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 هاي ساماندهی و بازسازي پس از سانحهحوزه

 تعهدات سیاسی
ّبی ثِ هٌظَس اًجبم ثبصتَاًی پس اص ثالیبی دّطتٌبن ثِ هػبلح فشاٍاى، هٌبثغ اًسبًی ثسیبس، هَسسبت ٍ سبصهبى

الوللی ثشای ووه ثِ آسیت دیذگبى دس ّبی گًَبگَى هحلی ٍ ثیياست اًجوي چِ هوىيتَاًوٌذ هلی هٌبسجی ًیبص است. اگش 
ثش ایي، یه خیض است. ػالٍُ سبًحِبى تثبصتَاًی ضشوت وٌٌذ، ٍلی ثخص اػظن هسئَلیت سبهبًذّی ٍ ثبصسبصی ثش ػْذُ اس

ًَبگَى دسگیش دس ایي فشایٌذ ثستگی گّبی سیضی ٍ ّوبٌّگی ثب گشٍُّبی همبهبت دٍلتی ثشای ثشًبهِثبصتَاًی هَحش ثِ تَاًبیی
 داسد. ایجبد تسْیالت جْت ایٌگًَِ ًیبصّب هستلضم تؼْذات سیبسی دٍلت دس هٌغمِ آسیت دیذُ است. 

ّبیی گزاسی، اختػبظ توبهی هٌبثغ، فشاّن آٍسدى خذهبت ٍ هَلؼیتّبی غحیح سشهبیِاهب ثِ ّش حبل، تحىین ساُ
گیشی فطبسّبی اًتخبثبتی ٍ همبهبت هحلی دسجْتگیشًذ. ّوچٌیي یبسی غَست هیس ثشای ثبصتَاًی غبلجبً دس یه فضبی

اضغشاس پس اص سبًحِ توبیل ثِ ججشاى ضبیؼبت ٍ خسبسات  ّب دس دٍساىوِ اوخش دٍلتّبی ثبصسبصی هَحشًذ. هبداهی سیبست
ّبی اص تَجِ ٍ ػاللِ سسبًِوچٌیي ضًَذ. ّتش هیداسًذ، ثب پیطشفت صهبى ٍ ػولیبت، ثِ تذسیج اّذاف هَسد ًظش ون اّویت

یبثذ ضَد ٍ ًْبیتبً هیضاى پطتیجبًی اص آسیت دیذگبى وبّص هیگشٍّی ًیض ثِ دلیل ٍجَد دیگش هسبئل سٍصهشُ جبهؼِ وبستِ هی
ّب دس ثؼضی هَلؼیتافتذ. حتی پشداصًذ وِ دس ًتیجِ سًٍذ ثبصتَاًی ثِ تبخیش هیٍ همبهبت ثِ دیگش هسبئل هَجَد د جبهؼِ هی

سیضی ثشای ای ثِ اًجبم تؼْذات لجلی ًجبضذ، صیشا سشػت ثشًبهِّبی داخلی( هوىي است اغَالً ػاللِ)هبًٌذ دسگیشی
 هبًذ. سبهبًذّی ٍ ثبصسبصی ثب تؼْذات سیبسی دس سغَح گًَبگَى استجبط وبهل داسد ٍ دس حیي اجشای ػولیبت پبیذاس هی

 

 دست اندرکاران بازسازي
 اص:  تٌذسسیضاى ثبصتَاًی لشاس داسد ػجبسٍی اوخش ثشًبهِّبیی وِ پیص پشسص

 چِ وسی ًیبصهٌذ است؟ دس چِ صهبًی ًیبصهٌذ است؟ ٍ چِ ثبیذ وشد؟ 
ثِ ًیبص فشاٍاى ثِ هٌبثغ ّبی ثبصتَاًی ثستگی داسد. ًظش پبسخ لبثل لجَل دس ثیٌطی جبهغ، ثِ هیضاى هَحش ثَدى تالش

 ّبی داٍعلت هشدهی اص ًیشٍی آًبى استفبدُ وٌٌذ. بى ثبصسبصی ثبیذ ضوي ثسیج گشٍُاًسبًی دس یه ثبصتَاًی هَحش، هجشی
 

