـین مـدیران ارشـد سـازمان هـا و      

این مـدیران ارشـد   . باشد مؤثرتواند در موفقیت مدیریت بحران بسیار می یکپارچه حادثه
. داشته باشـند  حادثهفرماندهی یکپارچه / فرماندهی حادثه باید ارتباط واضح و روشنی با 

فرمانـدهی  / فرمانـدهی حادثـه   بررسی موارد زیر باید به صورت واضح و روشـن بـراي   
  :و مستندسازي شود تأمین یکپارچه حادثه
 هاي ایمنیبررسی 
 موضوعات زیست محیطی 
 محدودیت هاي سیاسی و قانونی 
 هامقوالت مرتبط با خدمات زیرساخت هاي حیاتی و ترمیم آن 
  اجتماعی، سیاسی و اقتصادياثرات 
 هابررسی هزینه 

ها و قـوانین مشـخص نشـده باشـند،     در بعضی موارد اگر اطالعات در مورد سیاست
  .ها یا انتظارات رسمی و قانونی تعیین شوندباید به صورت یک سري از اختیارات یا نامه

  
  هاي غیردولتینقش سازمان -پ

جامعه محور، نهادهاي مذهبی یا ملی نقـش  سازمان هاي غیردولتی نظیر سازمان هاي 
. کننـد هاي مدیریت بحران و مقابله با حوادث بازي میحمایتی خیلی مهمی را در فعالیت
هایشـان، سـازمان هـاي غیردولتـی کـه ظرفیـت و میـل        براي یکپارچه شدن کامل فعالیت

و مانورهـا  ریزي، آمـوزش  هاي آمادگی خصوصاً در برنامههمکاري دارند باید در فعالیت
ها باید قبل از وقوع حادثه با این سازمان منعقد شود نامهعالوه بر این، توافق. درگیر شوند

  .ها آگاه گرددهاي دیگر سازمانها، انتظارات و نقشتا هر سازمانی از ظرفیت
سـامانه ملـی   که مجریان و مدیران کلیدي سـازمان هـاي غیردولتـی،     شودپیشنهاد می

مسـابقات ورزشـی یـا    (ریـزي شـده   را بـراي وقـایع و حـوادث برنامـه    بحـران  مدیریت 
سامانه استفاده از . به کار ببرند...) اجتماعات مهم در سفرهاي مقامات به مناطق مختلف و



   143 / الگوي پیشنهادي سامانه ملی مدیریت بحران  
       

 

ها را در یکپـارچگی در مـدیریت حـوادث افـزایش     بحران، توانایی سازمانملی مدیریت 
  .دهدمی

  
  نقش بخش خصوصی -ت

هـاي مـدیریت بحـران و مقابلـه بـا      حیـاتی را در فعالیـت   بخش خصوصی نیز نقش
. بحران گنجانده شـود سامانه ملی مدیریت هاي کند و باید در تمام جنبهحوادث بازي می

هـاي حیـاتی   سیسات، صنایع، موسسات، مشاغل و تجارت به صورت معمول در جنبـه أت
دثی کـه ممکـن اسـت    این شرکت ها باید براي تمام حوا. شوندمدیریت بحران درگیر می

. رسانی و تحویل کاال تحت تاثیر قـرار دهنـد، آمـاده شـوند    هایشان را در خدماتتوانایی
هاي بخش خصوصی که به صورت مستقیم در مدیریت بحران و مقابلـه  همچنین سازمان

هـاي  ها، تاسیسـات و مـالکین و اپراتورهـاي زیرسـاخت    نظیر بیمارستان(شوند درگیر می
  .هاي آمادگی آن حوزه خاص قرار گیرندفعالیت باید در) حیاتی

تمام سطوح دولتی باید با بخش خصوصی کار کنند تا یک سري از نظامـات خـاص   
ملی ایجـاد   هاي عملیاتی را در سطوح محلی، استانی وها و روشها، مسئولیتشامل نقش

هاي ضروري آموزش بااي توسعه یابند واین گونه نظامات باید به صورت گسترده. نمایند
ایجـاد  . و مانورهاي تمرینی هدایت شوند تا اینکه کامالً در یک حادثه واقعی اجرا شـوند 

گیــر در هــاي بخــش خصوصــی درگونــه نظامــات خصوصــاً در ارتبــاط بــا ســازمانایــن
در مجمـوع، بخـش خصوصـی    . هاي حیاتی و منابع کلیدي بسیار مهـم اسـت  زیرساخت

هـاي خصوصـی و دولـت دارد تـا     میاري با دیگر بخشهاي هنامهتمایل به بررسی توافق
هاي درگیر در آمادگی و مقابلـه بـا بحـران، مشـخص     ها و انتظارات بخشها، نقشقابلیت

در نهایت، بخش خصوصی شاید یکی از بهترین منابع در آمادگی و مدیریت بحران . شود
  .ها باشدو مقابله با حوادث در بسیاري از مکان
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  آمادگیاجزاي  -4-4
  

ها و دستورالعمل ها را ها، سیاستهاي آمادگی باید حفظ و معتبرسازي برنامهفعالیت
بندي، هماهنگی، مدیریت و پشـتیبانی اطالعـات و منـابع    براي توصیف چگونگی اولویت

ثر و کارآمـد  ؤبازیابی مـ  زیر، پایه واساس یک مقابله و اجزاي توضیح داده در. انجام دهد
پشتیبانی مستمر به وسـیله مرکـز هـدایت اسـتراتژیک در سـامانه ملـی       . کنندرا ایجاد می 

آمـوزش و مـانور، صـدورگواهی    : شـود مدیریت بحران، در حوزه هـاي زیـر انجـام مـی    
  .و اعتبار بخشی تجهیزات کارکنانصالحیت علمی وحرفه اي 

  
  ریزي آمادگیبرنامه -الف

براي تمـام انـواع حـوادث باشـد کـه از      گرا، داراي مقیاس و کاربري برنامه باید واقع
سازي کمک هاي دوجانبـه هسـتند و آنهـایی کـه     وقایع روزانه تا حوادثی که نیازمند فعال

ها، شامل برنامه عملیاتی حادثه، بایـد  برنامه. شودباشند را شامل نیازمند هماهنگی ملی می
وانایی افـرادي کـه   اي آزمایش گردد تا از تاساس آموزش را شکل دهد و به صورت دوره

هـا بایـد   در برنامـه . اطمینان حاصل شودآنها نیز در مقابله درگیر هستند و قدرت اجرایی 
هـاي گرفتـه شـده و    آموزش و مانور مدنظر قرار گیرد و جلسـات مـرور حـوادث، درس   

ها برنامه. هاي اصالحی بعد از حادثه باید در مورد هر حادثه یا مانوري انجام گیردفعالیت
اي به روزرسانی شوند تا تغییرات در مدیریت بحران و محیط مقابله د به صورت دورهبای

  .و همچنین تغییرات در سازماندهی را منعکس کنند
، تجهیزات و دیگر منابع دولتی و غیردولتـی را  کارکنانها، چگونگی استفاده از برنامه

هـا  آن. کننـد توصـیف مـی   براي پشتیبانی از مدیریت بحران و تقاضاهاي مقابله با حوادث
هـا، یکپارچـه کـردن    هایی را براي تعیین اولویتهسته عملیاتی آمادگی هستند و مکانیسم

حوزه هاي چندگانه و عملکردها، ایجاد روابط مشارکتی و اطمینان از پشتیبانی / هاسازمان
راهکارهایی در مـوارد  ها همچنین باید برنامه.  کندایجاد می ،ارتباطات به صورت کارآمد 

ها در حین یا بعـد از  حفظ استمرار خدمات دولت و استمرار عملیات :   زیر تدوین کنند
هـاي حیـاتی و   پـذیري زیـر سـاخت   هایی براي اطمینان از برگشتمکانیسم تأمینبحران، 
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ها در ارتباط بـا مـدیریت منـابع و    ریزيپایداري اقتصادي و ارتباطات و یکی کردن برنامه
  .رتباطات و مدیریت  اطالعاتا

هاي مقابله و هاي مناسب را براي تسهیل فعالیتها و سازمانها باید تمام بخشبرنامه
هـا بایـد یـک فرآینـد     در مواردي که نیاز است، این برنامه. مدیریت بحران یکپارچه کنند

ا هـا و یـ  هـا، سـازمان  تعریف شده و مشخصی را براي پیگیري و تقاضاي کمک از بخش
هایی را تعریف کند کـه در آن نحـوه   دولت، باید برنامه. هاي مختلف داشته باشندسازمان

مناطق مختلف کشور نیـز  . استقرار منابع ملی مقابله، قبل و در حین حادثه مشخص شوند
ها آگاه باشند تا در تطبیق دادن منابع ملی در زمان نیاز و یکپارچه کـردن  باید از این برنامه

همیشـه بایـد برنامـه هـاي مختلـف      . هایشان به صورت مناسب عمل کننـد برنامهآن ها با 
  . عملیاتی در سطوح استانی و ملی به طور کامل باهم هماهنگ باشند

  :ها در زیر تعریف شده استدو دسته از برنامه
  
هایی را مشـخص مـی کنـد کـه تقاضـاها، اهـداف       اولویت: هاي استراتژیکبرنامه) 1

هـا در  ها و منابعی را که براي یکپارچه کردن فعالیتویژه، دستورالعملکالن، اهداف 
سطوح مختلف دولتی، بخش خصوصی، سازمان هاي غیردولتـی و مـدیریت کـردن    

هاي مقابله و مدیریت بحران در انواع مخـاطرات الزم اسـت را مـدنظر قـرار     فعالیت
-ها، تصمیمتقرار اولویتریزي استراتژیک اتخاذ اهداف بلند مدت، اسبرنامه. دهدمی

گیري در مورد بودجه و امور مالی، توسعه سیاسی و کاربري کردن اقدامات اجرایـی  
 .دهدرا نیز مدنظر قرار می

هاي مورد نیاز براي اجراي وظایف و اهـدافی  منابع و سازمان: هاي عملیاتیبرنامه) 2
هـاي  برنامـه . دهـد باشـند را تشـخیص مـی   ریزي اسـتراتژیک مـی  که بر اساس برنامه

اي در همـاهنگی بـا   هر حوزه. عملیاتی غالباً شامل برنامه هاي تاکتیکی و فنی هستند
هایی که حیطه آمادگی و فعالیتهاي مورد نیاز حوزه براي ها مرتبط، باید برنامهسازمان

هـا بایـد   ایـن برنامـه  . کند، را توسـعه دهـد  مقابله با ومدیریت بحران را مشخص می
هـاي پشـتیبانی را   هـا، سیاسـت هـا و پروتکـل    ها و مسئولیتزمانی، نقشساختار سا

  تعریف کنند و باید قابل تعمیم به تمام مخاطرات باشند و همچنین به اندازه کافی 
 .جامع باشند تا محدوده وسیعی از نیازهاي عمومی را در نظر بگیرد
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  برنامه هاي آمادگی  -5-4
  
  :درشرایط بحرانبرنامه تداوم خدمات دولت  -1-5-4

شـود کـه از تـداوم عملکردهـاي     ریزي براي  تداوم خدمات دولت سـبب مـی  برنامه
ریـزي تـداوم خـدمات    برنامـه . حیاتی در حین یک بحران گسترده اطمینان حاصـل شـود  

، بخش خصوصی و سازمان هـاي  )تمام سطوح دولتی(ها دولت باید در بین تمام سازمان
هـاي حیـاتی دولـت در    ها و یا عملیـات جراي مداوم قابلیتغیردولتی برقرار گردد تا از ا

حـوادث طبیعـی و جنـگ هـاي اخیـر، نیـاز بـراي        . حین یک حادثه اطمینان حاصل شود
ریزي در تمام سطوح ملی، استانی و محلی قابلیت تداوم خدمات دولت و همچنین برنامه

  .را نشان داده است
هـا  موجود بودن منابع و زیـر سـاخت  اطمینان یافتن از تداوم عملکردهاي ضروري و 

هـاي مقابلـه بسـیار حیـاتی     ها، در موفقیت مدیریت بحران و عملیاتبراي پشتیبانی حوزه
هـاي مشـاغل و یـا خـدمات دولـت در تمـام شـرایط و        این توانایی حفظ قابلیـت . است

ها، دسـتورالعمل هـا، پـیش بینـی     احتماالت است که به عنوان مثال از طریق توسعه برنامه
     هـا انجـام  ، منابع، ارتباطـات پایـدار و یـا پایگـاه داده    کارکنانفضاهاي فیزیکی جایگزین، 

  . گیردمی
هاي تداوم خدمات در پشتیبانی از استمرار عملکردهاي مشـاغل و  در حالیکه فعالیت

نظـر  داراي قانون را مد هاي تداوم دولت، استمرار حکومتفعالیت. کندکید میأیا دولت ت
ریزي براي تداوم حکومت، حفظ و یا بازسازي موسسات دولتی و اهداف برنامه. گیردمی

هـاي اداري، قـانونی و یـا سـاختاري     مسـئولیت  استمرار همچنین اطمینان یافتن ازحفظ و
این موضوع از طریـق تـوالی فرمانـدهی، نماینـدگی از     . باشدسازمان یا بخش مربوطه می

هـاي مقابلـه و   تعیین شده مدیران بحران و فرماندهی و کنترل فعال در حین عملیاتپیش 
ها باید از توانمنـد بـودن مـدیران ارشـد دولتـی در انجـام       دولت. گیردبازسازي انجام می

هاي تداوم بودن برنامه مؤثربراي . عملکردها در حین و بعد از حادثه اطمینان حاصل کنند
هـاي مقابلـه و مـدیریت بحـران     این برنامه ها باید با دیگر برنامهخدمات و تداوم دولت، 

   .متحد و یکپارچه شوند
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  هاي همیاريهاي کمک دوجانبه و یا توافقنامهتوافقنامه -2-5-4
  هـا منعقـد  هـا و یـا حـوزه   ها، به صورت شفاهی یا کتبی بین سازماناینگونه توافقنامه

، کارکنـان هـا نظیـر   کننـد کـه کسـب سـریع کمـک     شوند و مکانیسم هایی را ایجاد میمی
هـدف اصـلی از اینگونـه    . شـود تجهیزات، مواد و وسایل و دیگر خـدمات را سـبب مـی   

هاي اضطراري در قبل، حین و بعد ها، تسهیل بسیج سریع و کوتاه مدت پشتیبانیتوافقنامه
  .از یک حادثه است

      دریافـت کمـک ایجـاد   یک توافقنامه امضاء شـده، تضـمین قطعـی بـراي تـدارك و      
  .نمی کند، بلکه قبل از تدارك منابع، باید نیازهاي حادثه مشخص شوند

  : چندین نوع توافقنامه وجود دارد که شامل موارد ذیل می باشد 
 کمک هاي دوجانبه خودکار  -

توافقنامه هایی که ارسال خودکار منابع تقاضاشـده را بـدون مجوزهـاي خـاص     
  . اینگونه توافقنامه ها معموال قراردادهاي پایه می باشند. حادثه مقدور می سازد

 کمک هاي دوجانبه محلی -
توافقنامه هاي بین حوزه هـا و سـازمان هـاي همجـوار کـه تقاضـاهاي رسـمی        
همیاري را شامل می شود و معموال گستره جغرافیایی وسیع تري را نسبت به کمـک  

   .هاي دوجانبه خودکار  تحت پوشش قرار می دهند
 کمک هاي دوجانبه داخل استانی و بین استان ها -

توافقنامه هایی که دارایی هاي دولتی و غیردولتی محلـی و اسـتانی را در جهـت    
  . افزایش آمادگی یکپارچه می کند

 دیگر توافقنامه ها -
مین کمک ویا منابع أهرگونه توافقنامه اي، چه رسمی و چه غیررسمی، که براي ت

ي دولتی، بخش خصوصی ویا سازمان هاي غیردولتی بکـاربرده  در سرتاسر حوزه ها
  . می شود

مناطق مختلف کشور باید با سازمان ها و حوزه هاي مناسـب کـه توقـع دریافـت یـا      
اسـتان هـا بایـد در قراردادهـا و     . مین کمک از آنها را دارد، عقد قرارداد و توافقنامه کندأت

مـدیران  . توافقنامه هایی که تمام حوزه هاي محلی را پوشش مـی دهـد، مشـارکت کننـد    
ارشد دولتی مرتبط، باید تمام توافقنامه هاي کمک دوجانبه و توافقنامـه هـاي همیـاري را    
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مه ها و توافقنامه ها با بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتـی نیـز   تفاهم نا. کنند تأیید
  .جهت تسهیل تحویل به موقع کمک ها در زمان حادثه الزم هستند

  : باشندمی توافقنامه ها شامل اجزاي زیر 
 تعریف کلمات کلیدي استفاده شده در توافقنامه ها -
 نقش ها و مسئولیت هاي سازمان هاي امضاء کننده -
 رالعمل هاي تدارك و تامین کمک ها و همیاري هادستو -
دستورالعمل ها، اختیارات و قوانین الزم براي پرداخت، بازپرداخت و تخصـیص   -

 هزینه ها
 فرایندهاي هشدار -
 پروتکل هاي ارتباطات یکپارچه سازمان هاي دخیل درمدیریت بحران  -
 ارتباط با دیگر توافقنامه هاي حوزه ها -
 نحوه پرداخت غرامت کارکنان  -
 تعیین وضعیت مصونیت هاي شغلی و ایمنی -
 شناسایی و تصدیق گواهی نامه ها و صالحیت هاي علمی وحرفه اي -
  تقسیم کردن و به اشتراك گذاشتن توافقنامه ها، در صورت نیاز -
  

  پروتکل ها و دستورالعمل هاي آمادگی  -ب
دامات خاصی را که به اجـراي یـک سیسـتم یـا     پروتکل ها و دستورالعمل ها، باید اق

بحران و سازمان / مقابله کارکنانتمام . برنامه سبب می شوند را با جزئیات کامل بیان کنند
هاي مربوطه شان باید پروتکل ها و دستورالعمل هـا را بـه چـک لیسـت هـاي عملیـاتی       

ن بحران بسـیار  تبدیل کنند چون این چک لیست هاي عملیاتی، در عملیات مقابله در حی
  . کارآمد می باشند

  : دستورالعمل ها از طریق موارد ذیل، مستند و اجرا می شوند
 چک لیست ها؛  
  لیست کردن منابع؛  
  ،نقشه ها  
 ها و دیگر داده هاي مرتبط؛  نمودار  
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  مکانیسم هایی براي هشدار به کارمندان و مسئولین؛  
  فرآیند هایی براي دریافت و استفاده از تجهیزات، ملزومات و وسایل نقلیه؛  
        روش هاي فراهم کردن توافقنامـه هـاي کمـک دوجانبـه و توافقنامـه هـاي

  همیاري؛ 
  مکانیسم هایی براي گزارش دهی به مراکز عملیاتی بخش ها و مراکز کنترل

  بحران؛ 
 اط با دولت، بخش خصوصی دستورالعمل هاي عملیاتی ارتباطات نظیر اارتب

  .و سازمان هاي غیردولتی

  : چهار سطح استاندارد براي مستندات دستورالعملی وجود دارد
 دستورالعمل هاي عملیاتی استاندارد یا آیین نامه هاي عملیاتی -

یات روش اجراي ئسندي مرجع است که هدف، اختیارات، مدت زمان و جز
اي بـه هـم وابسـته را بـه شـکلی      یک عملکرد واحـد یـا تعـدادي از عملکردهـ    

  .مین می کندأیکنواخت ت
 راهنماي عملیات میدانی یا کتابچه راهنماي مدیریت حادثه-

راهنماهاي میزي یا جیبی هستند که شـامل اطالعـات ضـروري مـورد نیـاز      
  .یتها و وظایف خاص استمأموربراي اجراي عملکردها و یا 

 راهنماي بسیج منابع -
بوسیله دستورالعمل ها، فرآیندها و توافق نامـه هـاي   سندي مرجع است که 

هاي شرکت کننده  طرح ریزي شده سازمان ها بکاربرده می شود و تمام سازمان
  .از آن براي فعال سازي، جمع آوري و انتقال منابع استفاده می کنند

  
 چک لیست هاي بصري

عبارت از انواع مختلف کمکهاي بصري هستند که بـراي اطمینـان از اینکـه    
. یت اجرا می شوند یا نه، استفاده مـی گردنـد  مأمورگامهاي خاص یک وظیفه یا 

این چک لیست ها همچنین شامل چک لیست هاي آموزشی و چگونگی اجراي 
  . نقش هاي خاص را هم شامل می شوند
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  پروتکل ها 
پروتکـل هـا،   . اهاي عملیاتی تحت شرایط مختلـف مـی باشـند   مجموعه اي از راهنم

مین می کننـد کـه از طریـق    أدستورالعمل هاي ثابت و اختیارات و تفویض اختیاراتی را ت
براساس آموزش و تفـویض  . آنها، نقش ها و عملکردها بدون کسب اجازه اجرا می شوند

خاصی ایـن اجـازه را مـی دهنـد کـه وضـعیت موجـود را         کارکناناختیار، پروتکل ها به 
  . ارزیابی کنند، سریعا مداخله نموده و فعالیت هایشان را تا سطح مطلوب افزایش دهند

  
  آموزش و مانور -پ

دخیل در مدیریت بحران و مقابله، در تمام سطوح دولتی اعم از افرادي  کارکنانکلیه 
ارشـد هسـتند ویـا افـرادي کـه در بخـش       که در جایگاه هاي سیاست گـذاري ومـدیران   

باید در جهت بـاالبردن سـطح قابلیـت هـاي     خصوصی و سازمان هاي غیردولتی هستند، 
  . خودشان در تمام مخاطرات، بطور مناسب آموزش ببینند

شده بر سـامانه هـا و فرآینـدهاي همـاهنگی عملیـات،       دوره هاي آموزشی استاندارد
متخصصـانی کـه در حـین حادثـه هماهنـگ بـا       ساختار عملیات و همچنین بـر آمـوزش   

دوره هاي آموزشی و مانورها باید خصوصا براي افراد . یکدیگر فعالیت کنند، تمرکز دارد
در ایـن دوره هـا بـه افـراد بـا      . داراي مسئولیت و درگیر در مدیریت بحران برگزار شوند

ادث واقعـی  تجربیات کمتر این فرصت داده می شود که از تجربیات افـرادي کـه در حـو   
ایـن امکـان داده شـود     کارکنانبعالوه، در مانورها باید به . حضور داشته اند، استفاده کنند

که در نقش سرپرستی ویا فرماندهی ظاهر شوند و تجربه اینگونه نقش ها و شرایط را نیز 
  . کسب کنند

فرد درگیر در فعالیت هـاي مـدیریت بحـران    /حوزه/سطوح آموزشی به سطح سازمان
  : دوره هاي آموزشی به کارآموزان این فرصت را می دهد که. دارد

بحران را در مانورها و حوادث واقعی به کـار  سامانه ملی مدیریت مفاهیم و قوانین  -
 . ببرند

ه خاطر باشـند، ازجملـه در سـامانه    بحران آسودسامانه ملی مدیریت در استفاده از  -
 . فرماندهی حادثه
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بحـران  مـدیریت  / مقابلـه  کارکنانبحران، سامانه ملی مدیریت درجهت بهبود اجراي 
شامل حوادث چند حوزه اي با همکاري بخـش خصوصـی    –باید در مانورهاي عملیاتی 

براي باالبردن هماهنگی و تعامالت بـین سـازمانی مشـارکت     – و سازمان هاي غیردولتی
بحران، ممکن سامانه ملی مدیریت  لفه هاي گوناگونؤدر جریان انجام مانور براي م. کنند

است یک یا چند مانور عملیاتی انجـام شـود کـه در هرکـدام جنبـه هـاي خاصـی از آن        
راتژیک و عملیـاتی و بـا همکـاري    مانورها باید با توجه به برنامه هاي است. ارزیابی گردند

و همچنین توافقنامه هاي  سازمان هاي غیردولتی بخش ها، سازمان ها، بخش خصوصی و
مانورها باید مکانیسـمی بـراي فعالیـت هـاي اصـالحی در      . کمک دوجانبه مدیریت شود

  . فرآیند برنامه ریزي باشند
  :مانورها باید موارد زیر را پوشش دهند

تمام جنبه هاي یک برنامه، خصوصا فرآیند ها و دسـتورالعمل هـاي فعـال سـازي     - 
 . توافقنامه هاي دوجانبه و توافقنامه هاي همیاري

 اطالعات موردنیاز براي فعال سازي اینگونه توافقنامه ها- 
 
مـدیریت   کارکنانگواهینامه ها و اعتبارنامه هاي علمی وحرفه اي  تأییدصدور و  -ت

  ع غیرنظامی بحران ودفا
یکی از اجزاي حیاتی آمادگی، استفاده از استانداردهاي ملی در به کاربردن سـاختاري  

درگیـر در مـدیریت    کارکنانمشترك براي گواهینامه ها واعتبارنامه هاي علمی وحرفه اي 
اینگونه استانداردها درجهت اطمینان از اخذ حداقل مهارت ها، تجربیـات و  . بحران است

اطالعات موردنیاز براي اجراي ایمـن و کارآمـد فعالیـت هـاي مـدیریت بحـران توسـط        
اســتانداردها معمــوال شــامل دوره هــاي آمــوزش، تمــرین،  . درگیــر مــی باشــد کارکنــان

سـازمان هـاي ملـی،    . آمادگی فیزیکی و پزشکی مـی باشـد   ، اعتبارسنجی، صحت سنجی
شده و سازمان هاي خصوصی و حرفه اي درگیر درمدیریت بحران،  تأییداستانی و محلی 

راستاي حوزه فعالیت شان باید درگیر  براي گرفتن اینگونه اعتبارنامه ها و گواهینامه ها در
  . شوند

  گواهینامه تجهیزات -ث
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مدیریت بحران و سازمان هاي مربوطه شـان بـا توجـه بـه انـواع تجهیـزات        کارکنان
لفـه هـاي اساسـی    ؤیکـی از م . موردنیاز براي اجراي نقش هـاي اساسـی ، معتبـر هسـتند    

آمادگی، تدارك تجهیزاتی است که داراي استانداردهاي الزم عملیـاتی بـوده و بتوانـد در    
همچنـین ایـن تجهیـزات بایـد بـین      . سازمان هاي مختلف به طور مشترك استفاده گـردد 

  . سازمان ها با واژگان یکسانی استفاده گردد
  کاهش مخاطرات

هاي اصلی مدیریت بحران می باشد و شامل فعالیـت   مؤلفهکاهش مخاطرات یکی از 
هاي بنیادینی در جهت کاهش تلفات جانی و خسارات مالی در حوادث مختلف، ازطریق 

کـاهش مخـاطرات، بـه دنبـال     . یک محیط ایمن، می باشدکم کردن اثرات حادثه و ایجاد 
اینگونه فعالیـت هـا و   . ایجاد توقف در چرخه خسارت، بازسازي و خسارت مجدد است

مـدیریت  . عملیات ها، در اغلب موارد، داراي اثـرات طـوالنی مـدت و پایـداري هسـتند     
رجهـت  فرآیند اندازه گیري یـا ارزیـابی ریسـک و تـدوین اسـتراتژي هـایی د       –ریسک 

استراتژي هـاي  . یکی از جنبه هاي حیاتی کاهش مخاطرات می باشد -مدیریت کردن آنها
مدیریت ریسک شامل اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک، یا قبول قسـمتی یـا   

  . تمام پیامدهاي حاصل از ریسک خاصی می باشد
  رد زیـر نمونه هایی از فعالیت هاي کاهش مخاطرات براي  شرایط جنگ شـامل مـوا  

  : می باشد
 . آموزش همگانی و توسعه فعالیت هاي کاهش تلفات جانی و تخریب دارایی ها - 
اقدامات حمایتی درجهت اطمینان از حفاظت از زیرساخت هـاي حیـاتی و منـابع     - 

 . کلیدي براي اطمینان از تداوم مشاغل و پایداري اقتصادي جوامع
 صنایع، نیروگاه ها و بیمارستان هادوگانه سوز کردن مراکز حیاتی و  -
شناسایی، تجهیز کردن و نوسازي پناهگاه ها و اتاق هـاي امـن درجهـت حفاظـت     - 

 . مردم در خانه هایشان، مکان هاي عمومی و مدارس دربرابر مناطق مستعد خطر
اجراي برنامه هاي حفاظت از بایگانی هاي حیـاتی در تمـام سـطوح دولتـی بـراي      - 