 :راهبردهاي اجرایی با هدف کاهش اثرات بالیاي طبیعی 
سی ثِ ًظش تَاًین ٍلَع ثالیبی عجیؼی ٍ اجتٌبة ًبپزیش ثَدى ٍلَع آى سا دسیبثین. ٍلی آًچِ هْن ٍ ضشٍح هیَثِ ٍض

ّبی حبغلِ سا تب اًذاصُ صیبدی وبّص دّذ. ثستش عجیؼی وِ ثیطتش است وِ اهىبى خسبستسسذ اتخبر تذاثیش ٍ ساّجشدّبیی هی
تبسیخ ًیض سضذ ٍ تَسؼِ یبفتِ است، ّوَاسُ ثِ غَست ثبلمَُ ضشایظ  یبثی ضذُ ٍ دس ادٍاساى ثش سٍی آى هىبىشضْشّبی ای

ّب ٍ ضْشّبی وطَس دس داهٌِ وَُگضیٌی ثیطتش ىبثِ هىَادث هختلف دس خَد داسد. ثب تَجِ الصم سا ثشای اثتال ٍ ٍلَع ح
گیشی ضْشّبی پبییي دست، ّوَاسُ ٍجَد ّبی آثشیض فشاٍاى ٍ هتؼذد ثِ آى، اهىبى ٍلَع سیل ٍ خغش سیلاضشاف حَضِ

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه کارکنان شهرداري  
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ّبی فشاٍاى دس پیىشُ بلیب ٍ ٍجَد گسلّیو -داسد. اص عشفی ٍضؼیت صهیي سبخت وطَس ٍ لشاسگیشی دس ووشثٌذ وَّضایی آلپ
 وٌذ. یبثی ٍ استمشاس یبفتِ است، اهىبى ٍلَع صلضلِ سا ًیض دس رّي تذاػی هیصهیي ضٌبسی ٍ ثستشی وِ ضْش ثش سٍی آى هىبى

ّبی ضْشی، اهشٍصُ ثِ دلیل سضذ ٍ تَسؼِ ضْشّب ٍ تشاون خیضی ٍ تْذیذ ثالیبی عجیؼی سیل ثشای هجوَػِسیل
د داسد ٍ ػَاهل ایجبد آًْب ًیض ػَاهل اًسبًی ٍ عجیؼی ّستٌذ. اگشچِ ػَاهل عجیؼی ثِ ػٌَاى ػبهل اغلی ایجبد جوؼیت ٍجَ

سٍص افضٍى جوؼیت ٍ ضَد. سضذ ثبضذ، اهب سْن هْوی اص خسبستْبی ٍاسدُ ًبضی اص سیل سا ػَاهل اًسبًی سجت هیسیل هی
ّبی آثشیض ّب ٍ حَضِّب، سٍدخبًِاصی ٍ تؼشؼ ثِ حشین هسیلافضایص هْبجشت ثِ ایي هشوضّبی جوؼیتی، ثبػج دست اًذ

ّب خَد سْن هْوی دس ٌّگبم ثشٍص عغیبىاًذ وِ ایي ّبی تحت فؼبلیت خبًِ سبصی لشاس گشفتِضذُ است ٍ ثسیبسی اص حشین
سیل سا ثِ حذالل  ّبیتَاى ثب اًجبم آى خسبستّبی الصم وِ هیّبی ًبضی اص سیل داسد. اص هجوَع الذامدس ایجبد خسبست

ّبی سبختوبًی ٍ هذیشیتی است وِ تلفیك ٍ استفبدُ اص ایي دٍ سٍش ثب ّن ثسیبس هَحش، وبسا ٍ هفیذتش اص اجشای سسبًذ، الذام
ّبی ّبی جبًی ٍ هبلی فشاٍاى است وِ ثب استفبدُ اص ثشًبهِصلضلِ ثش سبختبسّبی ضْش، ایجبد خسبساتیىی اص آًْبست. اص احشات 

ّبی استجبعی ٍ تَاى خسبست سا ثِ حذالل سسبًذ. گستشش ضجىِشاى ٍ سػبیت ًىبت ٍ اغَل ضْشسبصی، هیهذیشیت ثح
ّبی صیبدی تشیي ًىبت ایوٌی دس سبخت ٍ سبصّبی ضْشی، هَجت ایجبد خسبستّبی ضْشی ٍ ػذم سػبیت اثتذاییصیشسبخت
... ًمص هْوی ْش، فشم ضْش، ضجىِ استجبعی ضْش ٍ س ضضَد. هفبّین هَجَد دس ضْشسبصی هبًٌذ سبختبٍلَع صلضلِ هیدس صهبى 