 . ود شدن و یا خسارت دیدن بایگانی ها و مستندات مهمجلوگیري از مفق
مشارکت در اطالعات و ارتباط با دیگر فعالیـت هـاي مجریـان قـانونی در جهـت      - 

 پیشگیري از انواع تهاجم دشمن 
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بازبینی مجدد نقشه هاي مناطق مستعد خطر بطور دوره اي، بـا اسـتفاده از تکنیـک    - 
 هاي سامانه اطالعات جغرافیایی

ریت داده هاي تاریخی حوادث براي حمایت از برنامه ریزي ها و تحلیل هـاي  مدی- 
  . استراتژیک

 
  مدیریت اطالعات وارتباطات درسامانه ملی مدیریت بحران -5
  

مدیریت بحران به سیستم هاي اطالعات و ارتباطات وابسته اسـت   مؤثرفعالیت هاي 
مدیریت بحران و سازمان هـاي مربوطـه    کارکنانکه یک تصویر عملیاتی مشترك را براي 

ایجاد و حفظ یک تصویر عملیاتی مشـترك و اطمینـان از قابـل دسـترس     . ایجاد می کنند
      .بـودن و ارتبــاط متقابــل، از اهـداف اصــلی مــدیریت اطالعـات و ارتباطــات مــی باشــد   
و برنامه ریزي ارتباطات بـراي توزیـع اطالعـات دربـین اجـزاي فرمانـدهی و پشـتیبانی        

  .همچنین سازمان ها و نهادهاي مشارکت کننده بکاربرده می شود
ارتباطات حادثه از طریق توسعه و استفاده از برنامه هاي ارتباطاتی مشترك، تجهیزات 

ایـن رویکـرد یکپارچـه بـه     . ارتباطاتی متقابل، فرآیندها و استانداردها تسـهیل مـی شـود   
شتیبان سازمان هـاي متنـوع درگیـر در    ارتباطات سبب می شود که واحدهاي عملیاتی و پ

در برنامه ریزي براي مـدیریت  . حادثه به یکدیگر متصل شوند و باهم ارتباط داشته باشند
اطالعات و ارتباطات باید سیاست ها و تجهیزات، سیستم ها، استانداردها و آموزش هاي 

  . قرار گیرند مرتبط با حادثه براي نایل شدن به یک سیستم یکپارچه ارتباطاتی، مدنظر
  
مفاهیم و اصول مدیریت اطالعات و ارتباطات در سـامانه ملـی مـدیریت     -1-5
  بحران
  

اصول و مفاهیم ذیل، اسـتفاده از سیسـتم اطالعـات و ارتباطـات را در جهـت حفـظ       
     مـدیریت بحـران، اجبـاري    کارکنـان جریان مداوم اطالعات در سرتاسر یک حادثه بـراي  

این مفاهیم و اصول بر نیاز و حفظ یـک تصـویر عملیـاتی مشـترك؛ ارتباطـات      . می داند
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متقابل؛ قابل اطمینان بودن، قابل انعطاف بودن و قابل حمل بودن؛ پایـداري سـامانه هـاي    
  . ارتباطی و وجود سامانه هاي پشتیبان ارتباطی تاکید دارد

  
  تصویر عملیاتی مشترك -الف

تصویر عملیاتی مشترك از طریق گردآوري، تلفیق، ترکیب و انتشار اطالعات حادثـه  
کسب یک تصـویر عملیـاتی   . به تمام بخش هاي درگیر در حادثه، ایجاد و حفظ می شود

نظیر آنهایی کـه در پسـت فرمانـدهی    (داخل و خارج از صحنه حادثه  کارکنانمشترك به 
ا  ایـن امکـان ر  ) ي هماهنگی بین سازمانی هسـتند حادثه، مرکز عملیاتی حادثه و گروه ها

می دهد که اطالعات یکسانی در مورد حادثه داشته باشند، نظیر موجودي و مکان استقرار 
  . و وضعیت درخواست کمک کارکنانمنابع، 

مین اطالعـات  أبه عالوه، تصویر عملیاتی مشترك یک دیدکلی از حادثـه از طریـق تـ   
انده حادثه، فرماندهی یکپارچـه و سـازمان هـا و نهادهـاي     حادثه بوجود می آورد که فرم

درجهـت حفـظ هشـدارهاي    . کمک می کنـد  مؤثرپشتیبان را در تصمیم گیري به موقع و 
داشـتن یـک   . وضعیتی، ارتباطات و اطالعات حادثه باید بطور مستمر به روزرسانی شوند

مـدیریت   کارکنـان ري تصویر عملیاتی مشترك درحین حادثه، به اطمینـان یـافتن از پایـدا   
  . بحران، کمک می کند

  ارتباط متقابل -ب
هاي مرتبط با آنهـا ایـن امکـان را     مدیریت بحران و سازمان کارکنانارتباط متقابل به 

می دهد که بین سازمان ها و حوزه ها از طریق گفتاري، داده یا تصـویري، در زمـانی کـه    
بسـیار ضـروري اسـت کـه سیسـتم هـاي       . مجوز ، ارتباط برقرار گردد با اخذنیاز شود و 

عملیات موفق مـدیریت بحـران، نیازمنـد    . ارتباطاتی، توانایی ارتباط متقابل را داشته باشند
  . جریان مستمر اطالعات در بین حوزه ها، سازمان ها و نهادها می باشد

   . برنامه ریزي ارتباط متقابـل، نیازمنـد بررسـی چـالش هـاي مـدیریت بحـران اسـت        
برنامه هاي ارتباط متقابل شامل دستورالعمل هاي عملیاتی استاندارد، فناوري ها، آموزش، 

در جهـت  . باشـد می مانور و نحوه استفاده در وضعیت هاي پرهرج و مرج و تحت فشار 
اطمینان یافتن از تصمیم گیري هاي هماهنگ شده بین سـازمان هـا و حـوزه هـا، تـدوین      

توافقنامه ها و دستورالعمل هاي عملیاتی استاندارد . ري استتوافقنامه هایی بین آنها ضرو



   155 / الگوي پیشنهادي سامانه ملی مدیریت بحران  
       

 

باید به وضوح فرآیندها، روندها و پروتکل هـاي ضـروري بـراي ایجـاد ارتبـاط متقابـل       
  . مناسب را مشخص کنند

  
  قابل اطمینان بودن، قابل انعطاف بودن و قابلیت انتقال -ج

ی شده باشند که بدون توجه سیستم هاي اطالعات و ارتباطات باید به گونه اي طراح
. به علت، اندازه، مکان و پیچیدگی حادثه، انعطاف پذیر، قابل اعتماد و قابل انتقـال باشـند  

چنـد   تعامـل آنها باید براي عملیات هایی در سطح یک حوزه یا سازمان، یـک حـوزه بـا    
سیسـتم هـاي   . یا چند حوزه با درگیـري چنـد سـازمان، مناسـب و فعـال باشـند      ،سازمان 

قابل قبول و قابل استفاده باشند، با فناوري هاي جدید، تجهیز  ،رتباطی باید براي کاربرانا
  . مدیریت بحران، انتظار دارند، جوابگو باشد کارکنانشده و در هرگونه حادثه اي که 

مـدیریت   کارکنـان قابل انتقال بودن تجهیزات رادیویی، پروتکل ها و فرکانس ها بین 
ایجاد می کند که یکپارچگی، انتقال و توزیع سیستم هـاي مخـابراتی    بحران، این امکان را

قابلیت انتقال شامل تعیین کانال هاي رادیویی استاندارد شـده  . در زمان نیاز، کار آمد باشد
در بین حوزه ها می باشد که به مقابله کنندگان این امکـان را مـی دهـد کـه در خـارج از      

  . دحوزه شان با همان تجهیزات کار کنن
قابلیت انعطاف سیستم هاي ارتباطی سبب می شود که تعداد کاربران سیستم باتوجـه  

رابطـه بـین    به نیاز حادثه افزایش یابند درحالی که قابل انتقال بودن باعث تسهیل درایجاد
  . هم می شود از سامانه هاي کامال جدا

  
  بانیبودن سامانه هاي ارتباطی پشت پایداري و دارا -د

توانایی تداوم اجراي عملکردهاي سیستم هاي ارتباطـاتی را در حـالتی کـه    پایداري، 
سـامانه هـاي   . زیرساخت هاي سامانه، دچار نقص و خرابی شده باشند، نشـان مـی دهـد   

ارتباطاتی نباید به یک شبکه پیچیده ولی آسیب پذیر بـه عنـوان سیسـتم پشـتیبان اعتمـاد      
ی، می تواند شامل مراکز پیام و سامانه هـاي  تکنیک هاي پایداري سامانه هاي ارتباط. کنند

 ،برابر ریسک هاي مشخصی مقاوم سازي شوند هاي انتقال یا زیرساخت هایی که باید در
  . باشد
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وجود سامانه هاي ارتباطی پشتیبان، یکی دیگر از اجزاي ضروري براي سـامانه هـاي   
هـاي ایجـاد    اگرچه وجود سیستمی مشابه سیسـتم اصـلی یکـی از روش   .. ارتباطی است

سامانه هاي پشتیبان است، ولی سامانه پشتیبان بدین معنی است که سیسـتمی متفـاوت از   
حوزه قادر به انجام / سیستم استاندارد وجود داشته باشد تا درصورت تخریب آن، سازمان

مگاهرتز با تکنولوژي باال بعنوان   400 بعنوان مثال، سیستم صوتی . عملکردهایشان باشند
 صلی ارسال وجود دارد، ولی یـک سیسـتم فرکـانس بـاال موجـود باشـد کـه در       سیستم ا

  .افتادن سیستم اصلی بعنوان مرکز پیام استفاده شود صورت ازکار
پایداري و وجود سامانه پشتیبان، براي حصول اطمینان از تـداوم برقـراري ارتباطـات    

  .در حین یک حادثه بسیار حیاتی هستند
  
  ارتباطات واطالعات در شرایط بحرانمشخصات مدیریت  -2-5

و کارآمد اطالعات و ارتباطات حادثه  مؤثرمدیریت بحران، باید توانایی اداره  کارکنان
بدون توجه به روش هاي ارتبـاطی مـورد اسـتفاده و اطالعـاتی کـه بایـد       . را داشته باشند

بـا  . انتقال داده شوند، دستورالعمل ها و پروتکل ها باید دنبال شده و از آنها تبعیت گـردد 
هاي مدیریتی بایـد   تغییر در فناوري ها و اصالح روش هاي تبادل اطالعات، دستورالعمل

  . حفظ شوند
  

  شده استاندارد یانواع روش هاي ارتباط -الف
مدیریت موفق اطالعـات و ارتباطـات، نیازمنـد بـه کـارگیري روش هـاي اسـتاندارد        

لیستی از انـواع  . مدیریت بحران و سازمان هاي مربوطه شان است کارکنانارتباطی توسط 
  : است روش هاي استاندارد شده در زیر آورده شده

شامل دستورالعمل هاي سـطح بـاال، شـامل تصـمیم گیـري در       :ارتباطات استراتژیک - 
مورد اولویت بندي منابع، تعیین نقش ها و مسئولیت ها و راهکارهـاي مقابلـه بـا حادثـه     

  . است
شامل برقراري ارتباط با فرماندهی در حمایت از اجـزاي درگیـر    :ارتباطات تاکتیکی -  

  . در حادثه می باشد
  . شامل پشتیبانی از ارتباطات استراتژیک و تاکتیکی است :ارتباطات پشتیبانی - 
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شامل هشدارها و اعالم خطرهاي اضطراري، کنفرانس هاي رسـانه اي   :ارتباط با مردم - 
 . و دیگر موارد می باشد

  
  است ها و برنامه ریزيسی -ب

برنامه ریـزي و سیاسـت هـاي ارتبـاطی هماهنـگ شـده، مبنـایی را بـراي مـدیریت          
اگرچه مدیریت اطالعات و ارتباطـات درحـین   . ایجاد می کند مؤثراطالعات و ارتباطات 

اجراي عملیات هاي معمولی هم مهم است، ولی دستورالعمل ها و پروتکل هاي تـدوین  
در یـک برنامـه ریـزي دقیـق بایـد      . هاي مقابله، حیاتی می باشـد شده در جریان فعالیت 

مشخص شده باشد که چه سیستم هایی باید بکار برده شود، چه کسی می توانـد از آنهـا   
استفاده کند، چه اطالعاتی در محیط هاي مختلف ضروري است، پارامترهـاي فنـی تمـام    

  . تجهیزات و سیستم ها چیست و موارد دیگر
العات بین تمام ذي نفعان بسیار ضروري است و باتوجه به حضـور  وجود جریان اط

بخش خصوصی، اپراتورها و مالکین زیرساخت هـا و سـازمان هـاي غیردولتـی، ارتبـاط      
تمام ذي نفعان بایـد در جلسـات برنامـه ریـزي     . متقابل آنها نیز بسیار مهم و حیاتی است

  . یکپارچه شوددرگیر باشند تا استراتژي ها و برنامه هاي ارتباطی، 
      برنامه ها و سیاست هاي مـدیریت ارتباطـات بایـد شـامل اطالعـات زیـر در مـورد       

  . جنبه هاي مدیریت اطالعات و ارتباطات باشد
 اغلب این نیازها . حوزه مشخص شوند/ نیازهاي اطالعاتی باید توسط سازمان

در سطوح دولتی و با همکاري بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی و سـازمان  
 . هاي دیگر تعیین می شوند

 حــوزه بایــد راهنماهــا، اســتانداردها و / ســامانه مــدیریت اطالعــات ســازمان
اي اطالعـاتی بـراي ایجـاد تصـویر عملیـاتی      ابزارهایی را درجهت جمع آوري نیازه

 . مشترك تهیه کند
    دستورالعمل ها و پروتکل هایی که براي انتشار هشدارها، ابالغیه هـا و دیگـر

اطالعات حیاتی مربوط به حادثه وجـود دارد، از طریـق شـبکه هـاي مـورد اسـتفاده       
هاي دولتی، بخش ابالغیه ها براي استان ها ودستگاه . مراکز عملیاتی منتشر می شوند
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خصوصی و سازمان هاي غیردولتی ازطریق مکانیسم هاي تعیین شده در برنامه هـاي  
 . عملیاتی حادثه تهیه می شوند

  و کارآمد فناوري هـاي مـدیریت    مؤثرسازمان ها باید برنامه اي براي استفاده
، )نظیر کامپیوترهـا، شـبکه هـا و مکانیسـم هـاي مشـارکت در اطالعـات       (اطالعات 

 . هت یکپارچه کردن تمام عملکردهاي پشتیبانی، هماهنگی و فرماندهی تهیه کننددرج
تمام قسمت هاي شـناخته شـده در فرآینـد برنامـه ریـزي نیـاز بـه        :توافقنامه ها -پ

توافقنامه هایی دارند که از اجراي به موقع اجزاي موجود در برنامه ها و دسـتورالعمل هـا   
وافقنامه ها همچنین باید تمام سیستم هـاي ارتباطـاتی   ت. درطی حادثه اطمینان حاصل کنند

  . را مشخص کنند
  

  استانداردها و دوره هاي آموزشی مرتبط با تجهیزات -ت
هـا و  مؤلفـه مدیریت بحران، معمـوالً شـامل    کارکنانتجهیزات ارتباطی مورد استفاده 

ارتبـاطی  هـاي  سیسـتم . شوندهاي مشترکی متصل میهایی است که از طریق واسطسیستم
ها باید به طور مستمر ارتقا داده شـوند و بـه   خصوصی و تجهیزات وابسته به آن/ عمومی

با حوادث ضـروري   مؤثرها و تجهیزات براي مقابله روزرسانی گردند، چون حفظ سیستم
بسـیار   کارکنـان هـاي مقابلـه بـراي    آموزش و مانور در مورد تجهیـزات و سیسـتم  . است

  .هایشان قبل از حادثه آگاهی یابندها و محدودیتابلیتضروري است تا در مورد ق
  
  ها در مدیریت اطالعات وارتباطات سامانه ملی عملیات و سازمان -3-5
  

  اطالعات حادثه -الف
در حین حوادث، اطالعـات، نقـش بسـیار حیـاتی را در کمـک بـه فرمانـده حادثـه،         

بیشـتر  . هـا دارد گیـري تصـمیم فرماندهی یکپارچه و سازمان هـا و نهادهـاي پشـتیبان در    
به عنـوان  . است سامانه فرماندهی حادثهاطالعات، مورد استفاده عملکردهاي گوناگون در 

  :مثال اطالعات ممکن است
 ریزي، به تدوین و توسعه برنامه عملیاتی حادثه کمک کنددر فرآیند برنامه. 
 نقش کلیدي در انتشار اطالعات عمومی داشته باشند. 
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  اداري کمک کند/ هزینه هاي حادثه در قسمت مالیدر تعیین. 
          نیاز بـراي درگیـري بیشـتر بخـش خصوصـی و سـازمان هـاي غیردولتـی را

 .کندمشخص می
گیـري  هایی از اطالعات که در حین یـک حادثـه بـراي تصـمیم    در ادامه نمونه:  مثال

  :گیرد، آمده استمورد استفاده قرار می
  

  هاي حادثهیهگزارشات وضعیت و ابالغ: 1 -الف
دهی حوادث باید اسـتاندارد شـوند بـه طـوري کـه      روندهاي مستندسازي و گزارش

مدیریت بحران، به راحتی به اطالعات حیاتی و مـورد نیازشـان دسترسـی داشـته      کارکنان
  . باشند

کنـد و  گزارش وضعیت حادثه، یک دید کلی از کل صحنه حادثه براي ما ایجـاد مـی  
) چه کسی، چه چیزي، کجا و چگونه(همراه با جزئیات حادثه  شامل اطالعات تایید شده

باشـد،  گزارش وضعیت حادثه، بر اساس اطالعات مرتبط با وضـعیت منـابع مـی   . باشدمی
  .نظیر میزان موجودي منابع

ها و گزارشات وضعیت حادثه، بایـد در جهـت   هاي موجود در ابالغیهداده/ اطالعات
سازي نبایـد از انحصـار اطالعـات    شوند، ولی استاندارد ها استانداردتسهیل و پردازش آن

استفاده از یک چارچوب مشترك براي انتقـال داده بـه   . به گزارش سازمان جلوگیري کند
هـاي  توانـد در ارائـه بهتـر ارزیـابی و تحلیـل     هاي ملـی مـی  ها و سیستمها، سازمانحوزه

  .اطالعاتی و بررسی دارایی ها کارساز باشد
  هاي تحلیلیداده: 2-الف
ها، نظیر اطالعات مربوط به بهداشت عمومی منطقه مورد تهاجم و پایش محـیط  داده

سـپس ایـن   . آوري شـوند هاي استانداردي جمـع زیست، باید بر اساس تعاریف و تکنیک
در حوادثی کـه  . اي تفسیر شوندها باید با استفاده از فرآیندهاي تحلیل استاندارد شدهداده

هاي متعـددي  هاي زیست محیطی و بهداشت عمومی نیاز دارند، سازمان به نمونه برداري
کنند، بنابراین وجود استانداردي در سطوح مختلف دولتی اقدام به جمع آوري داده ها می

استانداردسـازي در   بـه عـالوه،  . باشـد ها بسیار ضروري میآوري و تحلیل دادهبراي جمع



  الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران  / 160  
 

 

     هــا را بــرايهــا و کیفیــت ارزیــابیبــار تحلیــلآوري داده هــا، اعتبــرداري و جمــعنمونــه
  .کندگیرندگان بیشتر میتصمیم

  اطالعات جغرافیاي فضایی: 3-الف
اطالعات جغرافیاي فضایی شـامل اطالعـات مربـوط بـه مکـان هـاي جغرافیـایی و        
خصوصیات طبیعی یا ساختاري عـوارض و مرزهـا مـی باشـد و غالبـاً بـراي جمعبنـدي        

هاي حادثه در تصویر عملیاتی مشترك به کار برده گزارشات وضعیت و ابالغیهها، ارزیابی
هاي جغرافیاي فضایی در حین حوادث بسیار مفیـد و ضـروري   به کارگیري داده. شودمی
  .باشدمی

  
  چارچوب ها و استانداردهاي ارتباطات -ب

هاي وابسته شان، براي اطمینـان  ها و مکانیسماستانداردهاي مربوط به ارتباطات و داده
گونـه  ایـن . سازمان هاي گوناگون در کنار یکدیگر ضروري هستند مؤثریافتن از کارکردن 

موارد شامل مجموعه اسـتانداردهاي مربـوط بـه عملکردهـا و اجـزاي سـازمانی از پـیش        
اي مشترك بـراي تسـهیالت و   اي مشترك براي منابع و شناسهطراحی شده، مدل و نمونه

واژگـان مشـترك در   . باشـد هاي حادثـه مـی  هاي عملیاتی جهت پشتیبانی از عملیاتانمک
. ها در نظـر گرفتـه شـوند   ها و توافقنامهمورد استانداردها و دستورالعمل ها باید در برنامه

هـا اسـتفاده   ها، استانداردهاي ملـی را قبـول کننـد و از آن   ممکن است نیاز شود که حوزه
  .نمایند

  هاي بی سیملعمل هاي بکارگیري شبکهدستورا: 1-ب
هاي مربوط به ارتباطات حادثه و یا دیگر اطالعات حیـاتی  دستورالعمل ها و پروتکل

سـازمان هـا و   . هـا مشـخص شـوند   هـا و توافقنامـه  آن باید قبل از وقوع حادثه در برنامـه 
. مربوطـه خـود مسـئول هسـتند     کارکناننهادهاي مختلف نیز در برابر توزیع اطالعات به 

کننـد، بایـد اینگونـه    مدیریت بحران کـه در فعالیـت هـاي مقابلـه مشـارکت مـی       کارکنان
هـا را در جهـت ایجـاد ارتبـاط متقابـل، همـاهنگی و کنتـرل و        دستورالعمل ها و پروتکل

  .فرماندهی مناسب حادثه دنبال کنند
  اري ، سازگ)متن هاي واضح(واژگان مشترك، زبان ساده : 2-ب
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هاي مختلف براي کـارکردن در  ها، نهادها و حوزهمدیریت بحران در سازمان کارکنان
استفاده از فناوري هاي مشترك، یکـی از  . کنار یکدیگر به برقراري ارتباط با هم نیاز دارند

باشد که بدون توجه به اندازه، محدوده، مکان و پیچیـدگی  مقابله می کارکنانتوانایی هاي 
  .نند به طور واضح و روشن با یکدیگر ارتباط برقرار کنندحادثه بتوا

در مقابلـه بـا شـرایط اضـطراري یکـی از      ) هـاي واضـح  مـتن (استفاده از زبان سـاده  
 کارکنـان موضوعاتی است که در ایمنی عمومی باید مدنظر قرار گیرد، خصوصاً در ایمنی 

گیـر در حادثـه، سـاختارهاي    بسیار مهم اسـت کـه افـراد در   . مقابله و افراد متاثر از حادثه
عملیاتی، واژگان، مکان ها و دستورالعمل هاي مشترکی را مورد استفاده قرار دهند و ایـن  

  .کندهاي مختلف را تسهیل میها و رشتهها، سازمانرویکرد، ارتباط متقابل بین حوزه
شـود، چـه   تمام ارتباطاتی که بین اجزاي سازمانی در طی یک حادثه برقـرار مـی  

هی و چه کتبی، باید به زبان ساده و واضحی باشد تا از دریافت به موقـع و درك  شفا
نبایــد از کــدهاي . واضــح آن بــه وســیله دریافــت کننــدگان، اطمینــان حاصــل شــود

هاي اضطراري و فوري محـدود  اختصاصی استفاده شود و تمام ارتباطات باید به پیام
ید اجتناب شود، خصوصـاً در  از استعمال حروف اختصاري در حین حوادث با. شود

ها و روندهایی نیز باید براي توزیع و سیاست. ايحوادث چند سازمانی یا چند حوزه
تـدوین   مـرتبط هاي مقابله و سازمان کارکنانبه مشارکت گذاشتن اطالعات بین تمام 

  .شود
  زبان فنی یا رمزدار: 3-ب

در بعضی مواقع نیاز بـه روش و سیسـتمی    هاي مربوطهمقابله و سازمان کارکنان
چه زبان ساده و  اگر. دارند ،براي رمزدار کردن اطالعات شان در جهت حفظ امنیت 

واضح براي اغلب حوادث مناسب و مورد نیاز است، با این حال زبان فنی گهگـاه بـا   
 نظیر وقـوع (  شودگیرد و درخواست میتوجه به طبیعت حادثه مورد استفاده قرار می

استفاده از رمزهاي مخصوص و زبان فنـی بایـد در   ). یک حادثه جنگی یا تروریستی
  .هاي ارتباطی حادثه لحاظ شودهاي عملیاتی و برنامهبرنامه
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  سامانه مشترك اطالع رسانی و مرکز مشترك اطالع رسانی: 4-ب
سامانه مشترك اطالع رسانی و مرکـز مشـترك اطـالع رسـانی بـراي اسـتفاده از       

سـامانه مشـترك اطـالع    . انـد چارچوب هاي اطالعات رسانی مشترك طراحـی شـده  
کند تا اطالعـات  آوري میرسانی، اطالعات حادثه را در یک سازمان تعیین شده جمع
هـاي مقابلـه در دسـترس    دقیق، هماهنگ شده، ثابت و به مـوقعی در حـین عملیـات   

  . باشند
  :دازمسئولیت هاي مرکز مشترك اطالع رسانی عبارتن

  هاي هماهنگ شده حادثه ایجاد ساختاري براي تهیه و توزیع پیام -
هـاي مربـوط بـه اطـالع رسـانی      تهیه، پیشنهاد واجراي برنامه ها و اسـتراتژي  -

  عمومی 
هـاي پشـتیبان   ارائه مشاوره به فرمانده حادثه، فرماندهی یکپارچه و یا سـازمان  -

  موضوعات اطالع رسانی عمومی مرتبط با حادثه
کنترل شایعات واطالعات نادرست که منجر به سلب اعتماد عمومی نسبت بـه   -
  شودهاي مقابله میبرنامه

 شـرکت  ها و نهادهايان بخش اطالع رسانی عمومی از تمام سازمانمأمور: تذکر
  .کننده باید در مرکز اطالعات مشترك جمع شوند

  شبکه/ روندهاي اینترنتی: 5-ب
مقابلـه و   کارکنـان تواننـد توسـط   اي نیـز مـی  ي شـبکه اینترنت و دیگـر ابزارهـا  

توانند به عنوان این گونه ابزارها می. سازمانهاي مربوطه شان مورد استفاده قرار گیرند
هـا و نهادهـاي درگیـر در    هاي هشدار به سـازمان هایی براي انتشار وضعیتمکانیسم

کـارگیري ایـن گونـه     روندهاي بـه . مقابله در حین حوادث مورد استفاده قرار گیرند
ها به عنوان یک منبـع  ابزارها باید در حین یک حادثه ایجاد شده باشند تا بتوان از آن

شـوند بایـد   اطالعاتی که از این طریق منتشـر مـی  . با ارزش ازسامانه ارتباطی یاد کرد
اي را دنبال کنند و عموماً بایـد بـا تمـام    ریزي شدههاي استاندارد شده و برنامهروش

  .ها سازگار باشندتانداردها، دستورالعمل ها و پروتکلاس
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  امنیت اطالعات و عملیات: 6-ب
ها باید در جهت اطمینان یافتن از امنیـت اطالعـات و   العمل ها و پروتکلتوردس
      توانـد باعـث توزیـع نامناسـب و     کمبود امنیـت اطالعـات مـی   . ایجاد شوند عملیات

تفاهم ها و تفسیرهاي نادرست را ؤموضوع احتمال سبی موقع اطالعات شود که این 
توزیع اطالعات حساس . شوددهد و یک مقوله امنیتی پیچیده را سبب میافزایش می

تواند امنیت ملـی  و طبقه بندي شده مربوط به بهداشت عمومی یا نیروهاي امنیتی می
  .و یا سالمت عمومی را به خطر اندازد

. هـاي خطرنـاك قـرار دهـد    افراد را در موقعیتتواند اطالعات غلط و ناقص می
شـود و همچنـین   وحشت عمومی، اختالل در انتشار اطالعات مناسب را سـبب مـی  

   مقابلـه را بـه هـدر    کارکنـان تالش براي تصحیح اطالعات نادرست، وقت بـا ارزش  
  .دهدمی

ه هایی کـ هایی که به اطالعات حادثه دسترسی دارند، خصوصاً آنافراد یا سازمان
بنـابراین بایـد   . یـد شـوند  أیمسئول انتشار اطالعات نیز هستند، باید از نظـر امنیتـی ت  

هـا تمـام   هاي امنیتی وجود داشـته باشـد تـا از طریـق آن    ییدیهأاستانداردهایی براي ت
سطوح دولتی، سازمان هاي غیردولتی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرنـد و  

 .بازبینی شوند
  
  سامانه ملی مدیریت بحران مدیریت منابع در -6
  

هاي مقابله و مدیریت بحران، نیازمند مدیریت صحیح و دقیـق منـابع هسـتند    فعالیت
استفاده از مفاهیم اسـتاندارد  ). ها، فضاهاي فیزیکی، تجهیزات و یا ملزومات، تیمکارکنان(

و  دهـی و ردیـابی، ارسـال، آرایـش    بندي، لیست بندي، سـازمان مدیریت منابع نظیر دسته
  . کندبازیابی منابع را در قبل، حین و بعد از حادثه تسهیل می

اي گونه حادثـه مدیریت منابع باید انعطاف پذیر و قابل اندازه گیري باشد تا بتواند هر
ثر و کارآمـد منـابع   ؤآرایـش مـ  . را حمایت کند و همچنین باید با تغییـرات منطبـق شـود   

منابع در تمام فازهاي مقابله و مدیریت بحران نیازمند بکارگیري مفاهیم و اصول مدیریت 
  .باشدمی
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بـه موقـع و    تأمینالمللی، مدیریت منابع براي از حوادث محلی تا حوادث ملی و بین
گیرد که ممکن است در صحنه حادثـه  هایی را در نظر میمناسب منابع، فرایندها و نظارت

  .بین سازمانی، هدایت شوند هاي هماهنگیو از طریق پست فرماندهی حادثه یا سیستم 
هـاي  اي، اغلب منابع به صورت محلـی از طریـق توافقنامـه   در مراحل اولیه هر حادثه
اما با گسترش و پیچیـده شـدن   . شوندهاي همیاري تقاضا میکمک دوجانبه و یا توافقنامه

  حادثه و یا حوادث وسیع و بزرگ مقیاس، نیازها به وسـیله دیگـر سـاختارها نیـز تقاضـا     
همـاهنگی   سیسـتم شوند و در چنین مواردي که رقابتی براي منابع حیاتی وجود دارد، می

بین سازمانی، ممکن است با توجه به موجودي منابع، نیازهاي منـاطق گونـاگون و دیگـر    
  .بندي در تخصیص منابع کندها و مالحظات، اقدام به اولویتمحدودیت

بینی آن ها، اقدام به اجـراي  زان منابع و پیشدر بعضی از انواع حوادث، با توجه به می
  .شوداستراتژي هاي آرایش منابع می

 هـاي مقابلـه بـا    و تـیم  کارکنـان تخصیص : تخصیص منابع قبل از حادثه
 .بینی حادثهتوجه به پیش

 ترین منابع به منطقه عملیـاتی  جابجایی نزدیک: استراتژي جابجایی منابع
 .له منابع دورترحادثه و پر کردن کمبودها به وسی

 به کارگیري منـاطق از پـیش تعیـین شـده بـراي      : آرایش منطقه اي منابع
آماده کردن نهایی مناطق قبل از بسیج منـابع و بازسـازي منـابع در حـین تخلیـه      

 . منابع
 
  مفاهیم  واصول مدیریت منابع در سامانه ملی مدیریت بحران  -1-6
  

  مفاهیم مدیریت منابع  -الف
پیش بینی یـک روش پایـدار و ثابـت بـراي شناسـایی،      :واستمرارمنابعپایداري  -

  .دستیابی، تخصیص و ردیابی منابع
بندي منابع در جهت بهبود میزان کارآیی توافقنامـه  دسته: استانداردسازي منابع -

  .هاي همیاريهاي کمک دوجانبه و یا توافقنامه
  .حداکثر سودتسهیل و یکپارچه کردن منابع براي : هماهنگی منابع -
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درنظـر گـرفتن کلیـه منـابع موجـود در همـه سـطوح        : جامعیت شمول منـابع  -
  . حکومتی، بخش خصوصی وسازمان هاي غیردولتی

پیش بینی هاي الزم براي یکپارچگی اجزاي مدیریت : مدیریت اطالعات منابع -
-ها و فرآینـدها و تکنولـوژي  گیرياطالعات و ارتباطات در جهت حمایت از تصمیم

  .اي مدیریت منابعه
اسـتفاده از معیارهـاي اعتبـاردهی کـه شـامل اسـتانداردهاي       : اعتباردهی منـابع  -

  .باشدگواهی و آموزش می
  

  اصول مدیریت منابع -ب
  :اصل زیر استوار می باشد 5پایه و اساس مدیریت منابع بر 

  
  ریزيبرنامه -

مانورهـاي جـامع،   ریزي هاي هماهنگ شده، آموزش استانداردهاي مشـترك و  برنامه
حوزه ها باید در جهت . مبنایی براي ارتباط متقابل منابع در سرتا سر یک حادثه می باشند

منابع در جریان یک حادثـه بـا یکـدیگر     تأمینها براي مدیریت و تدوین و توسعه برنامه
ـ  فرایند برنامه. تعامل داشته باشند وع ریزي باید شامل شناسایی منابع مورد نیاز بر اسـاس ن
هایی بـراي کسـب آن منـابع    پذیري حوزه، و همچنین توسعه استراتژيتهدیدات و آسیب

  .باشد
هاي جدیدي جهت استقرار منابع قبـل  ریزي ممکن است شامل تدوین سیاستبرنامه

منابع از قبل مستقر شده در منطقه، آنهایی هستند که به نزدیکی . از حادثه، در منطقه باشد
ها باید شرایط و پیامدهایی کـه منجـر بـه    برنامه. حادثه منتقل می شوندمکان هاي مستعد 

ها و حوزه ها نیز بایـد بـه   سازمان. بینی کنندشوند را نیز پیشهاي خاصی میالعملعکس
شان را ارزیابی کنند تا در هر موقعیت زمانی، لیست دقیقـی از  طور مستمر، وضعیت منابع
  .منابع موجود را داشته باشند
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  هااستفاده از توافقنامه -
منـابع مـورد نیـاز بـراي      تأمینهاي منعقد شده بین تمام بخش ها در جهت توافقنامه

      ایــن. و کارآمــد منــابع در حــین حــوادث بســیار ضــروري اســت مــؤثرانجـام مــدیریت  
خـدمات و ملزومـاتی کـه در     تأمینتوافقنامه ها شامل تدوین و توسعه قراردادهایی براي 

  .باشندحین یک حادثه مورد نیاز است، می
  بندي منابعدسته -

منابع از طریق دسته، نوع و طبقـه نظیـر انـدازه، ظرفیـت، قابلیـت، مهـارت و دیگـر        
شـود کـه فرآینـد ارسـال و     سازماندهی منابع سبب می. شوندخصوصیات، سازماندهی می

هـاي  ، سازمان هاي غیردولتی و بخـش ها، سطوح حکومتیها، سازماناعزام منابع به بخش
  .تر شودمؤثرخصوصی، کارآمدتر و 

  سفارش و شناسایی منابع -
اي را براي شناسـایی، سـفارش،   مدیریت منابع، فرآیندها و روش هاي استاندارد شده

هـاي مـدیریت حادثـه مـورد     بسیج و ردیابی منابع مورد نیاز در جهت حمایت از فعالیت
شـود،  در بعضی موارد، فرآیند شناسایی و سفارش بسیار خالصه می. دهدده قرار میاستفا

ها و وظـایف خاصـی   نظیر مواردي که فرمانده حادثه منابع مورد نیاز را براي اجراي نقش
ولی در حـوادث پیچیـده و گسـترده،    . دهدکند و به طور مستقیم سفارش میشناسایی می

در چنـین  . منـابع مـورد نیـاز در یـک حادثـه آگـاه نیسـت        فرمانده حادثه به طور کامل از
مواردي، فرمانده حادثه، نیازها را بر اساس اهداف عملیاتی حادثه و فرآینـدهاي مـدیریت   

  .کندمنابع شناسایی می
  

  و کارآمد منابع  مؤثرمدیریت  -پ
مدیریت منابع، شامل دستورالعمل هاي دستیابی به منابع، مدیریت اطالعات، طراحـی  
سامانه هاي پشتیبان و پروتکل هاي سفارش منابع، بسیج منابع، فعالیت هـاي مرکـز پیـام    

  وتخلیه منابع می باشد
  دستورالعمل هاي دستیابی به منابع -

اینگونه دستورالعمل ها براي به دست آوردن منابع در پشـتیبانی از درخواسـت هـاي    
یت سازمانی، مأمورز آن شامل تعیین گیرند که نمونه هایی اعملیاتی مورد استفاده قرار می
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هـاي کلیـدي در   یکی از جنبه. انعقاد قرارداد، جذب منابع موجود و خرید کردن می باشد
هـا و منـابع   لیست برداري از منابع این است که قبل از وقوع یک حادثه، از میزان دارایـی 

مـوارد از طریـق    مواد و مصالح مورد نیاز در اغلب. شودموجود در انبارها آگاهی حاصل 
افرادي که داراي مسئولیتهایی . می شود تأمیناند، قراردادهایی که قبل از حادثه منعقد شده

    در مدیریت منابع هستند، این گونه تصمیمات را بـا بررسـی میـزان فوریـت نیازهـا اخـذ      
  . می کنند، چه منابع کافی در دسترس باشد و چه مقوالت نیاز شده به سرعت تولید شوند

از دیگر موضوعات مهم در مدیریت منابع، فرآیند چک کردن کاالها و منـابعی اسـت   
اتکـاء شـدید بـه    . که داراي تاریخ مصرف یا دوره زمانی خاصی از نظر نگهداري هسـتند 

انبارکردن منابع، این نگرانی و اضطراب را در مورد تاریخ مصرف و تداوم آن ها به وجود 
منابع در زمان حادثه نیز نگرانی هاي خـاص خـود را    أمینتبا این حال سفارش . آوردمی

مسئولین مدیریت منابع باید منابع مـالی کـافی   . کنددر مورد تحویل به موقع آن ایجاد می
هایشان براي تجدید تدارك دوره اي، هزینه حفـظ و نگهـداري اقـالم و بهبـود     در بودجه

      بــه منــابع همچنــین متــدها ودســتورالعمل هــاي دســتیابی . هــا در نظــر بگیرنــدســرمایه
  .هایی را براي اداره و توزیع منابع اهدایی تدوین می کنندپروتکل
  

 سامانه هاي مدیریت اطالعات منابع -ت
گیـري را بـراي مـدیران از طریـق     ها، اطالعات مورد نیاز براي تصمیماینگونه سامانه 

آنها جریـان اطالعـات را   . می کنند تأمینها و ردیابی منابع رسانی داده آوري، به روزجمع
   در مـدیریت کـردن    مـرتبط هـاي  مـدیریت بحـران و سـازمان    کارکنانتسهیل می کنند تا 

هـایی  نمونـه . هایشان با مشکل مواجه نشوندهاي مختلف حادثه و هماهنگی فعالیت جنبه
مـدیریت   از سامانه هاي مدیریت اطالعات شامل ردیابی منابع، ردیابی انتقال هاي منـابع، 

انتخـاب و اسـتفاده از   . دهی و سیستم اطالعات جغرافیـایی اسـت  لیست برداري، گزارش
  .هاي مدیریت منابع باید بر اساس نیازها و احتیاجات یک حوزه انجام گیردسیستم
 سامانه هاي اطالعاتی پشتیبان -

در هـاي پشـتیبانی دسترسـی داشـته باشـند تـا       مسئولین مدیریت منابع باید به سیستم
صورت تخریب یا اختالل در سیستم اطالعـات اصـلی مـدیریت منـابع، قـادر بـه انجـام        
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سامانه هاي مدیریت اطالعات منابع نیز باید مجهز به نیـروي بـرق   . هایشان باشندفعالیت
  .پشتیبان و سیستم ارتباطی پشتیبان باشند

  هاي سفارش دهی، بسیج و خروج منابعپروتکل -
سـازي و  ، اولویت بندي درخواست هـا، فعـال  درخواست منابعدستورالعمل ها براي 

بسیج کردن منابع به حادثه و بازگشت منابع به وضعیت عادي شان، مـورد اسـتفاده قـرار    
بـه عنـوان   . کننـد ها تنظیم میهاي استانداردي را براي حوزهها، پروتکلسازمان. گیرندمی

و روندهایی را  تأمینارسال منابع را  هاي ردیابی که مکان و وضعیت بسیج یامثال سیستم
  .کندها به مکان و وضعیت اولیه شان ایجاد میبراي بازگشت آن

  
  فرآیند مدیریت منابع درسامانه ملی مدیریت بحران -2-6 

هـاي اساسـی در مـدیریت    براي به کارگیري مفاهیم و اصول ذکر شده اجـراي نقـش  
اي را در نظـر گرفتـه   مدیریتی هفت مرحله بحران، یک فرآیندسامانه ملی مدیریت منابع، 
یید شـده را در  أهاي ت، عوامل جغرافیایی و تکنیکاین فرآیند، مالحظات عملکردي. است

هـاي آموختـه   کند و با توجه به درسسرتا سر فرآیند ها وسازمان هاي مرتبط منعکس می
  .شودشده از حوادث، به روز می

حفظ منـابع در  . هاي مدیریت منابع مهم استحفظ و نگهداري منابع در تمام قسمت
قبل از حادثه شامل اطمینـان از موجـودي و قابلیـت آنهاسـت و در حـین حادثـه، شـامل        

و تعیـین   هاست و بعد از حادثه، شامل بررسی عملیاتاطمینان از تداوم و استمرار قابلیت
  .موجودي منابع را می باشد

هاي مـدیریت  اول اینکه فعالیت. قسیم استفرآیند مدیریت منابع به دو بخش، قابل ت
شود، دوم اینکه مدیریت کردن منابع در منابع به عنوان یک جزء آمادگی در نظر گرفته می

بنـدي،  دسـته (هـاي آمـادگی   فعالیـت . حین یک حادثه، بسیار مهـم و قابـل توجـه اسـت    
براي بسیج شـدن  در جهت اطمینان از آماده بودن منابع ) اعتباردهی و لیست برداري منابع

  . گیرددر زمان فراخوان انجام می
نشان داده شده اسـت،   3-3مدیریت منابع در حین یک حادثه همانگونه که در شکل 

  .باشداي مییک فرآیند محدود و بسته
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چرخه مدیریت منابع درجریان یک حادثه: 3-3شکل 

  
  

  شناسایی تقاضاها و نیازها -الف
دهد، مسـئولین مـدیریت منـابع بایـد بـه طـور مـداوم،        در زمانیکه یک حادثه رخ می

  :کنداین فرآیند موارد زیر را بررسی می. شناسایی، تصحیح و تایید تقاضاها را انجام دهند
 شود؟چه چیزي و به چه میزان نیاز می 

 شود؟کجا و چه موقع نیاز می 

 رساند؟می چه کسی آنها را دریافت خواهد کرد یا به مصرف 

      یـا   کارکنـان منابعی که باید شناسایی شـوند شـامل تجهیـزات، فضـاهاي فیزیکـی و      
منابع کلیدي از طریق / هاي حیاتیمنابع مورد نیاز براي زیرساخت. هاي مقابله هستند تیم

شناسایی نیازها به 
منابع

سفارش منابع و  
دستیابی به آنها

بسیج منابع

پیگیري و گزارش  
دهی وضعیت  

منابع 

بازیابی وخروج 
منابع از منطقه 

:حادثه
منابع غیرمصرفی

منابع مصرفی

پرداخت مالی 
هزینه هاي منابع

ایجاد شناسنامه  
:منابع شامل

دسته بندي منابع
اعتبار بخشی منابع

حادثه 
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بایـد از  . شـوند هاي همکاري و یا کمک هاي دوجانبه، شناسایی و هماهنگ مـی توافقنامه
در آمادگی و یا سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی در دسـترس  هاي درگیر طریق سازمان

  . باشند
تقاضاها و میزان موجودي منابع، با توجه به حادثه و گسـتردگی آن بـه طـور مـداوم     

شـان بایـد در   مدیریت بحران و سازمان هاي مربوطه کارکناندر نتیجه تمام . کنندتغییر می
هـا و  همـاهنگی بـین سـازمان   . گر فعالیت کنندجریان فرآیند مدیریت منابع در کنار یکدی

  .مسئولین باید ترجیحاً قبل از وقوع حادثه صورت گیرد
موشکی بـه   نظیر تهاجم(در زمانی که با یک حادثه گسترده و فاجعه بار مواجه باشیم 

هـایش را در منـاطق از پـیش تعیـین شـده      ، دولت منابع و سـرمایه )مناطق مختلف کشور
در مواردي که زمان براي ارزیابی تقاضا و برنامـه ریـزي بـراي حادثـه     . مستقر کرده است

وجود دارد، سازمان هاي ملی باید با استان ها و ساختارهاي محلی هماهنگی کامل داشـته  
  . باشند
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  فرآیند درخواست و ارسال منابع - 3- 4شکل   

  
  

سازمان هاي ملی ودفتر  وزارتخانه ها و
  :مشترك میدانی
  متخصصین فنی

  منابع مالی
 ارسال کمک تجهیزات ووسایل مصرفی

درخواست 
 کمک

توافقنامه هاي داخل وبین 
استانی  با بخش خصوصی 
 و سازمان هاي غیردولتی

 

مراکز کنترل 
 بحران دراستان ها

توافقنامه هاي محلی با 
بخش خصوصی و 

 سازمان هاي غیردولتی

 هماهنگی

مراکز محلی 
 کنترل بحران 

  ستادفرماندهی یکپارچه
  ستادفرماندهی

  فرماندهی یکپارچه
 فرماندهی حادثه

 فرماندهی
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 دهی و خریداريسفارش -ب

نیسـتند، دسـتورالعمل هـاي    براي تقاضاي منابع که به صورت محلـی قابـل تـدارك    
این تقاضاها معموالً از منـاطق  . گیرنداي مورد استفاده قرار میدهی استاندارد شدهسفارش

شوند و سپس درصورت عدم امکان تامین منابع ازآنها، به جاهاي دیگر می تأمینهمجوار 
  . فرستاده می شوند

هاي تصمیم گیـري در مـورد اسـتقرار و خریـداري سفارشـات، بـا توجـه بـه         چرخه
. هاي مدیریتی و روندهاي هماهنگی منابع شان متفـاوت اسـت  مسئولیت مقابله و کارکنان

هـاي عملیـاتی حادثـه، نیازهـاي منـابع را      فرماندهی حادثه بر اساس اولویـت هـا و دوره  
هـاي سـازمانی و میـزان    ابع، به پروتکلگیري در مورد استقرار منتصمیم. کندمشخص می

منابع تقاضا شده فقط با موافقت حوزه و . هاي حادثه بستگی داردتقاضاهاي دیگر قسمت
و منابعی کـه بـراي ارسـال     اختالف بین منابع تقاضا شده. شودها بسیج میدرخواست آن

  .موجود است باید به تقاضا کننده انتقال داده شود
باعـث   چـون قطعـاً   ین منابع، فرآیند مشـخص شـده را دور زد   هرگز نباید جهت تام

  . ایجاد مشکالت قانونی فراوانی خواهد شد
  

  بسیج منابع -پ
هـاي ایجـاد شـده    ها را از طریق کانـال تیم هاي مدیریت بحران، در زمانی که ابالغیه

بـه آنجـا   در زمان ابالغ ، تاریخ، زمان و مکانی کـه بایـد   . شوندکنند، فعال میدریافت می
ها ؛ مکـان حادثـه   اعزام شوند؛ روش انتقال منابع به محل حادثه؛ تاریخ و زمان رسیدن آن

یت آنها درحادثـه؛ مـدت زمـان آرایـش منـابع؛      مأمور؛ )آدرس، نام و شماره تلفن تماس(
. هـا نیـز مشـخص مـی شـود     میزان سفارش منابع؛ شماره حادثه و کدهاي مـالی و هزینـه  

. شـود ها به طور مستقیم در صحنه حادثـه پـایش مـی   و ردیابی آن فرآیندهاي بسیج منابع
  . ورود منابع به صحنه حادثه باید به طور رسمی ثبت گردد

هـاي  ریزي براي آرایش منابع بر اسـاس دسـتورالعمل  فرآیند بسیج منابع شامل برنامه
ادثـه  ها بـه محـل ح  بین سازمانی بسیج منابع؛ تجهیزات؛ آموزش؛ و حمل و نقل سریع آن

هاي بسیج منابع باید مشخص شده باشد که بعضی از منـابع، فضـاهاي   در برنامه. باشدمی
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هـا ، بیمارسـتان هـا، مراکـز عملیـاتی، پناهگـاهی و       فیزیکی ثابتی هستند نظیر آزمایشـگاه 
این گونه فضـاهاي فیزیکـی بـدون جابجـایی بـه محـل       . سیستم هاي مدیریت مواد زاید

هـاي پـایش وضـعیت    برنامه ها و سیسـتم . خواهند بود مؤثرها ، در اجراي عملیاتحادثه
پذیر باشند تـا بـا هـر دو نـوع شـیوه بسـیج منـابع        بسیج منابع باید به میزان کافی انعطاف

  . سازگار شوند
مدیران باید براي اجراي فرآیندهاي خروج منابع از منطقه حادثه، در همان زمانی کـه  

  .باشندشود، آماده بسیج منابع شروع می
  

  دهیپیگیري و گزارش -ت
اي اسـت کـه بـه وسـیله نیروهـاي      پیگیري منابع، یک فرآیند استاندارد شده یکپارچه

ایـن  . شـود در قبل، حین و بعد از حادثه هدایت می مرتبطهاي مدیریت بحران و سازمان
منـابع  کند؛ به نیروهـا در دریافـت   فرآیند، تصویر روشنی از مکان استقرار منابع ایجاد می

کنـد، و  حفاظـت مـی   کارکنـان ، فضـاهاي فیزیکـی و   کند؛ از ایمنـی تجهیـزات  کمک می
  .سازدپذیر میها را امکانجابجایی آن

مسئولین مدیریت منابع، دستورالعمل هایی را براي پیگیري مداوم منابع از زمان بسیج 
یـداري و مـدیریت   مدیران باید تمام رونـدهاي خر . گیرندمنابع تا خروج منابع به کار می

  .منابع را دنبال کنند، نظیرحسابرسی، ممیزي و انبارداري
  

 بازیابی منابع و خروج آنهااز منطقه حادثه -ث
بازیابی منابع، عبارت از تعیین تکلیف نهایی کلیه منابع اعـم از آنهـایی کـه در مکـان     

یند، ترمیم و در حین این فرآ. حادثه مستقر هستند و یا حتی فضاهاي فیزیکی ثابت، است
  .شوندبازیابی منابع انجام می

خروج منابع، به بازگشت منظم، ایمن و کارآمـد منـابع حادثـه بـه وضـعیت و مکـان       
تواند در هر قسمتی از حادثه شروع شود، اما شروع هرچه این مرحله می. شان استاصلی

  .سریعتر آن، حسابرسی منابع را تسهیل خواهد کرد
   ریـزي، برنامـه خـروج منـابع حادثـه را تـدوین       مت برنامهواحد خروج منابع در قس

هاي خاص آن به عنوان قسـمتی از برنامـه عملیـاتی حادثـه     کند که شامل دستورالعملمی
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ریزي و فرآیندهاي خـروج منـابع بایـد شـامل بازگشـت ایمـن منـابع بـه         برنامه. باشدمی
سازي نقل و انتقـاالت منـابع   مستندعالوه بر این، . شان باشدهاي اصلیها و مکانوضعیت

  .باید در جهت پرداخت هزینه آنها انجام گیرد
  منابع غیر مصرفی: 1 -ث

منابعی نظیر افراد، خودروهاي آتش نشانی و دیگر تجهیرات با دوام است که چـه در  
حین یک حادثه و چه پس از بازگشت به سازمان، نقطه اتکاي سازمان هسـتند و پـس از   

قطعات شکسته یا گـم  . یر دوباره در حوادث بعدي قابل استفاده خواهند بودبازیابی وتعم
منـابع مربـوط بـه فضـاي     . شده باید از طریق فرآیندهاي تجدید تدارك جایگزین شـوند 

فیزیکی ثابت نیز باید در جهت احیاي کامل قابلیت هاي عملکردي شان و آمادگی بـراي  
هـاي مـدیریت حادثـه،    ابع انسانی، نظیر تیمدر مورد من. بسیج منابع بعدي بازسازي شوند

باید زمان و مکان مناسب براي استراحت در نظر گرفته شود و سالمت روحـی و روانـی   
  .آنها نیز بسیار مهم و حیاتی است

  منابع مصرفی: 2-ث
بایـد محاسـبه   ) نظیر آب، غذا، سوخت و دیگر ملزومات صحنه حادثه(منابع مصرفی 

  هـاي منـابع مصـرفی را بـر اسـاس     در مدیریت بحـران، هزینـه  هاي درگیر سازمان. شوند
منابع برگشت داده شده که داراي شرایط ذخیره مجدد . می کنند تأمینهاي مالی نامهتوافق

  .نیز نیستند، باید به عنوان منابع مازاد و اضافی لیست شوند
  
  باز پرداخت هزینه هاي منابع -ج

بـه محـل حادثـه ممکـن اسـت بـر اسـاس         در بسیاري از موارد، منابع ارسـال شـده  
بازپرداخت، مکانیسمی را براي جبران هزینـه  . هاي قبل از حادثه خریداري شوندتوافقنامه

فرآیند بازپرداخت، نقش مهمـی را در ایجـاد و حفـظ آمـادگی     . کندهاي حادثه ایجاد می
ها در هزینه آوري صورت حساب ها، اعتباردهیاین فرآیند شامل جمع. کندمنابع ایفاد می

هاي مرتبط و دسترسی به برنامه هـاي  محدوده کاري، اطمینان یافتن از درگیر بودن حوزه
    هــاي آمــادگی، هــاي بازپرداخــت بایــد حــاوي برنامــهمکانیســم. باشــدبازپرداخــت مــی

  .هاي همیاري باشدهاي دوجانبه و توافقنامهتوافقنامه
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  شناسنامه دار کردن منابع -ج
 تـأمین هاي انبارداري گوناگون براي ارزیابی میزان موجودي منابع از سیستممدیریت 

ها در مـورد  سازمان هاي درگیر، باید لیستی از داده. کندها استفاده میشده به وسیله حوزه
در حقیقت منابعی که در لیست موجودي قرار دارند بـدین  . منابع موجودشان داشته باشند

هـا و یـا مـالکین    در نهایت حـوزه . کار در دسترس باشندمعنی نیست که به صورت خود
  .کنندمنابع، موجود بودن یا در دسترس بودن آنها را تعیین می

در ارتبـاط بـا   . برداري از منابع باید به روزرسانی شـود هاي انبارداري و لیستسیستم
هستند بطور واضح اي هاي چندگانهیا افرادي که داراي مهارت کارکنانمنابع انسانی، باید 

هـاي خودشـان   به عنوان مثال بسیاري از آتش نشانان عـالوه بـر مهـارت   . مشخص شوند
در محاسـبه منـابع بایـد    . هایی نظیر گواهینامه کمک هاي اولیه نیز هسـتند داراي گواهینامه

نبایـد نـام    ها را به عنوان یک آتش نشان و یا یک امدادگر حساب کرد ودقت شود که آن
  .هردو لیست وارد شود درآن ها 

هاي شناسـنامه اي، سـفارش دهـی، و    شده در صحنه حادثه، داراي سیستممأمورمنابع 
ریزي براي استفاده و پیگیري منابع باید در برنامه. انبارداري مخصوص به خودشان هستند

ع منـاب . اختالف بین نوع به کارگیري منابع در فاز هاي بازیابی و مقابله در نظر گرفته شود
شود، در حالیکه منـابع بازیـابی   می تأمینهاي دوجانبه و همیاري مقابله از طریق توافقنامه

  .شودمی تأمینمعموالً از طریق قراردادها با بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی 
  

  هانامهاعتباردهی و گواهی
مـدارك   هـا و نامـه فرآیند اعتباردهی، شامل یک فرآیند ارزیابی و مستندسازي گواهی

هاي موجود براي کسـب اسـتانداردهاي ملـی    افراد، آموزش یا مانور هاي آنها و یا قابلیت
  .باشدجهت انجام خدمات و عملکردها در حین یک حادثه می