ّب ثب یىذیگش، تَصیغ پزیشی دس فشم ضْش، ّوجَاسی ٍ تٌبست وبسثشیپزیشی ضْش دس ثشاثش صلضلِ داسًذ. اًؼغبف دس هیضاى آسیت
َستی ّب ٍ تشاون ضْشی ٍ داضتي ضجىِ استجبعی وبساهذ، سبخت تأسیسبت ٍ صیشسبختْبی ضْشی ثِ غهتٌبست وبسثشی

تَاًٌذ ثِ هیضاى صیبدی احشات ٍ تجؼبت ًبضی اص صلضلِ سا هغوئي ٍ لبثل تشهین اص جولِ ػَاهل هْن ضْش سبصی ّستٌذ وِ هی
 تملیل دٌّذ. 

حبل ثب تَجِ ثِ ٍضغ هَجَد ضْشّبی وطَس دس ثشاثش حَادث عجیؼی ٍ احتوبل ٍلَع آًْب، جْت وبّص ّشچِ ثیطتش 
دّبی صیش ثِ ػٌَاى ساّجشدّبی ػولی ٍ اجشایی جْت تحمك ّذف فَق دس ساثغِ ثب ایي ّبی جبًی ٍ هبلی پیطٌْبخسبست

 گشدد: ضْشّب اسائِ هی
 ای است وِیىی اص هسبئل هْن دس صهیٌِ صهیي لشصُ، ضٌبخت ٍ ثشسسی دلیك سبخت ٍ لشصُ صهیي سبخت گستشُ -1

-ای هطخع ٍ هغبلؼِت، ثِ ٍسیلِ ثشًبهِّبی ضْشی ثش سٍی آى استمشاس یبفتِ است. اص ایي سٍ الصم اسسىًَتگبُ

ای دلیك ٍ ػویك، ٍضؼیت صهیي سبخت ٍ لشصُ صهیي سبخت، ضْشّبی وطَس جْت وبّص ّش چِ ثیطتش آسیت 
 پزیشی ضْشّب دس ثشاثش صلضلِ هطخع ضَد. 

خیضی آى هٌغمِ، ٍضؼیت لشصُ ای یه هٌغمِ دس ضٌبختهَحش ثشسسی صهیي لشصُالصم است ثب تَجِ ثِ ووه  -2
 ّبی تبسیخی، ثِ خػَظ سذُ ثیستن ضْشّبی وطَس ثشسسی ٍ تحمیك ضَد. َاثك صلضلِس

ّبی ّبی ثبصگطت( گستشُ ضْشّبی )دٍسُّبی فؼبلیت ٍ آساهص گسلِثِ هٌظَس آهبدگی ٍ همبثلِ ثب ثحشاى، دٍسُ -3
 وطَس دلیمتبً هطخع ضَد. 
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خیضی ضْش، ثٌذی خغش لشصُی دلیك پٌِّْبثب تَجِ ثِ صلضلِ خیضی پٌِْ ثیطتش ضْشّبی وطَس، تْیِ ًمطِ -4
یبثی هشوضّبی حسبس ٍ ولیذی ٍ سشهبیِ ثش دس ایي ّبی ثب خغش ثبال ضشٍسی است تب اص هىبىّوچٌیي تؼییي پٌِْ

 ّب جلَگیشی ضَد. پٌِْ

 ّبی جبًی ٍ هبلی فشاٍاىدس ضْشّب، ٌّگبم ثشٍص ثالیبی عجیؼی ثبػج ایجبد خسبستیىی اص هَاسدی وِ ّوَاسُ  -5
ثٌذی سبخت ٍ سبصّبی ضْش است. الصم است، ٍضؼیت سبخت ٍ سبصّبی ضْشی وطَس ثب تَجِ ثِ تمسینضَد، هی