کند و سنجی میرا صحت کارکنانباشد که صالحیت این فرآیند یک فرآیند اداري می
اعتبـاردهی در فـاز آمـادگی    . عهـده دارد هـا را بـر   ارزیابی سوابق و مدارك تحصـیلی آن 

  .گیردمدیریت منابع انجام می
هایی با سازمان هاي سازمان هاي غیردولتی و بخش هاي خصوصی با انعقاد پروتکل

هـاي سـازمانی   دولتی، در جهت به کارگیري نیروهاي داوطلب در مقابله با بحران، قابلیت
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هـا، نیروهـاي داوطلـب را بـر اسـاس       سـازمان . دهندمی ءخود را در خدمت رسانی ارتقا
  .کنندمعیارهاي سازمانی شان تعیین می

  
  

  فرآیند تائید صالحیت نیروهاي انسانی سامانه ملی مدیریت بحران : 3-5شکل 
  بندي و رتبه بندي منابعدسته  -چ

 منابع بر اساس ظرفیت، تقاضا، نوع آرایش و توزیع در صحنه حادثه و چگـونگی بـه  
استانداردهایی براي شناسایی سـطح قابلیـت هـاي    . شوندکار گیري حادثه دسته بندي می

گونه استانداردها را براي شناسایی و لیست برداري از  کاربران منابع این. منابع وجود دارد
  .برندمنابع به کار می

   :دسته بندي منابع -1-چ
  :جدول زیر دسته هاي مختلف را لیست کرده است

  

 تصمیم وزارتخانه یا سازمان براي شرکت در سامانه ملی مدیریت بحران 

 انتخاب افراد براي شرکت در سامانه

 ت بحرانارائه گواهی افراد انتخاب شده به مرکز مورد تائید اعتبار سنجی سامانه ملی مدیری

 بررسی صالحیت افراد

 عدم تائید گواهی فرد  تائید گواهی فرد 

صدور کارت شناسایی معتبر، اعالم به وزارتخانه یا سازمان 
  ،مربوطه

 تمدید اعتبار درزمان هاي مشخص
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  دسته هاي مختلف منابع

 منابع ترابري 

 منابع ارتباطات 

 منابع خدمات شهري 

 منابع آتش نشانی 

 منابع اطالعات و برنامه ریزي

 منابع انتظامی و امنیتی

 منابع امدادي 

  منابع الزم مدیریت منابع

 منابع بهداشت و درمان 

 منابع جستجو و نجات 

 منابع الزم براي کنترل مواد خطرناك 

 منابع تغذیه و آبرسانی 

 منابع انرژي 

 م براي اطالع رسانی عمومی  منابع  الز

 منابع مرتبط با حوزه دام و کشاورزي 

منابع مربوط به مدیریت داوطلبان و اقالم 
  کمک هاي مردمی 

  دسته هاي مختلف منابع حادثه : 3- 6جدول 
  

  انواع منابع  -2-چ
تجهیـزات،  ، کارکنـان گردد که نظیر تیم ها، نوع منبع به خصوصیات متنوع منابع برمی

همه دسته هاي منـابع حادثـه، بـه صـورت تـیم هـا یـا        . باشدملزومات و وسایل نقلیه می
در شناسـایی دسـته هـاي مختلـف منـابع بـه       . تجهیزات ودیگر مشخصات بیان می شوند

  :شاخصه هاي زیر باید توجه شود
  :منابع داراي اجزاي متعدد -

هـاي  به عنوان مثال، گاهی تـیم  .توانند ترکیبی از اجزاي چندگانه باشندمنابع می
سگ جستجو و کانتینرهایی با تجهیـزات   4نفره،  31جستجو و نجات شامل دو تیم 

شـوند و شـامل تمـام    قسمت جداگانه تقسـیم مـی   5این کانتینرها به . باشدکامل می
  .تجهیزات مورد نیاز هستند

  : معیارهاي اندازه گیري -
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هـا  ایـن مقیـاس  . ع منابع بستگی داردمعیارهاي هاي به کار برده شده به نو 
. هـاي محولـه مفیـد باشـد    یـت مأمورهاي منابع براي انجام باید در تعیین قابلیت

به عنوان مثال یک معیار . ها را شناسایی کنندها و یا ظرفیتها باید قابلیتمقیاس
هاي درمانی حادثه تعداد بیمارانی است که در یـک روز بایـد از آن هـا    براي تیم

  .مراقبت کنند
 رتبه یا سطح قابلیت : 3-چ

رتبه یک درمورد یک منبع، بیان کننده بیشترین . گرددرتبه به سطح قابلیت منبع بر می
بندي منابع بـه مـدیران   رتبه . باشدسطح قابلیت آن منبع نسبت به رتبه دوم همان منبع می

عضی موارد ممکن اسـت کـه   در ب. کنددر انتخاب منابع و بهترین استفاده از آنها کمک می
  . بیشتر یا کمتر از چهار رتبه وجود داشته باشدکه باید تعریف شوند

  
  اطالعات اضافی درمورد منابع: 4-چ

هاي ملی دسته بندي منابع، همچنین قابلیت استفاده از اطالعـات اضـافی کـه    پروتکل
اي ل اگـر مجموعـه  به عنوان مثا. کندگیري مفید و مناسب هستند را ایجاد میبراي تصمیم
توانند در پشتیبانی از یک حادثه به یک منطقـه خـاص عمـل کننـد، دخالـت      از منابع، می
این موضوع باید دربرنامـه  . هاي مسئول در مورد آن منابع باید محدود گردددیگر قسمت

  . ریزي اینگونه منابع مورد توجه قرار گیرد
  
  فرماندهی ومدیریت درسامانه ملی مدیریت بحران  -7
  
لفه هایی از سامانه ملی مدیریت بحـران کـه تـاکنون بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت،         ؤم

و مقابلـه آسـان و سـریع در     مـؤثر چارچوبی را براي تسهیل دستیابی به منـابع، مـدیریت   
ی بین سـازمانی  سامانه هاي فرماندهی حادثه، سامانه هاي هماهنگ. حوادث ایجاد می کند

هسـتند کـه اسـتانداردي را از     مدیریت حادثهو اطالع رسانی عمومی، از اجزاي اساسـی  
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مدیریت بحران، طیـف  . طریق واژگان ثابت و ساختار سازمانی تثبیت شده تامین می کنند
تمـام   مـؤثر گسترده اي از فعالیت ها و سازمان ها را بـراي اجـرا، همـاهنگی و پشـتیبانی     

با استفاده از منابع دولتی و غیردولتی براي برنامه ریزي، مقابله و بازسـازي  سطوح دولتی، 
  .حادثه بدون درنظر گرفتن علت، اندازه و پیچیدگی حادثه تامین می کند

مدیریت حادثه شامل اداره عملیات حادثه؛ دستیابی، همـاهنگی و تحویـل منـابع بـه      
اجزاي فرمانـدهی و  . مردم می باشد سایت هاي حادثه؛ و انتشار اطالعات حادثه به عموم

  .     مدیریت از جنبه هاي آشکار در مدیریت بحران هستند
  
  سامانه فرماندهی حادثه -1-7

و معموالً به وسیله مراکـز پیـام در    شونداغلب حوادث به صورت محلی مدیریت می
. شـود سطح محلی، تیم هاي مدیریت بحران در منطقه، و تیم هاي پشتیبان آنها انجام مـی 

شود، ممکـن اسـت   در موارد دیگر، حوادثی که با عملیات مقابله در یک منطقه شروع می
ی و منـابع  به سرعت به حوادث چند منطقه اي توسعه یابند که نیازمنـد پشـتیبانی عملیـات   

هاي مختلف در داخل یـا  براي حوادثی که در آن منابع اضافی از سازمان. باشنداضافی می
نظیـر حـوادث   (می شود و یا براي حوادث گسترده ملـی   تأمینخارج از منطقه، تقاضا و 

پـذیر جهـت   یک مکانیسم انعطـاف  سامانه فرماندهی حادثه، )جنگی متعارف یا نامتعارف
زمانی که یک حادثه، منطقه جغرافیـایی وسـیعی را   . ه ایجاد می کندمدیریت هماهنگ شد

دهد، هماهنگی بین سازمانی وسیع درون منطقه اي و بین مناطق مختلـف الزم  پوشش می
  .می شود 

یک سیستم مدیریت اجرایی است کـه بـراي توانمنـد کـردن      سامانه فرماندهی حادثه
روهـاي انسـانی، فضـاهاي فیزیکـی،     مدیریت حادثه از طریـق تلفیـق توانمنـدي هـاي نی    
شود و از طریق یک سـاختار سـازمانی   تجهیزات، دستورالعمل ها و ارتباطات، طراحی می

  .کندمعمولی فعالیت می
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، یک چارچوب استاندارد شده مدیریتی اسـت کـه هـدف آن    امانه فرماندهی حادثهس
  .باشدحادثه میتوانمند کردن مدیران حادثه در تشخیص مسائل و مشکالت کلیدي یک 

     براي سـازماندهی عملیـات در صـحنه حادثـه بـه کـار بـرده        سامانه فرماندهی حادثه
مدیریت بحران، زیر نظر فرماندهی،  کارکنانسطح مقابله میدانی، جایی است که . شودمی

منابع در . دهندها و تصمیمات فنی را جهت مقابله با یک حادثه یا تهدید انجام میفعالیت
سـامانه  گوناگون دولتی، زمانی که به صورت مناسب آرایش داده شوند، قسمتی از سطوح 

  .شوندمی فرماندهی حادثه
باشد؛ نـه فقـط بـه ایـن     بسیار مفید می سامانه فرماندهی حادثهبه عنوان یک سیستم، 

کنـد، بلکـه فرآینـدي بـراي     دلیل که یک ساختار سازمانی براي مدیریت حادثه ایجاد مـی 
سـامانه فرمانـدهی   استفاده از . آوردي، ساخت و تعدیل آن ساختار به وجود میریزبرنامه
هاي مورد نیاز در حوادث وسـیع کمـک   در تمام حوادث و وقایع، به حفظ مهارت حادثه

  .کندمی
در تمام سطوح دولتی و همچنین بخش خصوصی و سازمان  سامانه فرماندهی حادثه

به صورت عادي براي تسهیل  سامانه فرماندهی حادثه. شودهاي غیردولتی به کار برده می
  : شودها در پنج حوزه عملکردي مهم به کار برده میفعالیت
  فرماندهی -
 عملیات -
 ریزيبرنامه - 

 لجستیک -

 . مالی/ اداري -

گاهی بخش ششمی با عنوان اطالعات واخبار بر اساس نیازهاي صحنه حادثه ایجـاد  
  . این نیاز عبارت از وجود حجم بسیار باالي اطالعات طبقه بندي شده است. شودمی

ي یا غیرعمدي هسته اي، رادیولوژیکی، شیمیایی و بیولـوژیکی ممکـن   دحوادث عم
حـوادثی کـه   . سنتی ایجاد کنند سامانه فرماندهی حادثههایی را براي ساختار است چالش
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یابند ویا یک دوره جغرافیایی گسترش می مربوط به یک مکان خاص نیستند و به صورت
دهند، نیازمند هماهنگی خاصی بین تمامی مشارکت کننـدگان  زمانی طوالنی را پوشش می

  . در سطوح دولتی، بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی هستند

  
  
  
 

  
  نماي کلی ساختار سامانه فرماندهی حادثه: 3- 7شکل 

  
  اصول پایه سامانه فرماندهی حادثه -2-7

سامانه فرماندهی حادثه داراي اصولی است کـه در کـل سـاختار وعملیـات آن بایـد      
شد که سامانه، شکل سازمانی  خواهد عدم توجه به هریک از این اصول باعث. اجراشوند

  : خواهد آمد زیر توضیح هریک از این اصول در.غیرقابل اتکا شود دست بدهدو از خودرا
  واژگان مشترك اصل ادبیات و -1
 اصل ساختار قابل انعطاف  -2

 اصل مدیریت مبتنی بر اهداف عملیاتی -3

 فرماندهی حادثه

بخش برنامه ریزي  بخش عملیات  بخش لجستیک 

بخش اطالع 
 رسانی 

 بخش ایمنی 

 بخش مالی اداري 

بخش روابط 
 عمومی

بخش اطالعات 
 واخبار

ستاد 
 فرماندهی

 ستاد عمومی 
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 اصل تدوین برنامه عملیات حادثه -4

 فرماندهیاصل زنجیره فرماندهی و وحدت  -5

 اصل فرماندهی یکپارچه -6

 اصل طیف مدیریتی قابل کنترل -7

 اصل فضاهاي فیزیکی از پیش طراحی شده -8

 اصل مدیریت منابع -9

  اصل مدیریت اطالعات واخبار -10
  اصل ارتباطات یکپارچه -11
  اصل انتقال فرماندهی -12
  اصل پاسخگویی ومسئولیت پذیري -13
  اصل بسیج برنامه ریزي شده منابع -14
  اصل تخلیه برنامه ریزي شده منابع  -15

  
ایـن  . سازمانی کامل سامانه فرماندهی حادثه درشکل زیر نشان داده شده است نمودار

 نمـودار مشخصـات  . دستورالعمل حاضر تشـریح خواهندشـد   وکلیه اجزاي آن در نمودار
  :سازمانی زیر عبارتنداز

 جایگاه ها و کارکردهاي فعال شده  
 زنجیره فرماندهی 

 ارتباطات گزارش دهی بین اجزاي سامانه 

 مسئولیت هاي تفویض شده 

 جریان اطالعات 
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  سازمانی کامل سامانه فرماندهی حادثه  نمودار: 3- 8شکل 

  
  ادبیات وواژگان مشترك -1اصل 

استفاده از واژگـان وادبیـات مشـترك درسـامانه فرمانـدهی حادثـه کمـک مـی کنـد          
  :تاموضوعات زیر تعریف شوند

عملکردهاي سازمانی براي همه اجزاي سامانه و همـه سـازمان هـایی کـه از ایـن       - 
  . سامانه استفاده می کنند، تعریف شده باشد

فضاهاي فیزیکی براي هرکسی که دراین سـامانه یـا خـارج از ایـن سـامانه، وارد       - 
 . حادثه می شود، تعریف شده باشد

 . سامانه ممکن شود شناسایی منابع براي همه افرادداخل یا بیرون - 
 . عناوین جایگاه هاي سازمانی براي همه مشخص باشد - 

فرمانده حادثه   

رئیس بخش عملیات

مدیران شاخه ها و  
گروه هاي عملیاتی 

مدیران تیم هاي ویژه 

منابع منفرد  

مدیران عملیات  
دریایی /هوایی

رئیس بخش 
برنامه ریزي 

مدیر واحد منابع

مدیرواحد وضعیت 

مدیر واحد مستندسازي

مدیر واحد خروج منایع

مدیر واحد
متخصصین فنی  

رئیس بخش لجستیک  

مدیر شاخه خدمات

مدیر واحد ارتباطات

مدیر واحد پزشکی

مدیر واحد  تغذیه

مدیر شاخه  پشتیانی 

مدیر واحد تامین  
وسایل  وتجهیزات

مدیر واحد فضاهاي 
فیزیکی

مدیر واحد نقلیه

رئیس بخش 
اداري/مالی

مدیر واحد زمان

مدیر واحد تدارکات

مدیر واحد حقوقی

مدیر واحد هزینه

مدیر روابط بین 
سازمانی مدیر اطالع رسانی

مدیر ایمنی  
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استفاده از زبان سلیس فارسی در سامانه، یک اصل است و کلیه تالش ها باید درایـن  
  :به همین جهت رعایت نکات زیر براساس اصل یک توصیه می گردد. جهت باشد

   .باشد روانکلیه ارتباطات باید به زبان فارسی  - 
نباید در کدهاي رادیویی از کدهاي خاص سازمانی یا کلمات غیرمصطلح استفاده  - 
 . شود
استفاده از اصطالحات خاص مانند رمزها و کدهاي ویژه باید بـا همـاهنگی هـا و     - 

 .آموزش هاي اولیه باشد
تالش باید درجهت عدم استفاده از کدهاي بی سیمی خـاص در حـوادث بـدون     - 

امکان از زبان کددار استفاده شود چون  ونباید دراین حوادث درحد طبقه بندي باشد
بـوده و اسـتفاده از کـدهاي نامصـطلح باعـث ایجـاد        تعداد سازمان هاي درگیر زیاد

کـدهاي سـازمان هـا یکسـان نبـوده و حتـی       . اداره صحنه بحران می شود اختالل در
 . کدهاي یکسان معانی متفاوتی دارند

دیریت بحـران تاکیـد بـر اسـتفاده از زبـان سـلیس فارسـی        در سامانه ملـی مـ  : تذکر
  . درارتباطات وجود دارد

  
  ساختار قابل انعطاف درسامانه فرماندهی حادثه  -2اصل 

    ساختار سازمانی سامانه فرماندهی حادثه درشرایط حادثـه، از بـاال بـه پـایین توسـعه     
به عبارتی فرمانده حادثه در طی حادثه بنابه صالحدید خود و با توجه به اهداف . می یابد

    تازمـانی کـه میـزان حجـم اطـالع رسـانی      . عملیاتی حادثه، سامانه را گسترش مـی دهـد  
رسانه اي وعمومی زیاد نباشد، خودش این وظیفه را برعهده خواهدداشت ولی درصورت 

. فه را به مدیر اطالع رسانی عمـومی تفـویض خواهـد کـرد    وسعت یافت حادثه، این وظی
نیـز براسـاس وضـعیت ووسـعت حادثـه توسـعه        3-2شکل  نمودارگانه  29بقیه اجزاي 

بنابراین مشخصات زیر در یک سـامانه فرمانـدهی حادثـه بـه دلیـل اصـل       . خواهند یافت
  :قابلیت انعطاف ساختاري وجود خواهند داشت

  باال به پایین  اندهی حادثه ازایجاد ساختار سامانه فرم -
 ساختار مبتنی بر اندازه و پیچیدگی حادثه - 
 ساختار مبتنی بر محیط مخاطره ناشی از حادثه - 
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 .اهداف عملیاتی حادثه، تعیین کننده اندازه سازمان هستند - 
 . فقط کارکردها یا جایگاه هاي سازمانی مورد نیاز پر می شوند - 
 . سازمانی درصورت ایجاد باید یک مدیر داشته باشد نمودارهر جزء از  - 
  

  :درسامانه فرماندهی حادثه عبارتنداز مشخصات سازماندهی
ارتباطی بین ساختار مدیریتی حادثه درسازمان هاي مختلف وجودندارد  -1

این مطلب مانع ایجـاد ابهـام در   . را دارد وهرسازمانی سامانه فرمانده حادثه خود
  . عناوین جایگاه هاي حقوقی مختلف و ساختار سازمانی می شود

فردي که درسازمان به عنوان رئیس یک بخش عمـل مـی کنـد، ممکـن      -2
 . است در سامانه فرماندهی حادثه این جایگاه را نداشته باشد

بـه سـاختار   باید تالش شود که سامانه فرمانـدهی حادثـه تاحـد امکـان      -3
سازمانی دستگاه نزدیک باشد وافراد مرتبط شغلی براي جایگاه ها انتخاب شوند 

 . وسطح افراد نیز رعایت گردد
سامانه فرماندهی حادثه نباید ساختاري جدا از ساختار سازمانی دسـتگاه   -4

باشد به طوري که افرادي از بیرون سازمان درسامانه قرار گیرند بلکه بایـد افـراد   
داراي  دستگاه داراي دوکد شوند یعنی درشـرایط غیـر بحرانـی، فـرد     رموجود د

یک کد بوده و به وظایف ومسئولیت هاي خاص جایگـاه خـود مشـغول باشـد     
. ودرجریان حادثه، کد مشخصی با مسـئولیت هـاي تعریـف شـده داشـته باشـد      

بنابراین سامانه فرماندهی حادثه، ساختار سازمانی جدیدي ایجاد نمی کند بلکـه  
 . کلیف افراد سازمان رادرشرایط بحران کامال مشخص می کندت

گاهی براي جلوگیري از افزایش تعـداد نیروهـاي زیـر نظـر یـک فـرد        -5
، )بنابه اصل طیف مـدیریتی قابـل کنتـرل   (درسامانه فرماندهی حادثه از هفت نفر

الزم می شود که درساختار قابل انعطاف سامانه، شاخه ها، بخش ها، گـروه هـا،   
گاهی هم الزم می شود کـه بـه دلیـل    . تقسیمات، واحدها وتیم هایی دایر شوند

. کاهش تعداد افراد زیرنظر یک واحد از سه نفر، سازماندهی مجددي انجام شود
این موضوع باعث می گردد که سامانه فرماندهی حادثه بنابه انـدازه وپیچیـدگی   

 . کند حادثه، به راحتی تغییر اندازه پیدا
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ختارسازي درسامانه فرماندهی حادثه، تبعیت شکل سـازمان از  فاسفه سا -6
یعنی سازماندهی درهر زمان منعکس کننده آن چیزي است که . کارکرد آن است

درفرآیند برنامه ریزي عملیات حادثـه،  . جهت اجراي اهداف تاکتیکی الزم است
 . اندازه سازمان و شکل آن مشخص خواهند شد

ختار سازمانی سامانه فرماندهی حادثـه  درصد حوادث، سا 95دربیش از  -7
شامل مدیر اطالع رسانی، مدیر ایمنـی ومـدیر   (شامل فرمانده و ستاد فرماندهی 

شامل رئیس بخـش عملیـات، رئـیس بخـش     (، ستاد عمومی )رابط بین سازمانی
و منـابع انفـرادي   ) برنامه ریزي، رئیس بخش لجستیک رئیس بخش مالی اداري

 .   هستند
 . ابنده، ساختار سازمانی را گسترش می دهندحوادث توسعه ی -8

  
  مدیریت مبتنی بر اهداف عملیاتی  -3اصل 

  
این اهداف عملیـاتی  . سامانه فرماندهی حادثه براساس اهداف عملیاتی اداره می شود

  . درکل ساختار سامانه توسط فرآیند برنامه ریزي گسترش می یابد
  :دازگام هاي مدیریت مبتنی بر اهداف عینی عبارتن

سیاسـت هـاي سـازمان بـر تثبیـت      : فهم سیاست ها وجهـت آنهادرسـازمان  : گام اول
فرمانـده حادثـه بایـد کـامال از سیاسـت هـاي سـازمان        . استمؤثراهداف عملیاتی حادثه 

  . ومسئولیت هاي قانونی خود براي مدیریت حادثه مطلع باشد
  ارزیابی وضعیت حادثه: گام دوم
این گام عبـارت  : تثبیت اهداف عملیاتی حادثه براساس یافته ها دوگام قبلی: گام سوم

دربعضی حوادث، زمان براي رسـیدن بـه اهـداف    . از تبیین کامل نقش ها در حادثه است
در همـه مـوارد بایـد    . دربعضی دیگر از حوادث، اینگونـه نیسـت  . عملیاتی، حیاتی است

ه گیـري باشـد وایـن قابـل انـدازه گیـري بـودن رابطـه         اهداف عملیاتی حادثه، قابل انداز
مستقیمی با تعریف وتبیین دقیق نقش ها و قابلیت ها و مشخص نمودن سـطح هـدف در   

دربخش چهارم همین سـند بـه سـامانه نقـش هـا وقابلیـت هـا خـواهیم         . قابلیت ها دارد
  . پرداخت
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راهکارهـا،  : اتیانتخاب راهکارهاي مناسب براي رسیدن به اهداف عملیـ : گام چهارم
. عبارت از روش هایی هستند باید براي رسیدن به اهداف عملیاتی حادثه اسـتفاده شـوند  

  .   این راهکارها ممکن است به صورت منفرد یا ترکیبی استفاده گردند
منظور از هدایت تاکتیکی این است که نـوع منـابع   : انجام هدایت تاکتیکی: گام پنجم

الزم براي اجراي راهکارها مشخص شوند و فرآیند اجرایـی   مورد استفاده و فعالیت هاي
  . آنها تارسیدن به اهداف عملیاتی تعریف وتبیین گردند

  فراهم کردن پیگیري هاي الزم : گام ششم
  

درانتخاب اهداف عملیاتی دریک حادثه، اولویـت هـاي انتخـاب اهـداف بـه ترتیـب       
  :عبارتنداز

 اداهداف عملیاتی مرتبط با حفظ زندگی افر  
 اهداف عملیاتی مرتبط با تثبیت شرایط حادثه 
  اهداف عملیاتی مرتبط با حفظ اموال مردم 

  
  اصل تدوین برنامه عملیات حادثه -4اصل 

ایـن برنامـه بایـد داراي مشخصـات     . هر حادثه اي باید داراي برنامه عملیـات باشـد  
  :زیرباشد
 اهداف عملیاتی حادثه را به دقت تعریف کند.  
  راکه باید تکمیل شوند را تعیین نمایدفعالیت هایی. 
   یک چارچوب زمانی مشخص که به نام مراحل عملیات نامیده می شوند، داشـته

یک حادثه بنابه اندازه و پیچیدگی خود، ممکن است یک یا چنـد مرحلـه   . باشد
 .عملیاتی داشته باشد

  در مـوارد حـوادث   . ممکن است برنامه عملیات حادثه، مکتوب یا شفاهی باشـد
بزرگ وپیچیده و یا حوادثی که مرتبط با مواد خطرناك و منفجره هسـتند، حتمـا   

 . باید برنامه عملیات حادثه مکتوب باشد
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  اجزاي اصلی یک برنامه عملیات حادثه
 دنوع کاري که می خواهد انجام شود، باید تشریح گرد.  
 فرد مسئول هر کاري باید مشخص شود. 
 نحوه انجام تماس ها وارتباطات باید مشخص شود. 
 دستورالعمل اقدامات درصورت مصدومیت افراد باید مشخص گردد . 