ّبی ّبی احتوبلی ثشسسی ضَد ٍ عشحوبلجذی ضْشّب ثِ خػَظ دس ثبفت لذین ٍ آحبس ًبضی اص ٍلَع صهیي لشصُ
َسد هغبلؼِ دلیك لشاس گشفتِ ٍ اص ّبی اغالحی ٍ تؼویشاتی هّب ٍ سبیش عشحذسی خیبثبىثبصسبصی ٍ اغالح ٌّ

 خیض ٍ خسبست آفشیٌی جلَگیشی ثِ ػول آیذ. آًْب دس گستشُ خغشصا ٍ پٌِْ لشصُاحذاث ٍ اجشای 

ثبیست اثؼبد اجتوبػی ٍ التػبدی ًبضی اص ٍلَع صهیي لشصُ احتوبلی دس گستشُ ضْشّبی وطَس ثشسسی ضذُ ٍ هی -6
چشا ای فشاّن گشدد. ٍ هٌغمِّبی ثخطی سیضیثشًبهِؼیت ثِ ٍسیلِ ضشایظ الصم ثشای ثْجَد ّش چِ ثیطتش ایي ٍض

ای داسای وِ ثشسسی اثؼبد التػبدی ٍ اجتوبػی یه صهیي لشصُ ثِ خػَظ دس ضْشّبی ثضسي ٍ ثب هشوضیت هٌغمِ
 اّویت فشاٍاًی است. 

یت جْت ثْجَد ٍ هػًَذت ٍ ثلٌذ هذت( دس همبعغ صهبًی هختلف )وَتبُ هذت، هیبى هّبی هذیشیت ثحشاى ثشًبهِ -7
ّبی جبًی ٍ هبلی ًبضی اص ٍلَع ثالیب ٍ حَادث ّش چِ ثیطتش ضْشّبی وطَس ٍ وبّص آسیت پزیشی ٍ خسبست

 عجیؼی تْیِ ضَد. 

گیشی فشم ٍ ثب تَجِ ثِ ػذم سػبیت دلیك ضَاثظ هؼوبسی ٍ ضْشسبصی دس سبخت ٍ سبصّبی ضْشی ٍ ضىل -8
وبّص آسیت پزیشی ضْش اص حَادث عجیؼی تذٍیي شسبصی ثب ّذف ثبیست ضَاثظ هؼوبسی ٍ ضْسبختبس ضْش، هی

سثظ دس ّبی هسئَل ٍ ریّبی اجشایی ٍ ٍظبیف ّش یه اص اسگبىتذٍیي ایي ضَاثظ الصم است آییي ًبهِ ضَد. دس
ضْش هطخع ضَد. اص عشفی ضوبًت اجشایی ایي لَاًیي ًیض ثِ غَست ٍاضح تؼشیف ضَد، تذٍیي چٌیي ضَاثغی 

ّبی تَاًذ ووه صیبدی ثِ اجشای ثشًبهِّبی الصم جْت اًجبم آى، هیْشّبی وطَس ٍ پیص ثیٌیثشای ولیِ ض
 هذیشیت ثحشاى ًوبیذ. 

سٍیِ ضْش ٍ سبخت ٍ سبصّبی آى، ثبیذ ًظبست دلیمی اص سَی ضْشداسی ثب تَجِ ثِ لَاًیي ٍ ثب تَجِ ثِ سضذ ثی -9
 ّب ایي وبس سا اًجبم دّذ. ّب یب ضْشداسیش استبًذاسیهمشساتی وِ هَجَد است اػوبل ضَد یب ٍاحذی خبظ، صیش ًظ

ّبی استجبعی ضْش دس اهش اهذاد سسبًی دس ٌّگبم ٍلَع ثحشاى، ثشسسی دلیك ثب تَجِ ثِ ًمص هْن ٍ حیبتی ضجىِ -11
ّبی استجبعی ثِ ّبی ضجىِّب دس ضْش، ّوچٌیي اغالح ٌّذسی ٍ ثبصسبصی توبم ًمبط ٍ گشٍٍُضؼیت ایي ضجىِ

سسذ، تب اهش اهذاد سسبًی ثب تىیِ ثبفت لذین ثب تَجِ ثِ ضىل ٍ سبختبس ایي ثخص ضشٍسی ثِ ًظش هیخػَظ دس 
 ثش ضبخع صهبى دستشسی ٍ استجبط هستمین تسْیل ضَد. 
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