  
  اصل زنجیره فرماندهی و وحدت فرماندهی -5اصل 

  
  مفهوم زنجیره فرماندهی

عبارت از رعایت زنجیره فرماندهی درساختار سازمانی است بـه عبـارتی، اختیـارات    
هر فردي دردرون . وقدرت قانونی درسطوح سازمانی باید به طور مشخصی رعایت گردد

  . ، باید از فرمانده مشخص خود تبعیت کامل نمایدنمودار
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  خط زنجیره فرماندهی درسامانه فرماندهی حادثه: 3- 9شکل 

  
  مفهوم وحدت فرماندهی

هر فرد درساختار سامانه فرماندهی حادثه فقط به یک مسـئول گـزارش مـی دهـد و     
وحـدت فرمانـدهی بـا    . را فقط از همـان مسـئول دریافـت مـی کنـد      شرح وظایف خود

  . فرماندهی یکپارچه یکسان نبوده ونباید اشتباه شود
  آثار تلفیق مفاهیم زنجیره فرماندهی و وحدت فرماندهی

  باعث خواهدشد که ارتباطات گزارش دهی ودستوردهی درزمان حادثه شفاف باشند 

فرمانده  
 حادثھ 

رئیس بخش 
 عملیات

  رئیس بخش 
  برنامه ریزي

رئیس بخش 
 لجستیک 

مدیر روابط بین 
 سازمانی

مدیر اطالع 
 رسانی

 مدیر ایمنی 

رئیس بخش 
 اداري/مالی

مدیران گروه ھای 
 عملیاتی 

مدیران تیم ھای 
 ویژه 

 منابع منفرد 

مدیر واحد 
 منابع

مدیرواحد وضعیت 

مدیران عملیات 
 دریایی /هوایی

مدیر واحد 
 مستندسازی

مدیر واحد خروج 
 منایع

مدیر واحد 
 متخصصین فنی 

مدیر شاخھ 
 خدمات

  مدیر
 شاخه  پشتیانی  

مدیر واحد 
 ارتباطات

مدیر واحد 
 پزشکی

مدیر واحد  
 تغذیھ

مدیر واحد تامین 
 تجهیزات

مدیر واحد فضاهاي 
 فیزیکی

مدیر واحد 
 نقلیھ

 مدیر واحد زمان

مدیر واحد 
 تدارکات

مدیر واحد 
 حقوقی

مدیر واحد 
 ھزینھ
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وچندین دستور مختلف درزمان حادثه صادرنشود و گزارش دهی هم به چند نفر رخ 
  . ندهد

. همه مدیران حادثه باید بتوانند افراد زیر نظر خودرا کامال تحت کنترل داشـته باشـند  
تازمانی که حادثه ادامـه دارد وپایـان نیافتـه اسـت، اصـل زنجیـره فرمانـدهی و وحـدت         

  . فرماندهی ادامه خواهدیافت
اگرچه دستورات وگزارش ها درسامانه فرماندهی حادثه، سیر خطی مشخصـی  : تذکر

را باید طی نمایند ولی اطالعات درداخل این سامانه باید جریان آزادي داشته باشد وافراد 
  .  بدل کنند هم رد و سازمان باید بتوانند به طور مستقیم اطالعات را با

 
  اصل فرماندهی یکپارچه -6اصل 
هی یکپارچه در حوادثی که چند سازمان درگیر مدیریت حادثه هستند یا چنـد  فرماند

درفرمانـدهی  . شهر و استان درمدیریت حادثه درگیر مـی شـوند، اهمیـت پیـدا مـی کنـد      
یکپارچه، راهکارهاي توانمندسازي سازمان هـا بـا مسـئولیت هـاي حقـوقی، جغرافیـایی       

  . هم فراهم شده است با اروکارکردي متفاوت جهت هماهنگی، برنامه ریزي و ک
 فرماندهی یکپارچه باعث می شود که سازمان هاي مسئول مدیریت حادثه بتواننـد بـا  

بـا ایجـاد فرمانـدهی    . هم اهداف عملیاتی و راهکارهاي اجرایی حادثه را مشـخص کننـد  
یکپارچه در صحنه حادثه، همه فرماندهان حادثه در تصمیم گیري مشترك دخیل خواهند 

این حالت، اصل زنجیره فرماندهی ووحدت فرماندهی نیز حفظ خواهد شد یعنی در . بود
  .دهی وهم گزارش دهی به صورت خطی رعایت خواهد شد هم دستور

  . نمایی از فرماندهی یکپارچه را مشاهده می نمایید 3-10درشکل 
 ناکارآمدي هاي صـحنه حادثـه در   باره کاري ها و با اقدامات فرماندهی یکپارچه، دو

  . زمانی که چند سازمان یا چند منطقه مختلف درگیر حادثه هستند، ازبین می رود
منطقه، چه عملیاتی و چه پشتیبانی، درساختار فرمانـدهی   کل سازمان هاي مسئول در

تعیین اهداف عملیاتی حادثه، راهکارهاي عملیاتی آنها و اطمینـان   شده ودر یکپارچه وارد
  . دخالت خواهند داشت از برنامه ریزي تاکتیکی مشترك
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درفرماندهی یکپارچه، به هیچ وجه قدرت واختیارات قانونی سازمان ها مورد غفلـت  
مدیریت  از طرف دیگر، فرماندهان سازمان هاي دخیل در. مختل نمی شوند واقع نشده و

  .  مسئولیت مشترك در حادثه دارند حادثه
  

  فرماندهی یکپارچه : 3-10شکل  
  

  اصل طیف مدیریتی قابل کنترل  -7اصل 
  طیف مدیریتی قابل کنترل به تعداد افراد یا منابعی اطالق می شـود کـه یـک مسـئول    

ایـن مفهـوم، جـزء کلیـدي     . درجریان حادثه آنها را مـدیریت کنـد   مؤثرمی تواند به طور 
هر فرد مسئول باید بتواند کنترل ونظـارت افـراد   . وکارآمد یک حادثه است مؤثرمدیریت 

 را را انجام داده وبا کل منابع زیر نظر خود ارتباط برقـرار کـرده و آنهـا    زیرمجموعه خود
پاسـخگویی، بـراي یـک     دلیـل ایمنـی و   طیف مدیریتی قابل کنترل به دو. مدیریت نماید

  . است الزامی،وکارآمد حادثه  مؤثرمدیریت 
  :در طیف مدیریتی قابل کنترل عبارتنداز مؤثرعوامل 
  نوع حادثه  
  ماهیت نقش ها یا وظایف محوله به سامانه فرماندهی حادثه 
 عوامل مخاطره وایمنی 
  فاصله بین نیروهاي انسانی ومنابع مورد نیاز آنها  

پست فرماندهی حادثه 
یکپارچه  در فرماندهی

1سازمان 

1فرمانده 

2سازمان 

2فرمانده 

  3سازمان 

3فرمانده 
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بـه طـور    اسـت و  هفت نفر منابع زیر نظر یک مسئول، سه تا تعداد استاندارد افراد و
  . ایده آل بهتراست این تعداد بیشتر از پنج نفر نباشد

ساختار سازمانی قابل انعطاف درسامانه فرماندهی حادثه به گونه اي اسـت کـه قابـل    
ایـن  . گسترش یا انقباض بوده به طوري که اصل طیف مدیریتی قابل کنترل رعایت شـود 

  .زیرنظر مسئولین می شودساختار قابل انعطاف مانع زیاد شدن تعداد افراد 
اگر درصحنه حادثه، خطراتی براي افراد یا منابع وجودداشته باشد، صالح است : تذکر

  . که نسبت فرد مسئول به افراد تحت کنترل یک به سه باشد
  

  اصل فضاهاي فیزیکی از پیش طراحی شده -8اصل 
یچیدگی حادثه پ فضاهاي فیزیکی هستند که توسط فرمانده حادثه وبر اساس نیازها و

این فضاها باید از قبل مشخص شده باشند چون هرکسی کـه در سـامانه   . ایجاد می شوند
  . فرماندهی حادثه وارد می شود به آسانی بتواند کارکرد هر فضارا شناسایی کند

  :فضاهاي اصلی از پیش طراحی شده که در هرحادثه می توانند ایجاد شوند عبارتنداز
 صحنه حادثه است کـه درآنجـا سـطح اولیـه      مکانی در: پست فرماندهی حادثه

گاهی پست فرماندهی حادثه با پسـت  .تاکتیکی فرماندهی حادثه انجام می شود
گـاهی از عالئـم   . لجستیکی حادثه ویا دیگر فضاهاي فیزیکی تلفیق می گـردد 

هر حادثـه فقـط یـک    . خاصی براي مشخص کردن این پست استفاده می کنند
  . پست فرماندهی حادثه دارد

 مکانی است که کارکردهاي لجستیک اولیه یـک حادثـه   : ست لجستیک حادثهپ
هر حادثـه، فقـط یـک پسـت لجسـتیک       در. در آنجا هماهنگی واداره می شود

  . گاهی این پست با پست فرماندهی حادثه تلفیق می شود. دارد حادثه وجود
 تیکی مکانی است که منابع درآنجا قرار می گیرند ومنتظـر دسـتور تـاک   : آمادگاه

  . براي اعزام یا ارسال می شوند
 از  یک موقعیت جغرافیایی در منطقه عمـومی حادثـه اسـت کـه جـدا     : اردوگاه

پست لجستیکی حادثه بوده و داراي امکاناتی نظیـر غـذا، آب، سـرویس هـاي     
  .  بهداشتی و محل خواب براي نیروهاي انسانی حادثه می باشد
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  اصل مدیریت منابع -9اصل 

  :شامل فرآیندهاي زیراست مدیریت منابع
  دسته بندي منابع -1
 درخواست منابع -2
 بسیج منابع از طریق مرکز پیام  -3
 پیگیري منابع درمنطقه حادثه -4
 بازیابی منابع  -5
 پرداخت به منابع  -6

دردسترس قراردادن یک تصویردقیق وبه روز از وضعیت منابع درصحنه حادثه، یـک  
  .  جزء حیاتی درمدیریت حادثه است

  :دریک سامانه فرماندهی حادثه استفاده می شوند عبارتندازمنابعی که 
 نیروهاي انسانی  
 تیم ها 
 تجهیزات 
 وسایل مصرفی 
  فضاهاي فیزیکی 

  :انواع منابع در سامانه فرماندهی حادثه عبارتنداز
 نیروهاي انسانی وتجهیزات بزرگ واساسی که درعملیـات  : منابع تاکتیکی حادثه

  . استفاده می شوند
 منابعی هستند که براي پشـتیبانی حادثـه الزم هسـتند مثـل غـذا،      : بانیمنابع پشتی

 تجهیزات مخابراتی ووسایل مصرفی 
  :منابع تاکتیکی مورد استفاده در یک حادثه را به سه دسته تقسیم می کنند

منابعی هستند که در شرایط کنونی زیر نظر یک مسئول : شدهمأمورمنابع  -1
   .یت هستندمأمورمشخص درحال انجام 

       یـت فـوري آمـاده   مأمورمنـابعی هسـتند کـه بـراي     : منابع قابل اسـتفاده  -2
 .می باشند
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منابعی هسـتند کـه درحـال حاضـرقابل اسـتفاده      : منابع غیرقابل استفاده -3
ایـن منـابع دردوره اسـتراحت یـا     . یت آماده نیسـتند مأموردرحادثه نبوده وبراي 

  .   نگهداري به سر می برند
  

  اطالعات واخباراصل مدیریت  -10اصل 
اخبـار، اطالعـات طبقـه    . اطالعات حادثه می توانند عادي یا طبقه بندي شـده باشـند  

داشتن اطالعات و هشیاري کامل بـراي انجـام یـک مقابلـه     . بندي شده یک حادثه هستند
بـراي   سامانه فرماندهی حادثـه فرآینـد مناسـبی را   . می باشدکلیدي  مسئله ،و کارآمد مؤثر

  . ک و اداره اطالعات و اخبار حادثه ایجاد می کندجمع آوري، تشری
  :مثال هایی از انواع اطالعات واخبار در حادثه

 اطالعات مربوط به ارزیابی خطر درحادثه  
 اخبار پزشکی درمنطقه حادثه مثال پایش بیماري ها در منطقه 
 اطالعات هواشناسی 
 جغرافیایی -اطالعات فضایی 
  ساختارياطالعات مربوط به طراحی هاي 
 اطالعات مربوط به سطوح مواد آلوده کننده سمی درمنطقه حادثه 
  اطالعات مربوط به خدمات عمومی 

  
  اصل ارتباطات یکپارچه -11اصل 

  :ارتباطات منطقه حادثه از طریق موارد زیر تسهیل می گردد
  ایجاد واستفاده از یک برنامه ارتباطی مشترك -
 ات مخابراتی مشترك بین سازمان هاسامانه ها ودستورالعمل ها وتجهیز -

سـیگنال  قبل از ایجاد حادثه، فراهم آوردن یک سامانه مخابراتی یکپارچه شامل داده و
  :یک سامانه مخابراتی داراي سه جزء اصلی است. منطقه، بسیار حیاتی است در

 تجهیزات  
 سامانه هاي تخصصی 
 دستورالعمل ها 
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 وتجهیزات مخابراتی، باعث حفظ زنـدگی انسـانها  اشتراك سامانه ها، دستورالعمل ها 
 همچنین این اقدام باعث کاهش کامل هزینه هـا و کـاهش هـدر   . زمان حادثه می شود در

  . شد رفت منابع خواهد
  :اجزاي یک برنامه ارتباطات یکپارچه عبارتنداز

 سامانه هاي سخت افزاري که اطالعات را منتقل می کنند.  
 تباطی دردسترس برنامه ریزي همه منابع ار 
  شــبکه هــا شــامل دســتورالعمل هــا وفرآینــدهاي الزم بــراي انتقــال

  اطالعات درداخل وبیرون از سازمان 

  :دسترس عبارتنداز در وسایل مخابراتی
بی سیم هاي ثابـت و متحـرك، کنسـول هـاي     : سامانه هاي رادیویی وفرکانس ها )1

مرکز پیام، بی سیم هاي دستی، پیجرها، سامانه هاي تکرار کننده ، ماهواره هـا وتجهیـزات   
مرتبط، سامانه هاي مادون قرمز، فرکانس هاي باند پایین وباال ودیگر تجهیـزات پشـتبانی   

  :دارند عبارتنداز که این نوع سامانه ها معایبی. ندالزم براي نگهداري سامانه هست
 پوشش ناکافی حتی در پیشرفته ترین وسایل  
 بعضی انواع ساختمان ها ازدست رفتن قدرت سیگنال در  
  ترافیک باال  
 راه بی سیم شامل کنترل بی سـیم هـا   عدم امنیت اطالعات رد وبدل شده از 

  وییتوسط شهروندان ورسانه ها توسط خروجی هاي رادی

یتـال و آنـالوگ سـخت افـزاري، سـامانه      جشامل سامانه هاي دی: سامانه هاي تلفن )2
هاي بی سیم سلولی و ماهواره اي، ماشین هاي فاکس و کامپیوتر متصل به خطـوط تلفـن   

  :این نوع سامانه ها عبارتنداز معایب. هستند
 دسترسی پایین درزمان حادثه  
 ترافیک بسیار باال  
  افزایش مصرف ودسترسـی هسـتند وحجـم تلفـن هـا در     موبایل ها درحال 

  .را از کار می اندازد زمان حادثه، آنها
 قابل اولویت بندي نیستند .  
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انتقال انواع داده هاي تصویري و اطالعات از صحنه حادثـه بـا سـرعت    : کامپیوتر )3
راري دراین سامانه هـا، قابلیـت برقـ   .شامل می شوند را باال وبه کلیه وسایل ارتباطی دیگر

وجود دارد، پیگیري کلیه فرآیندهاي مدیریت منـابع   )آن الین(بر خطجلسات ویدئویی و 
با اسـتفاده  ) GIS(بود و استفاده از امکانات سامانه اطالعات جغرافیایی  قابل اجرا خواهد

  :از این سامانه عبارتند معایب. از کامپیوتر ممکن می شود
   1سازگاروجود سامانه هاي نرم افزاري نا -الف
  وابستگی به خطوط برق وتلفن -ب

  ودسترسی یمشکالت امنیت
  این لوازم  فقدان آشنایی همه نیروها با -ت

استفاده از دوندگان مخصوص انتقال پیام و استفاده از روش هاي قدیمی عالمـت  ) 4
این روش درزمانی که همه روش هاي دیگر شکسـت بخورنـد، قابـل    : سوردادن مانند م

  :عبارتنداز بدي هاي این روش ها. هستنداستفاده 
  . حجم اطالعات قابل مبادله کم است -الف
  سرعت پایین -ب

  .س آموزش ببینندورباید براي انجام روش م کارکنان
  

  اصل انتقال فرماندهی -12اصل 
عبارت از فرآیند جابجایی مسئولیت فرماندهی دریـک حادثـه از یـک فـرد بـه فـرد       

. دیگر، انتقال مسئولیت از یک فرمانده به فرمانده دیگر رخ می دهدبه عبارت . دیگراست
دو  ویا هـر  نیکید بر انتقال اطالعات حادثه به صورت شفاهی یا متأاین اصل، عبارت از ت

  . فرمانده است بین دو
  :از علل نیاز به انتقال فرماندهی عبارتند

  . شودمتخصص تر وارد منطقه حادثه می  تجربه تر و یک فرد با  -
وضعیت حادثه درطی زمان تغییر کرده و از نظر قانونی، الـزام بـراي تغییـر فرمانـده      

  . دارد حادثه وجود

                                                         
1- Incompatible 
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 . درحوادث طول کشیده، چرخش نیروها از جمله فرمانده حادثه، الزامی است -
براي ادامه کار، مسئولیت به سازمان هـاي محلـی بایـد     ،پاسخ به حادثه انجام شده  -

 . واگذارشود
  :کارهایی که درزمان انتقال فرماندهی الزم است انجام شود

  توجیه فرمانده جدید -
  اطالع رسانی به کل نیروهاي انسانی حادثه دال بر تغییر فرماندهی -
  

  :،عبارتند ازمواردي که درزمان انتقال فرماندهی باید مورد تبادل قرار گیرند
 وضعیت منطقه حادثه وتاریخچه حادثه  
 تی حادثه و اولویت هاي مبتنی بر برنامه عملیات حادثهاهداف عملیا 
 ساختار سازمانی موجود وبرنامه عملیات کنونی 
 یت هاي منابعمأمور 
 راه  در منابع درخواست شده و 
  فضاهاي فیزیکی حادثه 
 برنامه ارتباطات حادثه 
 پیش آگهی حادثه ومالحظات مهم 
 معرفی نیروهاي ستادفرماندهی و ستادعمومی 
 هاي حادثه محدودیت  
    مسئولیت هاي قانونی تفویض شده  

  
  :انتقال فرماندهی دریک حادثه موارد لزوم

 یک منطقه یا سازمان از نظر قانونی، نیاز به تغییر فرمانده داشته باشد .  
 تغییر فرماندهی براي اثربخشی و کارآمدي الزم باشد . 
 تغییر درپیچیدگی حادثه 
  طول کشیده حوادث در کارکناننیاز به استراحت 
 شرایط اضطراري خانوادگی براي فرمانده 
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 مدیر سازمان، دستورتغییر فرماندهی را صادر نماید . 
  

    آیا ورود یک فرد مجرب تر به منطقه حادثه، همیشـه باعـث الـزام انتقـال فرمانـدهی     
  می باشد؟
  :این فرد ممکن است. خیر
 گیرد براساس دستورالعمل هاي سازمانی به عنوان فرمانده قرار.  
 اثربخشی فرماندهی را انجام دهد نقش پایش فعالیت و. 
  بـراي فرمانـدهی اعـالم کنـد کـه مسـئولیت        درخواست یک فرد باتجربه تـر را  

 . منطقه اي باالتري داشته باشد
تاحد امکان باید انتقال فرماندهی به صورت چهـره بـه چهـره انجـام گـردد وشـامل       

ایـن انتقـال فرمانـدهی بایـد بـه نیروهـاي انسـانی         زمان وتاریخ. توجیه کامل حادثه باشد
  . عملیاتی اعالم گردد

    یکـی از . انتقال فرماندهی نباید کوچک ترین تاثیري بر جریـان حادثـه داشـته باشـد    
این فـرم بـه   . فرم هاي مخصوص سامانه فرماندهی حادثه، مختص انتقال فرماندهی است

  :طور خالصه داراي اجزاي زیراست
 لصاق نقشه منطقه حادثهمحلی براي ا  
 خالصه اقدامات کنونی 
 سازمانی موجود نمودار 
 اهداف عملیاتی حادثه 
 خالصه وضعیت منابع  

درموارد حوادث پیچیده باید همه ابعاد حادثه مستندسـازي شـده و جزئـی از جلسـه     
درجدولی باید چالش هاي انتقال فرماندهی و راهکارهاي رفـع آن  . انتقال فرماندهی باشد

  . مشخص گردند
  

  اصل پاسخگویی ومسئولیت پذیري  -13اصل 
پاسـخگویی  چنـد اصـل در  . درجریان حوادث بسیار اساسـی اسـت   مؤثرپاسخگویی 

  :وجوددارد
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 همه امدادگران باید براساس دستورالعمل تعیـین شـده   : فرآیند کنترل ورود منابع
را انجـام دهنـد    توسط فرمانده حادثه، پس ازورود به منطقه حادثه، وظایف خود

  .خود گزارش دهند وبه فرد باالتر
 چارچوب برنامـه عملیـات حادثـه     عملیات مقابله باید در: برنامه عملیات حادثه

 . انجام گردد
 هرفرد فقط به یک مسئول گزارش می دهد: وحدت فرماندهی . 
 مسئولین باید بتوانند کنترل کـافی بـر زیـر مجموعـه     : طیف مدیریتی قابل کنترل

را  کرده و آنها خود داشته باشند و بتوانند با کل منابع زیرنظر خود ارتباط برقرار
 . مدیریت کنند

 مسئولین باید پیگیري منـابع را براسـاس تغییـرات صـحنه حادثـه      : گیري منابعپی
  . انجام دهند

  
  اصل بسیج برنامه ریزي شده منابع -14اصل 

درهر حادثه باید وضعیت منطقه حادثـه ارزیـابی شـده براسـاس آن برنامـه عملیـات       
، مهـم تـرین موضـوع اسـت     مـؤثر مدیریت منابع به صورتی ایمن و. حادثه طراحی گردد

ــا     ــه صــورت درخواســت شــده ی ــد فقــط ب ــابراین نیروهــاي انســانی وتجهیــزات بای بن
  . دستورالعملهاي مرکز پیام توسط یک مقام صاحب اختیار فعال شوند

اگر نیروهاي انسانی به منطقه حادثه برسند ولـی اصـال درخواسـت نشـده باشـند یـا       
  :داد شد، اتفاقات زیر رخ خواهدنشده با صادر مرکز پیام براي آنها دستور
 هماهنگی خاصی  پاسخگویی منابع به دلیل اینکه منابع بدون کنترل و اختالل در

  .به منطقه رسیده اند
 منابعی که بنابه درخواست یا دستورالعمل خاصی بـه منطقـه   (خوانده  منابع خود

هروندان می توانند باعث ایجاد خطرات ایمنی براي امدادگران، ش) وارد نشده اند
 . اطراف منطقه حادثه زندگی می کنند، ایجاد کنند و افرادي که در

 نتیجه تولید خطرات اضافی صحنه حادثه و در مرج در ایجاد هرج و 
    راه هاي دسترسی فوري به منطقه حادثه بسته می شوند و نیروهاي اصـلی نمـی

 . شد توانند برسند و تخلیه زخمی ها هم دچار مشکل خواهد
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  منابع بدون درخواست یا دستورالعمل خاصی بسیج شوند، شکست سامانه وقتی
  . بود فرماندهی حادثه قابل پیش بینی خواهد

          بنابراین، هرفردي که وارد منطقـه حادثـه مـی شـود، بایـد طبـق درخواسـت یـا
 یـت خـود در  مأموررود نیز درمورد  زمان و دستورالعمل خاصی وارد شود و در

  .  منطقه توجیه گردد

  
  اصل تخلیه برنامه ریزي شده منابع  -15اصل 

  
فرماندهی و عمومی باید درطی حادثه، عدم نیاز به یک منبـع را   فرمانده حادثه وستاد

یـک حادثـه    نیاز بـودن منـابع در  بیش از . جهت نیل به اهداف عملیاتی حادثه اعالم کنند
  :نشانه هایی دارد که عبارتنداز

 دگاه بگذرانندمنابع فراوانی وقت خودرا درآما.  
       منابع اضافی فراوانی درفرآیند برنامه ریـزي در اتـاق وضـعیت منطقـه مشـاهده

 .شوند
 اهداف عملیاتی حادثه برآورده شده باشند . 

شوند تا هزینه هاي حادثه کمتـر شـده و منـابع بـراي      منابع اضافی باید سرموقع آزاد
  . یت هاي دیگر آماده شوندمأمورانجام 

چرخـه زنـدگی حادثـه     بسیج به موقع منابع، سیر قابل پیش بینی درهرحادثه اي،  در
نهایـت، منـابع    در. اوایل حادثه، سرعت وقایع خیلی بیشتر از رسیدن منابع است در. دارد
. و حادثـه کنتـرل مـی شـود    ) سرعت، یکی می شـود (را به منطقه حادثه می رسانند  خود

  . می شوندوقتی حادثه کنترل می شود، منابع بیشتر از نیاز 
خروج منابع از بخش عملیات شروع می شود وبه بخش هاي دیگر گسـترش   فرآیند

درصورت کوچک یا تک سازمانی بودن حادثه، برنامـه ریـزي و فرآینـد خـروج     . می یابد
نیازبه تدوین یک برنامه ویژه یـا ایجـاد یـک واحـد      منابع ممکن است خیلی ساده بوده و

ولی درحوادث بزرگ، برنامه ریزي تخلیه منابع باید به طور . براي تخلیه منابع الزم نباشد
  . فوري انجام شود و به خوبی پیشرفت کند
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  :نکته توجه کرد حتی در پایه اي ترین سطوح تخلیه منابع باید به دو
سازمان ها باید دقت کنند که افـرادي کـه زودتـر از دیگـران بـه      : ایمنی -1

این منابع باید از نظر خسـتگی و  . منطقه حادثه آمده اند، زودتر هم خارج شوند
  . فاصله تا منزل خودشان ارزیابی شوند

منابع گران قیمت باید به دقت پایش شـوند تـا اطمینـان حاصـل     : هزینه -2
 . ت عدم نیاز از منطقه حادثه خارج گردندگردد که هرچه زودتر درصور

برنامه تخلیه منابع درحوادث بزرگ توسط واحد تخلیه منابع دربخش برنامـه ریـزي،   
این موضوع درحوادث چنـد سـازمانی یـا چنـد     . از همان ابتداي حادثه باید تدوین گردد

  . گردد درحوادث بزرگ، این برنامه باید مکتوب. منطقه اي بیشتر اهمیت پیدا می کند
درصورتی که نیاز به یک منبع ثابت گردد، باید هرچه زودتر مسـئول مربوطـه مطلـع    

با هماهنگی بخش عملیات، واحد تخلیه منابع، ممکن است اولویـت هـاي خـروج    . گردد
  . به فرمانده حادثه بدهد تأییدمنابع رابراي 

  
  فرمانده حادثه و ستاد فرماندهی -2-7

مـدیریت کلـی شـامل     .فرماندهی حادثه در مورد مدیریت کلی حادثه مسئول اسـت  
ستاد عمـومی و  . باشدهاي ستاد فرماندهی جهت پشتیبانی عملکرد فرماندهی مییتمأمور

  .شوندستاد فرماندهی معموالً در پست فرماندهی حادثه، مستقر می
  

  : فرماندهی حادثه
  .شودزیر هدایت میعملکرد فرماندهی به یکی از دو روش 

  : فرمانده واحد حادثه -  
افتـد و هـم پوشـانی منطقـه اي و     در زمانی که حادثه در یک منطقه خاص اتفاق مـی 

هاي مرتبط با مدیریت حادثـه  عملکردي وجود ندارد، یک فرمانده واحد با تمام مسئولیت
کـه بـین منـاطق رخ    ها، در حوادثی در بعضی موارد با توافق باال دستی. (شودتشکیل  می

دهد، نیز یک فرمانـدهی واحـد   ها را تحت پوشش قرار میدهد یا عملکردهاي سازمانمی
هـاي  مناطق باید فرماندهی حادثه از پیش طراحـی شـده را در برنامـه   ). ایجاد خواهد شد

فرمانده حادثه، اهداف عملیاتی حادثه . آمادگی تیم هاي مدیریت حادثه مد نظر قرار دهند
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تخلیـه منـابع    مه عملیات حادثه را تدوین نموده و تمام تقاضاهاي مرتبط با بسیج وو برنا
  .یید خواهد کردأحادثه را ت

  :فرماندهی یکپارچه -
فرماندهی یکپارچه، یکی از اجزاي مهم در مدیریت حوادث چند منطقه اي یا چنـد   

هـا و  قـوانین، حـوزه  هایی با شود که سازماناین گونه فرماندهی سبب می. سازمانی است
با یکدیگر تعامل داشته و هماهنگ با یکدیگر فعالیت  مؤثرهاي متفاوت، به طور مسئولیت

فرماندهی یکپارچه به تمام سازمان ها با حـوزه اختیـاري یـا مسـئولیت عملکـردي      . کنند
هـا و  دهد که از طریق مجموعه اي از اهداف و اسـتراتژي مرتبط با حادثه این اجازه را می

هاي شـرکت  ک برنامه عملیاتی واحد در کنار یکدیگر فعالیت کنند و هر کدام از سازمانی
  .کننده در عملیات، حوزه عملکردي و نقش هاي خودش را حفظ کند

  
کند بدین معنـی  فرماندهی یکپارچه به عنوان یک سازمان یکپارچه مدیریت عمل می

  :که
  شودفرماندهی حادثه در پست فرماندهی متمرکز می. 
 کند، فعالیت هاي عملی و فنی را هدایت میرئیس قسمت عملیات. 
 یک فرآیند هماهنگ شده براي درخواست منابع وجود دارد. 
 ریـزي تـا حـد ممکـن بـین      اداري، پشتیبانی و برنامه /عملکردهاي مالی

 .شودها تقسیم میسازمان
  شودشده، هماهنگ می تأییدتوزیع اطالعات. 

  
  :کنندمیمشارکت هاي درگیر در فرماندهی یکپارچه، در موارد زیر تمام سازمان
 انتخاب اهداف عملیاتی 
  تبیین راهکارهاي عملیاتی حادثه 
 هاي عملی بـر اسـاس   ریزي مشترك براي فعالیتاطمینان از اینکه برنامه

 .اهداف عملیاتی حادثه انجام می گیرند
 هااطمینان از یکپارچگی عملیات 
 از منابع تعیین شده حداکثر استفاده 
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سازمان هـا یـا حـوزه هـاي     (ترکیب دقیق ساختار فرماندهی یکپارچه به مکان حادثه 
ان مـأمور . بسـتگی دارد ) چه سازمان هایی نیاز می شـوند (و نوع حادثه ) درگیر در حادثه

منصوب شده در فرماندهی یکپارچه حادثه، اختیارات قانونی و محدوده هـاي کـارکردي   
ئولیت ها را ارائه می کنند و فرآیند یکسانی را براي برقـراري، شناسـایی و   مختلفی از مس

سـازمان هـاي درگیـر در حـوادث کـه در      . دسته بندي اولویت هاي حادثه بکار می برند
. خارج از محل حادثه هستند نیز به عنوان سازمان هاي پشتیبان و همیار تعریف می شوند

اندهی حادثه قرار مـی گیـرد و از طریـق رابـط، بـا      نماینده این سازمان ها در ساختار فرم
  .سازمان مادر در تماس است

  
ان مدیریت حادثه در یک فرایند برنامـه ریـزي واحـد    مأمورمسئولیت هاي حوزه اي 

  : قرار می گیرد که شامل موارد زیر می باشد
  تعیین مسئولیت هاي مدیریت حادثه 
  ملیاتی حادثهعتعیین اهداف 
 میزان دسترسی منابع تعیین ظرفیت ها و 
 تعیین محدودیت ها 
  ان سازمان هامأمورتعیین محدوده هاي توافقی و غیرتوافقی بین. 

  
حوادث از طریق یک رویکرد یکپارچه و واحد، مدیریت می شوند که شـامل مـوارد   

  : زیر می باشد
 ساختار سازماندهی مشترك 
 پست فرماندهی یکپارچه حادثه 
 فرایند یکپارچه برنامه ریزي 
 مدیریت یکپارچه منابع 

در فرماندهی یکپارچه، برنامه عملیاتی حادثه به وسیله قسمت برنامه ریزي گردآوري 
رئـیس قسـمت عملیـات، بـر     . فرماندهی یکپارچه قرار مـی گیـرد   تأییدمی شود و مورد 

فرماندهی یکپارچه زمانی که اعضـایش  . اجراي فنی برنامه عملیات حادثه نظارت می کند
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       ماندهی حادثه در کنـار یکـدیگر مسـتقر مـی شـوند و مـوارد ذیـل را دنبـال        در پست فر
  : می کنند، داراي کارایی بهتري می شود

 انتخاب رئیس قسمت عملیات در هردوره زمانی عملیات 
 مطلع نگه داشتن سایر افراد از ملزومات خاص حادثه 
    یـات  ایجاد اهداف عملیاتی، اولویت ها و راهکارهـاي تثبیـت شـده عمل
 حادثه
 برقراري یک سیستم واحد براي منابع تقاضا داده شده 
 تدوین و توسعه یک برنامه عملیاتی یکپارچه 
  ایجاد روندهایی براي تصمیم گیري و مستند سازي 

  
  مقایسه فرمانده واحد حادثه و فرماندهی یکپارچه: 3-4جدول 
  فرماندهی واحد حادثه  فرماندهی یکپارچه

افراد از طرف حوزه ها و سازمان هایشـان  
منصوب مـی شـوند کـه بایـد بطـور مشـترك       
اهداف عملیاتی حادثه، راهکار ها، برنامـه هـا،   
تخصیص منابع و اولویـت هـا را تعیـین و در    
کنار یکدیگر در جهت اجـراي عملیـات هـاي    
یکپارچه و حداکثر استفاده از منابع تعیین شده 

  . فعالیت کنند

فرمانده حادثه تنها مسئول اجراي اهـداف  
فرمانـده  . عملیاتی و راهکار هاي حادثه اسـت 

حادثــه، مســئول مســتقیم حصــول اطمینــان از 
هدایت فعالیت هاي محدوده هاي عملیـاتی در  
جهت اجرایی شدن برنامه هاي عملیات حادثه 

  . است

  
  

  : ستاد فرماندهی
مانـدهی شـامل مـدیر اطـالع رسـانی      در سازمان فرماندهی حادثـه، معمـوال سـتاد فر   

فرمانـدهی بـه طـور     مدیران سـتاد . عمومی، مدیر ایمنی و مدیر روابط بین سازمانی است
پست هاي دیگري نیـز  . مستقیم به فرمانده حادثه یا  فرماندهی یکپارچه گزارش می دهند

یـا   بر اساس طبیعت، دامنه، پیچیدگی، و مکان حادثه و یـا نیازهـاي فرمانـدهی یکپارچـه    
   :فرمانده حادثه ممکن است ایجاد شوند
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 مدیر اطالع رسانی عمومی

مسئول ارتباط برقرار کردن با مردم و رسانه ها و یـا دیگـر سـازمان هـاي      مأموراین 
این فرد، اطالعات دقیـق  . درگیر در مدیریت بحران که نیازمند اطالعات هستند، می باشد

و قابل دسترس در مورد علت، اندازه و مکان حادثـه و دیگـر موضـوعات جـذاب بـراي      
، مـأمور ایـن  . هماهنگ و منتشر مـی کنـد   ،تأییدمصرف کنندگان را به موقع جمع آوري، 

در هـر دو حالـت   . همچنین نقش کلیدي در پایش اطالع رسـانی عمـومی ایفـا مـی کنـد     
فرماندهی یکپارچه و فرماندهی واحد، تنها یک نفر مدیر اطالع رسانی عمومی بـراي هـر   
 حادثه باید وجودداشته باشد، هر چند که ممکن است دستیارانی از طـرف دیگـر سـازمان   

فرماندهی واحـد، بایـد اطالعـات     ،فرماندهی یکپارچه. هاي درگیر در حادثه تعیین شوند
  .کنند تأییدمنتشر شده را 

  

  
  
 

  
  

  ستادفرماندهی وستاد عمومی در سامانه فرماندهی حادثه:  3- 11شکل 
 

 فرماندهی حادثه

 بخش لجستیک  بخش برنامه ریزي  بخش عملیات

 بخش ایمنی  بخش اطالع رسانی 

 بخش مالی اداري 

 بخش روابط عمومی

بخش اطالعات 
 واخبار

ستاد 
 فرماندهی

 ستاد عمومی 
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 مدیرایمنی 

فرماندهی واحـد، در  / این فرد عملیات حادثه را پایش کرده و به فرماندهی یکپارچه 
. امدادگران، مشـاوره مـی دهـد   موضوعات مربوط به ایمنی عملیات نظیر ایمنی و سالمت 

مدیر ایمنی در سامانه فرماندهی، مسئول سیستم ها و فرآیندهاي ضروري بـراي اطمینـان   
از ارزیابی مداوم محیط هاي خطرناك، هماهنگی فعالیت هاي ایمنـی و اجـراي اقـدامات    

       این فرد از اجـراي فعالیـت هـاي غیـر ایمـن در حـین حـوادث جلـوگیري        . ایمنی است
این نکته مهم است که سازمان ها و نهادهایی که در فعالیت هاي مدیریت ایمنـی  . کندمی 

مشارکت می کنند، مسئولیت ها و نقش هاي خودشان را در قبـال برنامـه هـا و سیاسـت     
  . هایشان فراموش نمی کنند

  
 مدیر روابط بین سازمانی 

دولتـی، سـازمان    این مدیر، نقطه تماس فرماندهی حادثه با نماینـدگان سـازمان هـاي   
مین ورودي اطالعـات آن  أهاي غیردولتی و بخش خصوصی می باشـد تـا نسـبت بـه تـ     

سازمان ها بر اساس سیاست هاي سازمانی، موجودي منابع و دیگر موضوعات مـرتبط بـا   
در سامانه فرماندهی حادثه، نمایندگان سـازمان هـا و نهادهـا از طریـق     . حادثه اقدام نماید

نمایندگان سازمانی باید داراي اختیاراتی از سازمان مادرشان . شوند این مدیر هماهنگ می
    سـایر سـازمان هـاي درگیـر در      کارکنـان . در همه موضـوعات مـرتبط بـا حادثـه باشـند     

  . در ارتباط باشند،فعالیت هاي مدیریت حادثه نیز باید با رابط جهت تسهیل در هماهنگی 
  

 پست هاي اضافی ستاد فرماندهی 
اضافی ممکن است در صورت نیاز برحسب طبیعت و مکان حادثـه و یـا   پست هاي 

بعنوان مثال، مشاور حقوقی بعنـوان یـک متخصـص    . نیازهاي فرماندهی حادثه ایجاد شود
فنی که در موضوعات حقوقی نظیر بیانیه ها، قانونی بودن فرامین تخلیه و ممنوعیت هـاي  

به همـین ترتیـب، مشـاور    . وره می دهدمرتبط با دسترسی رسانه، به فرماندهی حادثه مشا
بهداشتی که پیشنهادات و مشاوره هایی را در مورد خـدمات بهداشـتی و روحـی روانـی،     
امداد رسانی، درمان هاي فوري، کنترل حشرات، بیماري هاي واگیـردار، واکسیناسـیون و   
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همچنین ممکـن اسـت مشـاوران و    . خصوصا حوادث تروریستی میکروبی، ارایه می کند
خصصان خاصی در حوزه هـاي ارتباطـات، ترابـري، نظـارت و خـدمات ویـژه بـراي        مت

  . جمعیت هاي خاص مشخص شوند
  
  سازمان مدیریت و فرماندهی حادثه -2-7

. سازمان مدیریت و فرماندهی حادثه در پسـت فرمانـدهی حادثـه مسـتقر مـی شـود      
فرمانده حادثه، عملیات را از پست فرماندهی حادثه هدایت می کند، جایی که معمـوال در  

معموال فقط یک پست فرماندهی حادثه براي هر حادثه در . نزدیکی محل حادثه قرار دارد
بحران باید بدون توجه به روابط سـازمانی ومکـانی    مدیریت کارکنان. نظر گرفته می شود

، گزارش دهی و کنتـرل ورودي  )آمادگاه، اردوگاه، پست لجستیک حادثه(که درآن هستند 
  . یت خودرا هم از فرمانده حادثه دریافت نمایندمأمورخودرا ارائه دهند و

  
  : ستاد عمومی

ایـن  . حادثـه اسـت  ستاد عمومی، مسئول قسمت هاي عملکردي ساختار فرمانـدهی  
ساي بخش عملیـات، بخـش برنامـه ریـزي، بخـش لجسـتیک و       ؤقسمت معموال شامل ر

. سا می توانند داراي یک یا چند معاون باشندؤهرکدام از این ر. اداري است/ بخش مالی 
  . در زیر به طور مفصل در مورد هرکدام از بخش ها توضیحاتی داده می شود

  بخش عملیات  

این بخش، مسئول تمام فعالیت هایی است که بر روي کاهش مخاطرات اولیه، نجات 
جان و اموال انسان ها، کنترل هاي موقعیتی و بازیابی فعالیت هاي معمول جامعه متمرکـز  

نجات جان انسان ها و ایمنی امدادگران همیشـه از بـاالترین اولویـت هـا و اولـین      . است
بر همین اساس، رئیس بخش عملیات بایـد از  . وده استهدف در برنامه عملیات حادثه ب

سازمانی باشد که مسئولیت اصلی آن حفظ جان انسان هاسـت و یـا سـازمانی کـه داراي     
  . متخصصان ورزیده اي در زمینه هاي مدیریت حوادث است
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، یک الگوي سازمانی را براي بخش عملیات نشان می دهد که این الگـو  3-12شکل 
سـامانه فرمانـدهی حادثـه،    . ل عملیات و مالحظات آنها تغییر می کندبسته به حجم عوام

  . انعطاف پذیري الزم را براي تعیین یک ساختار مناسب پیشنهاد می کند
  
  

  
  اجزاي عمده سازمانی در بخش عملیات: 3- 12شکل 

  
این فرد در فرماندهی حادثه، مدیریت تمام فعالیت هاي : رئیس بخش عملیات

رئیس بخش عملیات باید براي هر دوره عملیاتی تعیین . عملیاتی حادثه را برعهده دارد
  . شود

شاخه ها می توانند با توجه به وضعیت ونیازهاي حادثـه، عملکـردي و یـا    :شاخه ها
بطور کلی، شاخه ها زمانی که تعداد بخش ها و گروه هـا، از  . جغرافیایی و یا هر دو باشد

  . طیف کنترل قابل مدیریت فراتر روند، ایجاد می شوند
داد منـابع، از  حوزه ها و گروه ها زمانی ایجاد می شوند کـه تعـ  :حوزه ها و گروه ها

حـوزه هـا   ). اصل طیف مدیریتی قابل کنتـرل . (حد طیف مدیریتی قابل کنترل فراتر روند
گـروه  . براي تقسیم حادثه به محدوده هاي فیزیکی و جغرافیایی عملیاتی ایجاد می شوند

به عنوان مثـال، فرمانـده   . ها براي تقسیم حادثه به محدوده هاي عملکردي ایجاد می شود
حوادث خاصی، مسئولیت هاي تخلیه و یا امدادرسانی جمعی را برعهده گـروه   حادثه، در

بخش عملیات

شاخه ها

گروه ها/ حوزه ها 

منابع شامل واحد ها 
و منابع منفرد 
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همچنین هر کـدام از حـوزه هـا و گـروه هـا مـی       . هاي عملکردي جداگانه اي می گذارد
  . توانند داراي زیرحوزه ها یا زیرگروه هایی باشند

 منابع
  : منابع بسته به نیازمندي هاي حادثه در سه دسته مختلف سازماندهی می شوند

 شامل نیروهاي انسانی منفرد یا تجهیزات منفرد همراه بـا اپراتـور آن   : منابع منفرد
 .   می باشد

 یت ویژه مأمورترکیبی از منابع مختلف هستند که براي انجام یک : تیم هاي ویژه
ایـن تـیم هـا بایـد داراي سـامانه ارتبـاطی       . شـوند  یا یک نیازعملیاتی ایجاد می

 . مشترك و یک مسئول مشخص باشند

 رتبـه   تعداد وترکیب مشخصی از منابع هستند که داراي نـوع و : تیم هاي ضربت
نیز باید داراي سامانه ارتباطی مشترك و یک مسـئول   این تیم ها. یکسانی هستند
 . مشخص باشند

باید اصول استفاده حداکثر از منـابع، اصـل طیـف     تیم هاي ویژه و تیم هاي ضربت  
  . مدیریتی قابل کنترل و کاستن از پیچیدگی مدیریت حادثه رارعایت نمایند

  بخش برنامه ریزي 
 کارکنـان جمع آوري، ارزیابی و انتشار اطالعـات حادثـه را بـه سـامانه فرمانـدهی و      

این قسـمت گزارشـات وضـعیت را آمـاده، وضـعیت منـابع       . مدیریت حادثه برعهده دارد
  .اختصاص داده شده به حادثه را حفظ و برنامه عملیاتی حادثه را مستند می کند

نشان داده شده است، بخش برنامه ریـزي شـامل چهـار     3-13همانگونه که در شکل 
شد که در ارزیابی وضعیت، توسـعه  واحد اصلی و همچنین تعدادي متخصصان فنی می با

  . برنامه ریزي و پیش بینی تقاضاها  براي منابع اضافی کمک می کنند
 این واحد اثـر منـابع   . مسئول ثبت وضعیت منابع حادثه می باشد :واحد منابع

 . اضافی بر حادثه و پیش بینی منابع مورد نیاز را انجام می دهد
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 هی و تحلیل اطالعات وضـعیت  مسئول جمع آوري، سازماند :واحد وضعیت
 . حادثه می باشد

 مسئول اطمینان از خروج منابع به طور مـنظم، ایمـن و    :واحد خروج عمومی
 . می باشد مؤثر

 مسئول جمع آوري، ثبت و حفظ تمام مستندات مرتبط با  :واحد مستندسازي
 . حادثه است

 افرادي با مهارت هاي خاص که در مکان هـاي مختلفـی در    :متخصصان فنی
 . برده می شوند سامانه فرماندهی حادثه بکار

بخش برنامه ریزي معموالً مسئول جمع آوري و توزیع اطالعـات و اخبـار در محـل    
، این عملکردها را بـه  فرماندهی یکپارچه حادثه/ فرماندهی حادثه حادثه است، مگر اینکه 

این بخش، همچنـین مسـئول گـردآوري و تـدوین و     . گذار کرده باشندقسمت دیگري وا
برنامه عملیاتی حادثه، تمام اهداف عملیـاتی و راهکـار   . تالیف برنامه عملیاتی حادثه است

در مورد فرماندهی یکپارچه . هاي ایجاد شده به وسیله فرماندهی حادثه را شامل می شود
یتی هر حوزه را مدنظر قرار دهـد، نظیـر   مأمورهاي باید نیاز برنامه عملیاتی حادثه حادثه، 

این برنامـه همچنـین فعالیـت هـا و عملیـات      . ارتباط متقابل بین سازمان ها و موارد دیگر
     هاي فنی و پشتیبانی مورد نیاز دوره هاي عملیاتی برنامـه ریـزي شـده را مـد نظـر قـرار      

  .می دهد
اي آموخته شده و تجربه هاي حاصـل  باید با توجه به درس ه برنامه عملیاتی حادثه 

.  از دوره هاي عملیاتی گذشته، در استراتژي ها و تکنیک هـایش تغییراتـی را لحـاظ کنـد    
  :یک برنامه مکتوب عملیاتی زمانی اهمیت پیدا می کند که

 منابع از سازمان هاي مختلف درتدوین برنامه دخیل باشند. 

 حادثه به تعدادزیادي دوره عملیاتی منجر شود. 

  ی و یا تجهیزات نیاز شودکارکنانتغییر در شیفت هاي. 

 مستندسازي عملیات و تصمیم گیري ها مورد نیاز است. 
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  سازمانی بخش برنامه ریزي نمودار: 3- 13شکل 

  
  .مشاهده می شود 3-5هایی است که در جدول  مؤلفهداراي  برنامه عملیاتی حادثه

  سازيمسئولین یا واحد آماده   ها مؤلفه
  )1فرم (اهداف عملیاتی حادثه 

  2فرم (سازمانی  نمودار
  )3فرم (یت ها مأمورلیست 

  )4فرم (برنامه ارتباطات 
  ) 5فرم (برنامه درمانی امدادگران 

  نقشه هاي حادثه
  برنامه ایمنی سایت

  فرمانده حادثه
  واحد منابع 
  واحد منابع 

  واحد ارتباطات 
  واحد پزشکی

  واحد وضعیت 
  ایمنی  مأمور

    ) وابسته به حادثه(هاي بالقوه  مؤلفهدیگر 
  عملیات هوایی 
  برنامه ترافیک 

  برنامه رفع آلودگی 
  برنامه مدیریت مواد زاید 

  برنامه خروج منابع 
  برنامه امنیت سایت

  برنامه بازیابی صحنه حادثه
  برنامه تخلیه 
  امداد رسانی جمعی / برنامه اسکان

  واحد عملیات هوایی 
  واحد پشتیبانی زمینی 

  متخصص فنی 
  متخصص فنی

  واحد خروج منابع 
 نیروي انتظامی، متخصصین فنی  یا مدیر امنیت 

  در صورت نیاز
  در صورت نیاز
  در صورت نیاز

  چارچوب برنامه عملیات حادثه: 3-5جدول 

بخش برنامه ریزي

واحد منابع واحد وضعیت  واحد خروج منابع واحد مستندسازي متخصصین فنی
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  بخش لجستیک
ایـن بخـش   . نیازهاي لجستیکی مدیریت حادثه اسـت  تأمینبخش لجستیک، مسئول 

همچنین پشتیبانی فضاهاي فیزیکی، امنیت، حمـل و نقـل، ملزومـات، تجهیـزات و غـذا،      
سوخت، تکنولوژي هاي ارتباطی و اطالعاتی و خدمات درمانی امدادگران را نیز برعهـده  

  .می دهد واحد اصلی است که تقاضاهاي عملکردي را پوشش 6این قسمت شامل . دارد
 ســفارش، دریافــت، ذخیــره و  :واحــد تجهیــزات ووســایل مصــرفی

 .و ملزومات حادثه راانجام می دهد کارکنانفرآیندهاي مرتبط با منابع، 

  برپـایی، حفـظ و نگهـداري تمـام فضـاهاي       :واحد فضاهاي فیزیکـی
 .فیزیکی مورد استفاده در پشتیبانی از عملیات حادثه راانجام می دهد

 تمامی حمل و نقل و ترابري زمینی را در حـین   :زمینی واحد پشتیبانی
ترابـري، ایـن واحـد مسـئول حفـظ و       تأمیندر ارتباط با . حادثه انجام می دهد

 .تدارك وسایل نقلیه مورد نیاز و توسعه برنامه هاي ترافیکی می باشد

 مؤثرمسئولیت اصلی آنها، برنامه ریزي براي ارتباطات  :واحد ارتباطات 
 .ظیر خریداري، برپایی، حفظ و راه اندازي تجهیزات ارتباطیمی باشد، ن

 تـأمین تعیین نیازهاي غذایی و آشامیدنی، سـفارش غـذا،    :واحد تغذیه 
فضاهاي فیزیکی پخت غذا، پخت و پز، سرو کردن، حفظ و نگهـداري محوطـه   

 .هاي غذاخوري و مدیریت کردن ایمنی و امنیت غذایی

 کارکنـان بهداشتی و درمـانی بـراي   خدمات  تأمینمسئول  :واحد درمان 
 .حادثه
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  سازمانی بخش لجستیک  نمودار: 3- 14شکل 

  اداري/ بخش مالی
این بخش زمانی تشکیل می شود که فعالیت هاي مدیریت حادثـه نیازمنـد خـدمات    

تعدادي از عملکردها که در حوزه کـارکردي  . رسانی اداري یا مالی در صحنه حادثه باشد
، عقد قراردادهاي معامالتی، کارکناناین بخش قرار می گیرد عبارتند از ثبت زمان کارکرد 

این بخش در صورتی که بـه صـورت   . ا در زمان حادثهجبران خسارات و تحلیل هزینه ه
  .جداگانه تشکیل شود باید با بخش هاي برنامه ریزي و لجستیک همکاري داشته باشد

اداري یـک  / درزمانی که با یک حادثه پیچیده و گسترده روبـرو باشـیم، بخـش مـالی    
دگانـه  ایـن بخـش، منـابع چن   . محسوب می شود سامانه فرماندهی حادثهبخش حیاتی در 

مالی را پایش می کند و نیازهاي مالی حادثه را قبل از اینکه اثر منفی برعملکردهـا داشـته   
اداري در / ساختار سـازمانی بخـش مـالی   . باشد، براي فرماندهی حادثه پیش بینی می کند

  :در این بخش، چهار واحد اصلی وجود دارند. شکل نشان داده شده است
 بران خسارات امدادگران مجـروح و  این واحد مسئول ج :واحد حقوقی

 .است دعاوي آنها

 مسئول ردیابی، تعیین هزینه ها، تحلیـل داده هـاي هزینـه،     :واحد هزینه
 .تخمین خسارت و پیشنهاد براي اقدامات کاهش هزینه ها

بخش لجستیک  

شاخه خدمات

واحد ارتباطات

واحد پزشکی

واحد تغذیه

شاخه پشتیبانی

واحد تجهیزات  
ووسایل مصرفی

واحد فضاهاي 
فیزیکی

واحد پشتیبانی  
زمینی  
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 مسئول امور مالی مرتبط با قراردادهاي معامالتی :واحد تدارکات. 

 حادثه وفضـاهاي فیزیکـی    انکارکنمسئول ثبت زمان براي  :واحد زمان
 .اجاره داده شده

  
  سازمانی بخش مالی اداري نمودار: 3- 15شکل 

 
  مدیریت اطالعات واخبار درسامانه فرماندهی حادثه -3-7

جمع آوري، تحلیل و تقسیم اطالعات و دانش هاي مرتبط با حادثه، یکـی از اجـزاي   
ــه اصــلی  ــدهی حادث ــه اي، از  . اســت ســامانه فرمان ــاتی و منطق ــار عملی ــات واخب اطالع

عملکردهاي مدیریتی هستند که در قسمت برنامه ریزي قرار گرفته اند و برسـه محـدوده   
وضعیت حادثه، وضعیت منابع و اطالعات مربوط بـه پـیش   : اطالعات واخبار تمرکز دارد

ایـن  ). ت و غیـره نظیر پیش بینی هاي آب و هوایی و محل استقرار ملزومـا (بینی حوادث 
عالوه بر این، متخصصان فنـی نیـز   . گونه اطالعات، در فرآیند تصمیم گیري، حیاتی است

در بخش برنامه ریزي در نظر گرفته شده اندکه در تصمیم گیري هـاي فنـی و حرفـه اي    
  .و کارآمد هستند مؤثربسیار 

نـالیز و  سازمان هاي مدیریت بحران نیز بایـد سیسـتم هـایی را بـراي جمـع آوري، آ     
، اطالعـاتی  )اخبار(اطالعات طبقه بندي شده . تقسیم اطالعات در حین حادثه ایجاد کنند

هستند که درارتباط با شناسایی، پیشگیري، ایجاد حساسیت، پی گیري تهدیـدات عمـدي   
مانند حوادث جنگی و تروریستی ایجـاد مـی شـوند و یـا اطالعـاتی کـه بـراي تعیـین و         

ن نظیر حوادث بهداشتی و یا آتش سوزي ها با منبع نـامعلوم  شناسایی دالیل حوادث معی
از نظـر سـاختار سـازمانی بسـیار      سـامانه فرمانـدهی حادثـه   . مورد استفاده قرار می گیرند

بخش مالی اداري

واحد تدارکات واحد حقوقی واحد هزینه واحد زمان
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انعطاف پذیر است، بنابراین مدیریت اطالعات واخبار می تواند در سـاختار سـازمانی بـه    
  :صورت هاي گوناگون تعریف شود

 محل استقرار سنتی این عملکرد می باشد و براي : در بخش برنامه ریزي
 . حوادثی که نیاز به اطالعات طبقه بندي کمی دارند مناسب است

 این انتخاب براي مواردي : به عنوان یک بخش جداگانه در ستاد عمومی
هاي طبقه بندي خاصی در حـوادث جنگـی یـا تروریسـتی مواجـه       مؤلفهکه با 

انتظـامی درگیـر مـی شـوند،     / سـازمان نظـامی   هستیم و یا در زمانی که چنـدین 
یک بخش جداگانه اطالعات واخبار در مواردي مطرح مـی شـود   . مناسب است

که تحلیل هاي فنی و حرفه اي اطالعات در مـورد عملیـات نظـامی و حسـاس     
مورد نیاز باشد و ) نظیر حوادث شیمیایی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی و هسته اي(

 . به طبقه بندي اطالعات جاسوسی باشد یا در مواردي که نیاز
 این انتخاب براي حوادثی مناسب است که هماهنگی : در بخش عملیات

 .شدید بین اطالعات طبقه بندي و تاکتیک هاي عملیاتی، مورد نیاز است
 این انتخاب براي حوادثی مناسب است که نیاز کمی : در ستاد فرماندهی

وجود دارد و یا در مواردي که نماینـدگان  به اطالعات فنی و یا طبقه بندي شده 
یـت  مأمور. می کنند تأمینسازمانی، اطالعات را به موقع براي اجزاي فرماندهی 

خش اطالعات واخبار، این است که تمـام فعالیـت هـا، عملکردهـا و عملیـات      ب
مدیریت اطالعات واخبار را در مقابله با حـوادث بـا توجـه بـه مـوارد ذیـل بـه        

 :هماهنگ و اداره کندصورت مناسب، 
 ممانعت و جلوگیري از حمالت، حوادث و فعالیت هاي خصمانه. 
 جمع آوري، تحلیل و انتشار اطالعات طبقه بندي شده. 
 اداره کردن یک بازرسی جامع و کامل. 
       ،شناسایی، جمع آوري، ایجاد یـک رنجیـره حفـاظتی، حفاظـت کـردن

 .وشواهد جاسوسیتحلیل کردن ، ذخیره و نگهداري از تمام اطالعات 
مسئولیت هاي بخـش اطالعـات واخبـار، گـاهی از مرزهـاي سـازمان هـاي درگیـر         

  . درحادثه عبور می کند ولی گاهی عملکردهاي ویژه خودرا انجام می دهد



  الگوها و دیدگاه ها در مدیریت بحران  / 216  
 

 

بدون توجه به چگونگی سازماندهی بخش اطالعات واخبار، ایـن بخـش بایـد یـک     
ت آن به بخـش هـاي مختلـف منتقـل     ارتباط نزدیک با بقیه بخش ها برقرارکند و اطالعا

اما باید توجه داشت که اطالعات طبقه بنـدي شـده، اطالعـات حسـاس و تاکتیـک      . شود
هاي ویژه، تنها باید در دسترس افرادي قرارگیرد که تایید صالحیت شده اند و یا بایـد از  

  .آن ها اطالع داشته باشند
ی شـود کـه در ادامـه    بخش اطالعات واخبار به روش هاي گوناگون سـازماندهی مـ  

  :نمونه اي از آنها آورده شده است
 مسئول تمام فعالیت هاي بازرسی: گروه عملیات بازرسی 
 مسئول به دست آوردن اطالعـات طبقـه بنـدي شـده، غیـر      : گروه اخبار

 .طبقه بندي و منابع اطالعاتی آزاد می باشد
 مسئول حصول اطمینان از بی عیب و نقص بـودن صـحنه   : گروه جنایی

 .ادثه و شواهد قانونیح
  مسـئول کسـب، نصـب،    : گروه شواهد، تجسس، ارتباطات الکترونیکـی

آزمایش، حفظ و نگهداري و به کارگیري تمـام تجهیـزات تجسـس، ارتباطـات     
 .الکترونیکی و شواهد است

 مسئول شناسایی و تعیین هویت افـراد گمشـده،   : گروه تشخیص هویت
 .ناشناس و بقایاي انسانی هستند

 بازرسـی، منـابع    کارکنـان  تأمینمسئول : شتیبانی اطالعات واخبارگروه پ
ضروري و همچنین نظارت بر توزیـع، حفـظ و نگهـداري، ذخیـره و بازگشـت      

 .منابع به صورت مناسب

  
  بخش اطالعات و اخبار: 3- 14شکل 

  

بخش اطالعات واخبار

گروه شواهد، تجسس،  گروه جناییگروه اخبارگروه عملیات بازرسی
ارتباطات الکترونیکی

گروه تشخیص هویت
گروه پشتیبانی 
اطالعات واخبار
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  : تیم هاي مدیریت حادثه -4-7
داراي اعضـاي سـتاد   تیم هاي مدیریت حادثه، یک ساختار فرماندهی حادثه است که 

فرماندهی و ستاد عمومی ودیگر اعضاي متناسب از سامانه فرماندهی حادثه مـی باشـد و   
تیم هاي مدیریت حادثـه درسـطوح محلـی، اسـتانی و ملـی،      . براساس نیاز فعال می شود

داراي گواهی نامه ها اعتبار حرفه اي، دستورالعمل هـاي هشـدار، بسـیج و دسـتورالعمل     
بعضی تیم هاي مدیریت حادثه در در صـحنه حادثـه و   . ص خود هستندهاي عملیاتی خا

سطح آمـوزش و ورزیـدگی   . بر اساس نوع حادثه شکل می گیرند و وارد عمل می شوند
اعضاي تیم هاي مدیریت حادثه به همراه مسئولیت هاي آنها و نوع درخواست هایی کـه  

  .مشخص می کنندآنها می شود،  فاکتورهایی هستند که نوع یا سطح تیم را 
  

  مدیریت حوادث چندگانه با یک سامانه فرماندهی حادثه : حوادث پیچیده
  :تعریف) الف

   به دو یا چند حادثه جداگانه که در یـک منطقـه واحـد بـه وقـوع       ،یک حادثه پیچیده
می پیوندند اشاره دارد که می تواند توسط یک فرمانـده منفـرد یـا فرمانـدهی یکپارچـه،      

زمانی که یک حادثه پیچیده متشکل از چند حادثه بـه وقـوع مـی پیونـدد،     . مدیریت شود
دستورالعمل عمومی این است که حوادث شناخته شده قبلی بـه شـاخه هـایی در بخـش     

این موضوع، پتانسیل بیشتر براي مقابله بـا  . شوندعملیات تیم هاي مدیریت حادثه تبدیل 
می کند و انعطاف پذیري بیشتر را براي هر شـاخه ایجـاد    تأمینگسترش بعدي حادثه را 

همچنـین بـه   . می کندکه در صورت نیاز به گروه ها و اشاخه هاي بیشتري تبـدیل شـوند  
می شوند، بـراي آن   دلیل اینکه ممکن است گروه ها و شاخه هایی که در هر حادثه ایجاد

اگـر هـر   . حادثه تثبیت شده باشند، ساختار مشابهی براي اداره آن حوادث پیاده می شـود 
کدام از حوادث در یک حادثه پیچیده، پتانسیل تبدیل شدن به یک حادثه وسیع و گسترده 

سامانه را داشته باشد، بهترین راه این است که آن را به صورت یک حادثه جداگانه با یک 
  .مخصوص به خودش در نظر گرفت رماندهی حادثهف
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در ادامه مثال هایی عنوان می شود که یـک حادثـه پیچیـده ممکـن اسـت بـه وقـوع        
  :بپیوندد

 تهاجم موشکی به صورت متعدد به مناطق مسکونی و صنعتی مجاور هم. 

 چندین آتش سوزي جداگانه در نزدیکی یکدیگر. 

    حوادث جنگی نامتعارف مانند تهاجم سایبر، بیوتروریسم یا تهـاجم شـیمیایی
 .  وهسته اي درکنار تهاجم موشکی به مناطق مسکونی یا صنعتی کشور

  
  : که در مدیریت حوادث پیچیده باید در نظر گرفته شوند، عبارتنداز مالحظاتی

انـدهی یکپارچـه   یک حادثه پیچیده ممکن است با یک فرماندهی واحد و یـا فرم  -1
 .اداره شود

   حوادث، ممکن است به میزان کافی به هم نزدیک باشند که توسط یـک
 .تیم مدیریت حادثه هدایت شود

    حوادث منطقه اي که قابل ترکیب شدن هستند و می توان بـراي حفـظ
 .و کاهش هزینه ها آنها را یکپارچه کرد کارکنان

 اداري می توانند بـراي یـک   / فعالیت هاي برنامه ریزي، پشتیبانی و مالی
 .شوند تأمینحادثه پیچیده از طریق یک تیم مدیریتی واحد 

 
 

  فرماندهی منطقه
  تعریف -الف

فرماندهی منطقه، ساختاري است که بر مدیریت حوادث چندگانه اي که هر کـدام از  
طریق سامانه فرماندهی حادثه جداگانه اي هدایت می شوند، یا بر حادثه گسـترده اي کـه   

کارشناسـان سـازمانی و   . تیم هاي مدیریت چندگانه اي را درگیر می کننـد، نظـارت دارد  
ي مسئولیت منطقه اي براي حـوادث هسـتند، در مـورد    دیگر مدیران ارشد دولتی که دارا
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فرماندهی منطقه خصوصاً براي حوادثی مناسب . ایجاد فرماندهی منطقه تصمیم می گیرند
  :است که
 خاص یک محل ویژه نیستند.  
 سریعاً قابل شناسایی نیستند. 

 از نظر جغرافیایی گسترده هستند. 

 دوره هاي زمانی طوالنی تري را پوشش می دهند . 

این گونه حوادث و همچنین حوادث بیولوژیکی، شیمیایی، رادیولوژیکی و هسته اي 
نیازمند هماهنگی بین سازمانی، بخش خصوصی و سازمان هـاي غیردولتـی بـراي مقابلـه     

فرماندهی منطقه همچنین براي حوادثی توصیه می شود کـه تعـدادي از حـوادث    . هستند
خصی رقابت می کنند، نظیـر گسـترش مـواد    یکسان در یک منطقه مشترك براي منابع مش

  .خطرناك و آتش سوزي ها
زمانی که حوادث ایجاد شده، متنوع هستند و یا تقاضاها و نیازهـاي منـابع، متفـاوت    

مرکـز  می باشند، معموالً به عنوان حوادث جداگانه اداره مـی شـوند و یـا از طریـق یـک      
اگر حوادث تحت کنترل فرماندهی یک منطقه، چنـدین  . کنترل بحران هماهنگ می شوند

منطقه را درگیر کنند، باید یک فرماندهی منطقه واحد ایجاد شود که ایـن موضـوع سـبب    
فرماندهی منطقه نباید . می شود که هر منطقه، یک نماینده در فرماندهی منطقه داشته باشد

. ط اجـزاي سـامانه همـاهنگی بـین سـازمانی اشـتباه شـود       با عملکردهاي اجرا شده توسـ 
فرماندهی منطقه، هماهنگی مدیریت حوادث را سرپرستی می کند در حـالی کـه اجـزاي    

کنترل بحران یا گـروه هـاي   مرکز سامانه هماهنگی بین  سازمانی مواردي نظیر مراکز پیام، 
  )3-15شکل . (هماهنگی بین سازمانی را شامل می شود
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  زنجیره فرماندهی و ارتباطات گزارش دهی: 3- 15شکل 

  
  مسئولیت هاي فرماندهی منطقه  -ب

    فرماندهی منطقه، براي حـوادث در حـوزه اختیـاراتش، داراي مسـئولیت هـاي زیـر       
  :می باشد

 تدوین و توسعه اهداف عملیاتی براي مناطق متاثراز بحران 

 در توسعه اهداف عملیاتی و راهکارهاي عملیاتی اهداف هماهنگی 

 تخصیص منابع براساس اولویت ها 

 اطمینان یافتن از مدیریت مناسب حوادث 

   مؤثراطمینان یافتن از ارتباطات 

      اطمینان یافتن از اینکه اهداف عملیاتی مدیریت حادثـه، مـد نظـر قـرار
 .نیستند گرفته شده اند و با سیاست هاي سازمان داراي تضاد

  کنترل بحرانمرکز شناسایی منابع مورد نیاز و گزارش دهی آن ها به  
  
  
  
  
  

 رئیس سازمان 

  فرماندهی منطقه
 فرماندهی یکپارچه

 1فرماندهی یکپارچه  2فرماندهی حادثه  3فرماندهی یکپارچه 

مرکز کنترل 
 گروه/ بحران

هماهنگی بین 
 سازمانی
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  تفاوت بین گروه هماهنگی بین سازمانی و فرماندهی منطقه: 3 - 16جدول 

  
  فرماندهی منطقه  گروه هماهنگی بین  سازمانی

هماهنگی و پشتیبانی سازمان ها در خـارج از  
اختیــارات صـحنه حادثـه، بــدون مسـئولیت و    

  مستقیم

فرماندهی میدان درسامانه فرماندهی حادثه بـا  
مسئولیت نظارت بر تیم هاي مـدیریت حادثـه   

  . شده اند مأمورکه به منطقه 
ــوان   ــه عن ــه ممکــن اســت ب ــدهی منطق فرمان

  .فرماندهی یکپارچه منطقه ایجاد گردد
اعضــا از روســاي ســازمان هــاي دخیـــل     

الختیار آنها درمدیریت بحران یا نمایندگان تام ا
  .هستند

بسیار باتجربه مـدیریت   کارکناناعضاي آن از 
  . بحران هستند

هماهنگی  کارکنانسازمان دهی معموالً شامل 
، )شـامل روسـاي سـازمان هـا    (بین سـازمانی  

هماهنگ کننده سامانه هماهنگی بین سـازمانی  
  . و نیروهاي پشتیبانی اطالعات واخبار هستند

فرمانــده منطقــه،  ســازماندهی معمــوالً شــامل
دستیار  برنامه ریزي فرمانده منطقـه و دسـتیار   

  .لجستیک فرمانده منطقه می باشد

نماینده متخب رئیس سـازمان در یـک حادثـه      شامل روساي سازمان ها نمایندگان آنها است 
  خاص حضوردارد 

/ تخصیص منـابع حیـاتی از طریـق ارتباطـات    
 مراکز پیـام بـا در نظـر گـرفتن اولویـت هـاي      

  حادثه

واگــذاري منــابع حیــاتی تخصــیص یافتــه بــه 
  .وسیله مراکز پیام

انجام تصـمیم گیـري هـا در سـطح روسـاي      
سازمان ها در مـورد موضـوعاتی کـه سـازمان     

  .هاي درگیر را تحت تاثیر قرار می دهد

ــه    ــاتی حادث ــداف عملی ــه اه ــان از اینک اطمین
وراهکارهاي آنها بین تیم هاي مدیریت حادثـه  

  .یکدیگر هستند تکمیل کننده
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  سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی -8
  کلیات -1-8

هماهنگی بین سازمان ها، فرآیندي است که تمام سطوح حکومتی در کنـار یکـدیگر   
این هماهنگی در بین بخش هاي مختلـف درگیـر   . و کارآمد فعالیت می کنند مؤثربه طور 

  .در مدیریت حادثه یا سطوح مختلف منطقه اي و یا سطوح گوناگون دولت انجام میگیرد
سازمان هاي مختلـف   کارکنانهماهنگی بین سازمانی معموالً زمانی اجرا می شود که 

لـه، بازسـازي و کـاهش خسـارات تعامـل      در فعالیت هایی نظیر آمادگی، پیشـگیري، مقاب 
در اغلب موارد، سامانه هماهنگی بـین  سـازمانی، جهـت بهبـود همکـاري متقابـل       . دارند

این سامانه، بدون توجه به مکان، عناوین . سازمان هاي درگیر، مورد استفاده قرار می گیرد
  . افراد و ساختار سازمانی اجرا می شود

و کارآمـد   مـؤثر یستمی است که جهـت همکـاري   ی، سبین سازمان هماهنگی سامانه
ی، شـامل ترکیبـی از   هماهنگی بـین سـازمان   سامانه. سازمان ها با یکدیگر تدوین می شود

اقدامات برنامه ریزي و هماهنگی منابع و دیگر پشتیبانی ها براي مقابله با انواع رویـدادها  
، فرآیندها و پروتکل هایی می باشد و نحوه اقدامات، دستورالعمل هاي عملیاتی استاندارد

        که هر کدام از سـازمان هـاي مشـارکت کننـده از طریـق آنهـا روابـط شـان را هماهنـگ         
  . می کنند، تعریف و توصیف می کند

  :ی عبارتندازهماهنگی بین سازمان اجزاي سامانه
  دستورالعمل ها وپروتکل هاي مرکز پیام  
 ساختار فرماندهی حادثه 

  پشتیبانی و هماهنگی در مرکز کنترل بحران فعال شدهفعالیت هاي 

ی، پشـتیبانی و همـاهنگی   هماهنگی بین سـازمان  اساساً بسیاري از عملکردهاي سامانه
را  سامانه فرماندهی حادثهالزم براي تصمیم گیري هاي سطح سیاست گذاري در ساختار 

  . می کنند تأمین
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ی همـاهنگی بـین سـازمان    ر سـامانه توافق نامه هاي مکتوب بین سازمان هاي دخیل د
این اجازه را می دهد که فعالیت هایشان را با استفاده از قوانین مصوب و تعریف شده بـه  

  . وسیله سازمان هاي مشارکت کننده هدایت کنند
  :تعریف

ی، هماهنگی فعالیت هاي بـاالتر از سـطح   هماهنگی بین سازمان عملکرد اصلی سامانه
 سـامانه . بندي نیازهاي حادثـه بـراي منـابع حیـاتی مـی باشـد      میدانی و همچنین اولویت 

ی شامل ترکیبی از اجزایی نظیر نیروهاي انسـانی، دسـتورالعمل هـا،    هماهنگی بین سازمان
  .اقدامات عملی، و ارتباطات می باشد که در یک سیستم مشترك، یکپارچه می شوند

افق نامه شفاهی بـین  در بعضی موارد، سامانه هماهنگی به صورت غیر رسمی و با تو
مناطق ایجاد می شود ولی معموالً این سامانه به صورت رسمی شده و پشتیبانی شـده بـه   
. وسیله توافق نامه هـاي کتبـی، داراي دسـتورالعمل هـاي عملیـاتی مشـخص مـی باشـد        

رویکردي که در آن فرآیند برنامه ریزي سـامانه همـاهنگی بـین سـازمانی، قبـل از وقـوع       
  . دد، ترجیح دارندحوادث انجام گر

پاسخ می دهـد ولـی    فوري ،اگر چه درحوادث کوچک، هماهنگی هاي بین سازمانی
هماهنگی براي حوادث بزرگتر و پیچیده تر، از طریق برنامه ریزي دقیق و تشکیل سـامانه  

، یک دید کلی از سامانه هماهنگی 3-18شکل . هماهنگی بین  سازمانی صورت می گیرد
این شکل نشان می دهد که چگونه یک حادثه شروع مـی  . ان می دهدبین  سازمانی را نش

شود، با یک فرماندهی واحد در صحنه حادثه اداره می شود و با رشد حادثـه در انـدازه و   
پیچیدگی، به فرماندهی یکپارچه توسعه می یابد و هماهنگی و پشتیبانی خارج از صـحنه  

  .را می طلبد
  سازمانیاجزاي سامانه هماهنگی بین  -2-8

سامانه هماهنگی بین سـازمانی، ترکیبـی از فضـاهاي فیزیکـی، تجهیـزات، نیروهـاي       
انسانی و دستورالعمل ها می باشد که در یک سـامانه مشـترك بـراي همـاهنگی منـابع و      

  .پشتیبانی عملیات مدیریت بحران، یکپارچه شده است
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سـامانه همـاهنگی    نیاز به مکانی براي استقرار فعالیـت هـاي  : فضاهاي فیزیکی -الف
نظیر . ( بین  سازمانی، به عملکردهایی که این سامانه باید اجرا کند بستگی خواهد داشت

  )مراکز پیام، مرکز کنترل بحران، سالن شهر، مکان هاي مجازي
براي اجراي فعالیت هاي سامانه همـاهنگی، تجهیزاتـی بایـد در نظـر     : تجهیزات -ب

  ...)فن ها و نظیر کامپیوترها و تل. (گرفته شود
معموالً شامل مدیران ارشد سازمان ها ومناطق، ویا نمایندگان تـام  : نیروي انسانی -پ

. االختیار آنها در تخصیص منابع و بودجه بـراي همـاهنگی فعالیـت هـاي مقابلـه هسـتند      
همچنین نمایندگانی از سازمان هاي پشتیبان و بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتـی  

  . نگی فعالیت هاي مقابله، هستند نیز دراین سامانه ها شرکت دارندکه مرتبط با هماه
شامل فرآیندها، پروتکل ها، توافق نامه هـا و روش هـاي اقـدام    : دستورالعمل ها -ت

   است که فعالیت ها، روابط و پایه و اساس سـامانه همـاهنگی بـین سـازمانی را توصـیف     
 .می کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   225 / الگوي پیشنهادي سامانه ملی مدیریت بحران  
       

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                 
  سامانه هماهنگی بین سازمانی: 3-16شکل 

  

هماهنگی بین 
در میدان  سازمانی

حادثه

فرمانده 
/ حادثه

فرمانده 
با گسترش حادثه، 

به  هماهنگی ها 
خارج صحنه 
  حادثه منتقل

 شود  می 

مدیر روابط 
 بین سازمانی

گروه هاي هماهنگی بین 
سازمانی و مراکز کنترل 

 بحران خارج از میدان حادثه

 مراکز پیام

درخواست 
منابع و 
 اطالعات

مراکز کنترل 
 بحران دستگاهها

گروه هاي 
هماهنگی بین 

 سازمانی

مراکز کنترل 
بحران در سطح 

 استان ها

پشتیبانی و 
 هماهنگی

/ فرمانده حادثه
 فرمانده یکپارچه
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  اجزاي سامانه هماهنگی بین سازمانینمونه هایی از 

دو جزء بسیار معمول در سامانه هماهنگی بین سازمانی عبارتنداز مراکز کنترل بحران 
  .و گروه هاي هماهنگی بین سازمانی

  
  ):اتاق بحران یا اتاق وضعیت(مراکز کنترل بحران  -الف

نظیـر  (ن مراکز کنترل بحران، با شرکت سازمان هاي اصلی دخیـل در مـدیریت بحـرا   
نظیر حمل و نقـل،  ( یا بر اساس حوزه هاي عملکردي ...) آتش نشانی، پلیس، اورژانس و

نظیـر  ( و یا بر اساس حوزه هاي قـانونی  ...) ارتباطات، مهندسی شهري، پشتیبانی منابع و 
پست فرماندهی حادثـه  . سازماندهی می شوند...) ملی، استان، شهرستان، بخش، روستا و 

ناسبی با مراکز کنترل بحران در جهت مـدیریت مناسـب وکارآمـد حـوادث     باید ارتباط م
  .برقرار کند

در اغلب موارد، سازمان هاي یک استان، ممکن است مراکز کنترل بحـران دسـتگاهی   
مراکز کنترل . را براي هماهنگی، ارتباطات، کنترل و لجستیک حوادث محلی تشکیل دهند

ث منطقـه اي بـا محوریـت عملیـات دسـتگاه      بحران دستگاهی معموال بر مدیریت حـواد 
  .تمرکز دارد و در ارتباط با مراکز کنترل بحران وزارتخانه مربوطه درسطح ملی می باشد

مراکز کنترل بحران ممکن است به وسـیله نیروهـایی از چنـد منطقـه و حـوزه هـاي       
 عملکردي گوناگون تجهیز می شوند، به عنوان مثال یک مرکز کنتـرل بحـران محلـی کـه    

پلـیس، مـدیریت    کارکنـان براي مقابله با یک حادثه بیوتروریستی تشکیل می شود شامل 
  .بحران، بهداشت و خدمات درمانی می باشد

مراکز کنترل بحران بـراي پشـتیبانی از عملیـات مقابلـه در صـحنه حادثـه بـا اعمـال         
ز کنتـرل  مراکـ . هماهنگی خارج از میدان حادثه و حفظ امنیت منابع اضافی ایجاد می شود

  .و تجهیزات متناسب با سطح حادثه می باشند کارکنانبحران شامل 
  : مراکز کنترل بحران عبارتنداز

 یک مکان فیزیکی 
    ی آمـوزش دیـده و متخصـص در امـور     کارکنـان تجهیز شده بـه وسـیله

 .مربوط به سازمان و حوزه فعالیت شان
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   دریافـت  مجهز به مکانیسمی براي ارتباطات دوطرفه با سایت حادثـه و
 منابع 
 اداره شده از طریق دستورالعمل ها 
 قابل اجرا در سطوح مختلف حکومتی 

 
  :مراکز کنترل بحران در موارد زیر به کار برده می شوند

 به روش هاي مختلف در تمام سطوح حکومتی و بخش خصوصی. 
 هماهنگی، هدایت و پشتیبانی در حین حوادث تأمین 

  :  مراکز کنترل بحران ممکن است
  ی را تسـهیل کنـد و بـراي    همـاهنگی بـین سـازمان    عملکردهاي سـامانه

پشتیبانی فرماندهی منطقه، فرماندهی حادثه یا فرماندهی یکپارچه در زمـانی کـه   
     منابع مورد نیاز از حد ظرفیت و قابلیت هـاي محلـی بیشـتر باشـد، مـورد نیـاز      

 .می شود
  .نمی کنند مراکز کنترل بحران در صحنه حادثه، فرماندهی: تذکر

  
اندازه، نیروي انسانی و تجهیزات یک مرکز کنترل بحران، به گستردگی منطقه حادثه، 

کنتـرل  مرکـز  . موجود بودن منابع و بار کاري پیش بینی شده مدیریت حادثه بستگی دارد
بـدون توجـه بـه سـاختار     . بحران به روش هاي گوناگونی سازماندهی و تجهیز می شـود 

  :ه، این مراکز، باید شامل عملکردهاي اصلی و اساسی زیر باشدسازمانی مورد استفاد
 هماهنگی  
 ارتباطات 
 تخصیص منابع و پیگیري آنها در صحنه حادثه 
  جمع آوري، تحلیل و انتشار اطالعات 

کنتـرل بحـران محلـی، ارتباطـات و همـاهنگی بایـد بـین        مرکـز  در فعال سازي یک 
سازمان هاي میدان درسامانه فرماندهی . رددکنترل بحران ایجاد گمرکز فرماندهی حادثه و 

کنترل بحران محلی فعال شده از طریق سازمان اصلی شان و مرکز حادثه، همچنین باید با 
کنتـرل بحـران در تمـام سـطوح     کـز  امرعالوه بر آن، . یا بطور مستقیم، ارتباط برقرار کنند
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ر حین حادثـه بـا دیگـر    حکومتی و سازمان هاي عملکردي باید قادر به برقراري ارتباط د
. کنتـرل بحـران بایـد قابـل اعتمـاد  باشـد      مراکز ارتباطات بین . کنترل بحران باشندکز امر

کنترل بحران به توافق نامه هاي کمـک دوجانبـه و پروتکـل هـاي     مراکز عملکرد مناسب 
  .ارتباطی مشترك در بین سازمان هاي مشارکت کننده بستگی دارد

  
  سازمانیگروه هماهنگی بین   -ب

معموالً روساي سازمان ها و نمایندگانشان، کسـانی کـه مسـئولیت مـدیریت منـابع و      
بودجه هاي سازمانی را دارند، در کنار یکدیگر جمع شده و گـروه هـاي همـاهنگی بـین     

گروه هاي هماهنگی بین سازمانی ممکن است تحت عنـوان  . سازمانی را تشکیل می دهند
گاه، کمیته هاي پدافند غیرعامل استان، و ستادها یا کمیتـه  کمیته هاي پدافند غیرعامل دست

  . هاي مدیریت بحران و یا به عنوان سامانه هماهنگی بین  سازمانی شناخته می شوند
گروه هاي هماهنگی بین سازمانی درگیـري مسـتقیم در حادثـه ندارنـد  و اغلـب در      

از مـوارد، یـک گـروه    در بسـیاري  . مکان هایی خارج از مکان حادثه مسـتقر مـی شـوند   
هماهنگی بین سازمانی به صورت مجازي در اجراي نقش هاي مشخص خود عمـل مـی   

  .کند
گروه هماهنگی بین سازمانی به یک ساختار پشتیبانی براي پاسـخ گـویی درخواسـت    
هاي لجستیکی و مستندسازي خود نیاز دارد؛ تا اطالعات مورد نیاز بـراي تصـمیم گیـري    

اتی، وضعیت حادثه، اطالعات طبقه بندي شده، اطالعـات عمـومی   نظیر پیگیري منابع حی
و نوع مهارت هاي  کارکنانتعداد . براي رسانه ها و اطالع رسانی عمومی را پشتیبانی کند

مورد نیاز بر اساس پیچیدگی حادثه، سطح فعالیت، نیازهاي گروه هماهنگی بین سـازمانی  
یک گـروه همـاهنگی بـین    . ا تغییر می کندو دیگر فاکتورهاي تعیین شده در توافق نامه ه

نظیـر  ( یا در هر زمینه اي ...) ملی، استانی، محلی و (سازمانی ممکن است در هر سطحی 
تشـکیل  ...) مدیریت بحران، سالمت عمومی، زیرساخت هاي حیاتی، بخش خصوصی و 

  .گردد
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  عملکردهاي اصلی سامانه هاي هماهنگی بین سازمانی -3-8
و کارآمد بودن، باید انعطاف پذیر و قیـاس   مؤثری، براي هماهنگی بین سازمان سامانه
. چند عملکرد مشترك وجود دارد که عموماً باید در حین حوادث اجرا شـوند . پذیر باشد

مفهوم انعطاف پذیري و قیاس پذیري عملکردهاي سامانه هماهنگی بین سازمانی، مفاهیم 
ملکردهاي سامانه همـاهنگی بـین سـازمانی در تمـام     پایداري هستند به طوري که تمام ع
  .وسعت حادثه تعداد عملکردها متغیراست حوادث اجرا نمی شود وبنا به نوع و

  
  ارزیابی وضعیت حادثه -الف

شامل جمع آوري، پردازش و ارائه تمام اطالعات مورد نیاز می شود که ممکن اسـت  
عات تکمیلی و یا نقشه ها و نمایه سازمان ها، اطال/ به صورت گزارشات وضعیت مناطق 

  .هاي وضعیت حادثه باشد
  

  تعیین اولویت هاي حادثه -ب
ی، تعیـین اولویـت هـاي حادثـه در     هماهنگی بین سـازمان  هاي سامانه مؤلفهاز دیگر 

معمـوالً فرآینـد یـا دسـتورالعملی بـراي      . محدوده هاي مشخص شده مسئولیتی می باشد
مالحظاتی که . در مورد منابع حیاتی ایجاد می گردداولویت بندي درخواست هاي حادثه 

  :در تعیین اولویت ها به کار می آیند عبارت است از
 شرایط تهدید جان انسان ها 
 تهدید براي اموال و دارایی ها 
 پتانسیل خسارت باال 
 پیچیدگی حادثه 
 اثرات زیست محیطی 
 اثرات اقتصادي 
  گرددبین  سازمان ها تعیین میدیگر معیارهایی که به وسیله سیستم هماهنگی. 
  تخصیص و دسترسی به منابع حیاتی -پ

منابع حیاتی مشخص شده، در صورت مقدور بودن براي سازمان ها و مناطق درگیـر،  
خواهند شد و سازمان ها یا مناطق، منابع را به صورت داخلی بـه تناسـب نیازهـاي     تأمین
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یک حادثه ممکن است در جریان فرآیند منابع موجود در . اولویت دار جابجا خواهند کرد
منـابع همچنـین ممکـن اسـت از     . خروج منابع، به حوادثی با اولویت باالتر جابجا شـوند 

منـابع خـارج از محـدوده،     تـأمین روندهاي . شود تأمینخارج از منطقه تحت تاثیرحادثه، 
ه شده، تغییر بسته به مواردي نظیر سازمان هاي درگیر و توافقنامه هاي کتبی از پیش نوشت

  .می کند
 حمایت از فعالیت هاي بین سازمانی و سیاست هاي مرتبط با مدیریت حادثه -ت

ی عبارتسـت از همـاهنگی، پشـتیبانی و    هماهنگی بـین سـازمان   عملکرد اصلی سامانه
کمک در تصمیم گیري و فعالیت هاي مرتبط با سیاست ها، اولویت بندي هـا، اسـتراتژي   

  .هاي مدیریت حادثه
  یهماهنگی بین سازمان هماهنگی با دیگر سامانه هاي -ث

ی، چگـونگی برقـراري ارتبـاط و    هماهنگی بین سـازمان  یکی بخش حیاتی در سامانه
بعـد از  . هماهنگی هر سامانهبا دیگر سامانه هاي هم سطح و سطوح باالتر وپایین تر است

انـد، ممکـن اسـت    حوادث، آنهایی که در عملکرد هماهنگی بین  سازمان ها درگیر بوده 
مسئولیت کـاربردي نمـودن درس هـاي آموختـه شـده از چنـین حـوادثی را در تـدوین         
دستورالعمل ها، پروتکل ها، اقدامات عملی و راهکارهاي ارتبـاطی و مخـابراتی خـود را    

  .این گونه اصالحات باید با دیگر سازمانهاي درگیر نیز هماهنگ شود. برعهده بگیرند
  ارشد سازمان ها ومناطق کشوري هماهنگی با مدیران -ج

آگـاه    ی، فرآیند و رونـد هماهنگی بین سازمان یکی دیگر از عملکردهاي اصلی سامانه
آگاه نمـودن و پشـتیبانی از مـدیران    . سازي مدیران ارشد  در تمام سطوح حکومتی است

  .ارشد سازمان ها ومناطق درجریان هماهنگی هاي زمان حادثه، بسیار مهم است
  گی آماده سازي اطالعات خالصه از حادثههماهن -چ

اجرا کننده روندهاي هماهنگی  کارکناناز طریق انجام ارزیابی وضعیت منطقه حادثه، 
بین سازمان ها، اطالعات مختصري را در حیطه مسئولیت شان براي برقـراري ارتبـاط بـا    

  .می کنند تأمیندیگر سازمان ها و رسانه ها 
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  رسانی عمومی وهشدارسامانه هاي اطالع  -9
  

سامانه هاي اطالع رسانی عمومی وهشدار، شامل فرآیندها، دستورالعمل ها و سیسـتم  
هایی براي برقراري اطالع رسانی به موقع و دقیق درمـورد اطالعـات مربـوط بـه علـت،      

ایـن  . اندازه و وضعیت فعلی حادثه به مردم، امـدادگران و سـازمان هـاي ذي نفـع اسـت     
ازمان ها، سطوح مختلف حکومتی، بخش خصوصی سامانه ها باید در سرتاسر مناطق و س

اطالع رسـانی پیشـرفته، اسـتراتژي    . و سازمان هاي غیردولتی، هماهنگ و یکپارچه شوند
هاي آموزشی و برنامه هاي ارتباطی مناسب، سبب مـی شـوند کـه اطالعـات مربـوط بـه       
 عملیات نجات جان انسان ها، راه هاي تخلیه جمعیـت درشـرایط بحـران، سیسـتم هـاي     
هشدار و دیگر اطالعات حیاتی به تعداد زیادي از مخاطبان، به موقع و بـه روش صـحیح   

سامانه هاي اطالع رسانی عمومی وهشدار، شامل فرآیندها، دستورالعمل هـا  . منتقل شوند
، همـاهنگی و انتشـار اطالعـات    تأییدو ساختارهاي سازمانی مورد نیاز براي جمع آوري، 

  .می باشد
  
  اي سامانه اطالع رسانی عمومی و هشدار تشریح اجز -1-9
  :مدیر اطالع رسانی عمومی )1

مدیر اطالع رسانی عمومی، پشتیبانی ساختار فرماندهی حادثه را به عنوان عضـوي از  
ستاد فرماندهی انجام می دهد و به فرمانده حادثه در مورد تمام موضوعات مربوط اطـالع  

  . رسانی عمومی درشرایط حادثه مشاوره می دهد
  :وظایف مدیر اطالع رسانی عمومی عبارتنداز

 انه، مردم و مدیران ارشد سازمان ها دریافت اطالعات از رس  
 انجام هشدار و اطالع رسانی عمومی 
 پایش شایعات و مقابله با آنها 
  پایش رسانه ها 
      جمع آوري، تایید، هماهنگی و انتشار اطالعـات دقیـق و قابـل دسـترس

مربوط به حادثه خصوصاً در مورد اندازه، علت و وضعیت حادثـه؛ منـابع   
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استفاده شده درحادثـه؛ وضـعیت بهداشـت عمـومی درحادثـه، وضـعیت       
 .  ایمنی و امنیت درحادثه

  :مدیران اطالع رسانی عمومی در ایجاد پیام ها باید موارد زیر را مدنظر قرار دهند
 شناسایی اطالعات کلیدي که باید به مردم منتقل شود. 
     و بـراي همـه   پیام هاي ماهرانه اي که اطالعات کلیـدي را منتقـل کنـد

 .واضح و قابل فهم باشد
   اولویت بندي پیام ها جهت اطمینان یافتن از تحویل به موقع اطالعـات

 .بدون اینکه مخاطبان را گیج و مضطرب کند
 تایید دقت و صحت اطالعات از طریق کانال هاي مناسب 
  ترین وسایل موجودمؤثرانتشار اطالعات با استفاده از 

 
 سامانه مشترك اطالع رسانی )2

سامانه مشترك اطالع رسانی، مکانیسمی براي سـازماندهی، یکپـارچگی و همـاهنگی    
اطالع رسانی در جهت اطمینان یافتن از انتقال به موقع و دقیق و ثابت اطالعـات در بـین   
مناطق و سازمان ها، بخش خصوصی و سازمان هاي غیردولتی فراهم می کنـد کـه شـامل    

 تـأمین ا، پروتکل ها، دسـتورالعمل هـا و اسـتراتژي هـاي مـورد اسـتفاده جهـت        برنامه ه
  . اطالعات عمومی می باشد

  :اجزاي حیاتی سامانه مشترك اطالع رسانی عبارتنداز
        ،مدیران اطالع رسـانی عمـومی درسـطوح ملـی، اسـتانی، شـهري

  بخشی، محلی و بخش خصوصی
  مراکز مشترك اطالع رسانی ایجاد شده  

  :یدي سامانه مشترك اطالع رسانی عبارتند ازمشخصات کل
  هماهنگی و یکپارچگی بین سازمانی  -الف
  جمع آوري، تایید ، هماهنگی و انتشار پیام هاي مستمر -ب
  پشتیبانی از تصمیم گیرندگان  -پ
 انعطاف پذیري و سازگاري -ت
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  مراکز مشترك اطالع رسانی  )3
مرکز مشترك اطالع رسانی، مرکـزي اسـت کـه عملیـات مشـترك اطـالع رسـانی را        

ی با مسـئولیت اطـالع رسـانی بـه انجـام      کارکنانمکانی است که در آنجا . تسهیل می کند
عملکردهاي اطالع رسانی اضطراري، ارتباطات بحرانی و عملکردهاي امور عمـومی مـی   

  .پردازد
مراکز مشترك اطالع رسانی، در سطوح مختلف حکومتی، مکان هاي مختلف حادثـه  
و یا به عنوان اجزاي سامانه هماهنگی بـین سـازمانی درسـطوح ملـی، اسـتانی، شـهري و       

معموالً مرکز مشترك اطالع رسانی یک حادثه خـاص، در یـک   . محلی تشکیل می گردند
زمان هاي ملی، استانی و محلی ایجاد می مکان منفرد در صحنه حادثه با هماهنگی بین سا

/ فرمانـدهی یکپارچـه، مرکـز عملیـات    / انتشار اطالعات از طریق فرمانـدهی واحـد  . شود
گروههاي هماهنگی بین سازمانی و مدیران ملی کنترل می شود تـا از سـازگاري پیـام هـا     

ر عملیـات  اطمینان حاصل شود، از توزیع اطالعات متناقض، اجتناب شده و از اثر منفی بـ 
 مـؤثر این فرآیند رسمی براي حفاظت از اطالعات حسـاس حادثـه نیـز    . جلوگیري گردد

سازمان ها ممکن است انتشار اطالعات مربوط به خود را داشته باشـند امـا در هـر    . است
  .صورت باید با مرکز مشترك اطالع رسانی حادثه هماهنگ باشند

امـا  . ع رسانی مناسـب تـر اسـت   وجود فقط یک مکان واحد براي مرکز مشترك اطال
سامانه ملی مدیریت بحران به میزان کافی براي ایجاد مرکز مشترك اطالع رسانی چندگانه 

به عنوان مثال، مراکز مشترك اطالع رسانی چندگانـه بـراي   . یا مجازي انعطاف پذیر است
در . تحوادث پیچیده با محدوده جغرافیایی وسیع یا درگیري حوزه هاي چندگانه نیاز اس

عوض، اطالعات باید بین تمام مراکز مشترك اطالع رسانی هماهنـگ شـود و هـر مرکـز     
مشترك اطالع رسانی باید روندها و پروتکل هـایی بـراي برقـراري ارتبـاط و همـاهنگی      

مرکز مشترك اطالع رسانی ملی زمانی مـورد اسـتفاده   . . مناسب با دیگر مراکز داشته باشد
هفتـه هـا یـا    (گی بین استانی نیاز باشد و دوره زمانی طـوالنی  قرار می گیرد که به هماهن

براي حوادثه، مورد انتظار باشد یا زمانی که حادثه، محـدوده وسـیعی از کشـور را    ) ماهها
فضـاهاي فیزیکـی مراکـز مشـترك اطـالع رسـانی، بایـد در        . ( تحت تاثیر قرار داده باشد

حادثه یا مرکـز کنتـرل بحـران قـرار      نزدیکی بهترین منبع اطالعاتی نظیر پست فرماندهی
  .)گرفته باشد، بدون اینکه امکان در خطر افتادن ایمنی و امنیت وجودداشته باشد
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با توجه به نیاز به برقراري ارتباط در زمان واقعه، مراکز مشـترك اطـالع رسـانی، بـه     
راکز چند نوع از م 7-5جدول . اشکال گوناگون، بسته به نوع حادثه، سازماندهی می شود

  .را مشخص می کند مشترك اطالع رسانی
  

  مراکز مشترك اطالع رسانی مجازي
یک مرکز مشترك اطالع رسانی ممکن است داراي اتصال هاي همزمان به چند مکان 

 این موارد یک مرکز مشترك اطالع رسـانی مجـازي را ایجـاد     مختلف حادثه باشد، که در
مرکـز مشـترك اطـالع رسـانی، بایـد بـه        این نـوع از  همه مشارکت کنندگان در. می کند

  . صورت تلفیقی عمل کنند تا یک مرکز مجازي منفرد درنظر گرفته شوند
  :مزایاي این نوع مراکز عبارتنداز

 تثبیت سریع کارکردهاي مراکز مشترك اطالع رسانی  
 دسترسی به منابع وسیع تر 
  ایجاد روابط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   235 / الگوي پیشنهادي سامانه ملی مدیریت بحران  
       

 

  اطالع رسانیانواع مراکز مشترك : 3- 16جدول 
  

یک مکان فیزیکی بهینه براي مدیران روابط بین سازمانی محلی یا منتخـب    حادثه
 .فرماندهی حادثه

  .دسترسی سریع و راحت به رسانه بسیار مهم است
 .زمانی تشکیل می شود که استقرار فیزیکی، امکان پذیر نیست  مجازي

  .پروتکل هاي ارتباطی و فناوري  را مرتبط می کند
 .از نظر مقیاس کوچکتر از مراکز مشترك اطالع رسانی می باشد  ماهواره اي

تحـت  .براي پشتیبانی مراکز مشترك اطالع رسانی حادثه ایجـاد مـی گـردد   
 .کنترل مراکز مشترك اطالع رسانی اصلی حادثه عمل می کند

  .دستورالعمل مستقل ندارد
اي حوادث چندگانه گسـترده را  پشتیبانی ساختار سامانه فرماندهی حادثه بر  منطقه اي

 .انجام می دهد

 .دسترسی به رسانه بسیار مهم است

  .می تواند در یک گستره محلی یا استانی ایجاد گردد
براي پشتیبانی چندین مرکز مشترك اطالع رسانی در چندین اسـتان ایجـاد     پشتیبان

کمکی را از خارج از منطقه حادثه دیـده پیشـنهاد    کارکنانمنابع و .می شود
  .می کند

 .براي حوادث طوالنی مدت تشکیل می گردد  ملی

 .براي پشتیبانی فعالیت هاي مقابله استانی ایجاد می گردد

. به وسیله تعداد زیادي از سازمان ها و بخش هاي استانی مجهز مـی شـود  
  .دسترسی به رسانه بسیار مهم است

  
  استقالل سازمانی )4

فرماندهی . سازمان هاي درگیر در مدیریت حادثه، استقالل خودشان را حفظ می کنند
حادثه و سیستم هاي هماهنگی بین سازمانی در ایجاد و نظارت بر مراکز مشـترك اطـالع   

در مورد فرماندهی یکپارچه، بخش ها، سازمان ها، نهادها یا حوزه . رسانی، مسئول هستند
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ر مدیریت اطالع رسـانی عمـومی مشـارکت داشـته انـد، هویـت و مسـئولیت        هایی که د
  . انفرادي خودشان را نسبت به برنامه ها و سایت هایشان از دست نمی دهند

  
  فراهم کردن اطالعات براي مردم و ذي نفعان )5

مرحلـه   4فرآیند فراهم کردن اطالعات براي مردم و ذي نفعان در حین حادثه شـامل  
  :زیر می باشد

 جمع آوري اطالعات  

  اطالعـات از قسـمت هـاي مختلفـی    . اولین مرحله، جمع آوري اطالعات مـی باشـد  
  :جمع آوري می شود نظیر

o منبع مستمر اطالعات سازمانی درمورد تالش : فرماندهی در صحنه حادثه
 هاي مقابله

o گزارش بـه مراکـز مشـترك    : مدیران روابط بین سازمانی در صحنه حادثه
اطالع رسانی درموردمشاهدات خـود و شـنیده هـاي آنهـا ازرسـانه هـا،       

 مدیران ارشد سازمان ها، مردم و نیروهاي زیرمجموعه درمحل حادثه 
o مورد استفاده در ارزیابی صـحت و محتـواي گزارشـهاي    : پایش رسانه ها

 نین کمک به شناسایی روند توزیع اطالعات حادثه رسانه اي و همچ
o منبع باارزش اطالعات درحال تولید و مالحظات موجود : اخبار رسانه ها 
o درخواست هاي مدیران ارشد، رهبران جوامع و : مدیران ارشد سازمان ها

 . عموم مردم درمورد دغدغه اي مردم درنواحی متاثر از حادثه
 
 تایید اطالعات  

o  ،تایید و تعیین میزان صحت اطالعات جمـع آوري شـده   مرحله بعدي
  :این کار با مشورت افراد زیر انجام می شود. می باشد

o       دیگر مدیران روابط بـین سـازمانی در مراکـز مشـترك اطـالع رسـانی :
 مقایسه یادداشت ها 
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o  مقایسه یادداشت ها خصوصاً با دیگر مدیران روابط بین سازمانی، یکی
 . ن صحت اطالعات استمیزا تأییداز روش هاي 

o  منبـع بـاارزش بـراي    : درصحنه حادثه مأمورمدیران روابط بین سازمان
کنترل صحت اطالعات گزارش شده به مراکز کنترل بحران با گـزارش  
هایی از رسانه ها، مدیران ارشد سازمان هـا و مـردم حاضـر درصـحنه     

 . حادثه
 هماهنگی اطالعات  

این مدیران روابط . مرحله بعدي، هماهنگی با دیگر مدیران روابط بین سازمانی است
بین سازمانی شامل کسانی هستندکه در مراکـز مشـترك اطـالع رسـانی، حضـوردارند یـا       
کسانی هستند که در مکان دیگري کار می کنند ولی جزیی از مراکز مشترك اطالع رسانی 

  : د زیراستهماهنگی اطالعات شامل موار. هستند
o ایجاد پیام هاي کلیدي 

بعد از جمع آوري اطالعات از تمام منابع، پیام هاي یکپارچه اي کـه نیازهـاي   
هدف اصلی، انتقـال اطالعـات دقیـق و    . می کنند تهیه می شود تأمیناطالعاتی را 

  .جامع به مردم، در سریع ترین زمان براي تصمیم گیري درست است
o الحیتکسب مجوز از افراد داراي ص 

فرآینـد  . اطمینان یافتن از این که اطالعات دقیـق و قابـل دسـترس اسـت    
  .تایید باید داراي جریانی خطی و ساده باشد

 انتشار اطالعات  

  .مرحله بعدي، فرآیند انتشار اطالعات به مردم و ذي نفعان است
o به کارگیري روش هاي چندگانه 

ــدارد   ــادي وجــود ن   تمــاس تلفنــی و. در شــرایط اضــطراري، روش هــاي زی
. مصاحبه ها یکی از ابزار اصلی براي انتقال اطالعات به رسـانه هـا مـی باشـند    

ی با مردم، مدیران ارشد سازمان ها و دیگر ذي کارکنانجلسات یا مالقات هاي 
  .است مؤثرنفعان یکی از روش هاي 

o پایش رسانه ها 
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وسیله رسانه هـا درسـت درك   پایش رسانه ها براي اطمینان یافتن از اینکه پیام ها به 
شده اند و به طور دقیق و کامل به مردم و دیگر ذي نفعان گـزارش شـده انـد، بسـیار بـا      

  .اشتباهات باید قبل از اینکه دوباره گزارش شوند، اصالح و ترمیم گردند. ارزش است
  

  برنامه ریزي براي اطالع رسانی عمومی وهشدار
برنامه ریزي و تدوین استراتژي هاي اطالع رسانی عمومی درسـامانه ملـی مـدیریت    

برنامه ها باید شامل فرآیندها، پروتکل ها و رونـدهایی باشـد کـه    . بحران، ضروري است
براي تدوین پیش نویس اخبار، لیست رسانه ها، اطالعات تماس مـدیران ارشـد سـازمان    

خصوصی مورد نیاز است تا اطالعات دقیق و بـه  ها، مدیران جامعه و سازمان هاي بخش 
هـاي حیـاتی    مؤلفهآموزش و مانور باید به عنوان یکی از . موقعی به مخاطبان منتقل شود

  . در اطالع رسانی عمومی مد نظر قرار گیرد
  :کلیه اجزاي زیر در سامانه ملی مدیریت بحران باید با هم هماهنگ باشند:تذکر 

  
  سامانه ملی مدیریت بحراناجزاي  : 3- 17شکل 

  
  
  
  

سامانه ملی مدیریت بحران  

تداوم و حفظ مدیریت 
درشرایط حادثه فرماندهی ومدیریت  

سامانه هاي فرماندهی  
حادثه 

مرکز هدایت استراتژیک

فناوري هاي پشتیبان

سامانه هاي هماهنگی بین 
سازمانی 

نهادهاي هماهنگی بین 
سازمانی

مراکز کنترل بحران

سامانه هاي اطالع رسانی 
عمومی و هشدار

مدیریت منابع   مدیریت ارتباطات  
واطالعات آمادگی
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  استمرار وحفظ مدیریت در سامانه ملی مدیریت بحران -10
  

  :بخش اساسی است این بخش از سامانه ملی مدیریت بحران، داراي دو
 مرکز هدایت استراتژیک سامانه  
 فناوري هاي پشتیبان  

  مرکز هدایت استراتژیک سامانه  -1-10
هاي ملی، استانی و محلی، و بخـش خصوصـی و   این مرکز با هماهنگی کلیه دستگاه 

سازمان هاي غیردولتی، هدایت راهبردي سامانه ملی مدیریت بحران را با هـدف اطمینـان   
مرکز نقش پایش  این. از مدیریت مستمر و حفظ سامانه ملی مدیریت بحران برعهده دارد

بـا سـامانه ملـی    انجام اصالحات دربرنامه هـاي مـرتبط   . درازمدت سامانه را برعهده دارد
  :مسئولیت هاي دیگر این مرکز عبارتنداز. برعهده این مرکز است مدیریت بحران نیز

 نیازهاي تکمیلی سامانه ملی مدیریت بحران  
     تسهیل تدوین راهنما ها ودستورالعمل هاي اسـتاندارد و اعطـاي گواهینامـه

  هاي صالحیت به نیروهاي انسانی
 پشتیبانی آموزش و مانور در سامانه  
 چاپ ونشر کتب آموزشی  

فرآیند اداره و استمرار خدمت سامانه ملی مدیریت بحران وابسته به مشـارکت فعـال   
درس هاي آموخته شده از . کلیه ذي نفعان در فعالیت هاي مرکز هدایت استراتژیک است

حوادث، آموزش ها ومانورها، و روش هاي تجربه شده قبلی سنگ بناهاي اصـلی سـامانه   
  . حران هستندملی مدیریت ب

  فرآیند اصالحات درسامانه ملی مدیریت بحران
و  تأییـد تغییرات پیشنهادي در سامانه باید توسط مرکز هدایت اسـتراتژیک بررسـی،   

دبیرخانه این مرکز، مسئولیت نهـایی انتشـار تغییـرات و اصـالحات سـامانه      . منتشر گردد
  . این اقدام باید به صورت دوره اي انجام گردد. رادارد
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  مسئولیت هاي مرکز هدایت استراتژیک
  :شامل چهار مسئولیت اصلی است

  
  :شامل اقدامات زیر است: مدیریت )1

تدوین برنامه ملی جهت آموزش همگانی وتخصصی سامانه ملی مدیریت  -الف
  بحران شامل دستورالعمل هاي راه اندازي و نهادینه سازي سامانه درسطح کشور 

ــتاندارد  -ب ــاق اس ــزایش انطب ــران و   اف ــدیریت بح ــی م ــامانه مل ــی س هاي مل
  استانداردهاي دیگر

تســهیل ایجادونگهــداري مســتندات و ســامانه هــاي داده اي درارتبــاط بــا   -پ
  مدیریت بحران  کارکنانگواهینامه هاي اعتباري 

  تدوین معیارهاي ارزیابی براي اجزاي مختلف سامانه ملی مدیریت بحران  -ت
تدوین و نهادینه سـازي سـامانه تحقیـق وتوسـعه در سـاختار سـامانه ملـی         -ث

  مدیریت بحران 
  

  : تدوین استانداردها و ارائه گواهی نامه هاي حرفه اي )2
تسهیل تدوین وانتشار استاندارد هاي ملی، راهنما ها ودسـتورالعمل هـاي    -الف

  ارائه گواهی ها
  دردوره هاي زمانی مختلف  گواهینامه هاي حرفه اي تأییدمرور و  -ب
تثبیت یک سامانه کامپیوتري براي لیسـت نمـودن اطالعـات متخصصـین و      -پ

  مربیان درسامانه ملی مدیریت بحران
  هماهنگ سازي حداقل هاي حرفه اي استاندارد درسطح ملی -ت
  کمک به تدوین استانداردهاي ملی تجهیزات مرتبط با مدیریت بحران  -ث
  تانداردهاي ملی دسته بندي منابعکمک به تدوین اس -ج
تسهیل در تعریف و حفظ چـارچوب اطالعـات جهـت راهنمـایی درایجـاد       -چ

  سامانه هاي اطالع رسانی در سامانه ملی مدیریت بحران 
هماهنگی در تدوین استاندارد هاي فنی وفنـاوري مـورد اسـتفاده در سـامانه      -ح

  ملی مدیریت بحران 
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  :پشتیبانی آموزش و مانور )3

تسهیل در تعریف دوره هاي آموزشی کوتـاه مـدت وطـوالنی مـدت      -الف
  مدیریت بحران در مراکز دانشگاهی

تسهیل در تدوین استانداردها ودسـتورالعمل هـاي آمـوزش همگـانی،      -ب
  آموزش تخصصی و مانور در حوزه مدیریت بحران 

تسهیل دراجراي دوره هـاي آموزشـی کوتـاه مـدت و طـوالنی مـدت        -پ
  بحران درکشورمدیریت 

تثبیت وحفظ برنامـه هـاي مـرور برحـوادث و اسـتخراج درس هـاي        -ت
  .آموخته شده از حوادث براي استفاده در اصالح برنامه هاي اجرایی و آموزشی 

  :مدیریت انتشارات )4
  اطالعات مربوط به استانداردهاي حرفه اي مدیریت بحران -الف
  نورهااطالعات مربوط به دوره هاي آموزشی و ما -ب
  کتاب هاي مربوط به نقش ها -پ
  دستورالعمل سامانه فرماندهی حادثه  -ت
  راهنما ودستورالعمل هاي اجرایی -ث
  برنامه هاي کامپیوتري -ج
  منابع ویدیویی و شنیداري -چ
  کتابچه هاي عملیاتی  -ح
  

  فناوري هاي پشتیبان -2-10
تولید مستمر علم وفناوري، الزمه پیشرفت دائمی و ایجاد اصـالحات درسـامانه ملـی    

همچنـین،  . تحقیق وتوسعه استراتژیک، این مهم را عملی می سازد. مدیریت بحران است
سامانه ملی مدیریت بحران برپایه استانداردهاي فنی مبتنی بر تولیـد علـم استواراسـت تـا     

  . بحران پشتیبانی کندکشوررا براي مقابله با انواع 
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  :پنج اصل کلیدي در زمینه فناوري هاي پشتیبان سامانه ملی مدیریت بحران عبارتنداز
 سـامانه هـایی کـه توسـط سـازمان هـاي       : قابلیت و کارآیی بین سازمانی

مختلف در صحنه حوادث استفاده می شوند باید باهم بتوانند کارکنند نـه  
  .  اینکه تداخل عمل داشته باشند

 فناوري هاي جدید بتوانند کارآیی و اثربخشی مدیریت : پشتیبانی فناوري
  . حادثه راافزایش دهند

 سامانه هاي پشتیبان و فنـاوري هـا بایـد براسـاس     : استانداردهاي فناوري
استانداردهاي ملی، کارآیی بین سازمانی وقابلیت انعطاف همـه ابزارهـاي   

  . مرتبط با مدیریت بحران راباال ببرند
 باتوجه به گسترش انواع تهدیدات و نیازهـاي روز : نیازمندي هاي وسیع 

افزون به انواع منابع جدید، مرکز تحقیق وتوسعه در سامانه ملی مدیریت 
  .بحران باید بتواند نیازمندي هاي وسیع سامانه را برآورده نماید

 این برنامـه ریـزي جهـت    : برنامه ریزي استراتژیک براي تحقیق وتوسعه
یی فناوري هاي آینده جهت کاهش هزینه هاي الزم براي افـزایش  شناسا

  . قابلیت هاي مدیریت بحران انجام می شود

  پشتیبانی مدیریت حادثه با علم وفناوري
با انجام سه فعالیت، فناوري هاي پشتیبان باعـث افـزایش توانمنـدي هـاي مـدیریت      

  :بحران وکاهش هزینه ها خواهند شد
 پشتیبانی علمی عملیاتی  
 اندازه گیري کارکرد، کارکرد مبتنی بر : پشتیبانی استانداردهاي فنی شامل

اجماع، آزمایش و ارزیابی، راهنماهاي فنی براي آموزش امدادگران 
  درمورد استفاده از تجهیزات 

  پشتیبانی تحقیق وتوسعه  
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