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سازمان ملل متحديایحوادث و باليریکاهش خطرپذراهبردمن،یمدارس ا: هاکلید واژه

چکیده
کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا سازمان ملل متحد مورد توجه قرار راهبردلزوم تامین ایمنی مدارس به عنوان یکی از اولویت هاي اصلی 

وسعت اقدامات انجام گرفته در کشور در زمینه ایمن سازي و مقاوم سازي مدارس و معرفی این فعالیت ها در مجامع معتبر بین المللی . گرفته است
ن راستا،  سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور همکاري هاي در ای. مورد توجه و استقبال نهادهاي معتبر بین المللی قرار گرفته است

مناسب مختلف بین المللی را در این زمینه شروع نموده است که نتایج آن منجر به معرفی اقدامات انجام گرفته در کشور به عنوان یکی از الگوهاي
یري حوادث  بالیاي سازمان ملل متحد در مدارس ایمن تشریح شده در این پژوهش اهداف نهاد کاهش خطرپذ. مدارس ایمن در دنیا خواهد شد

هاي انجام گرفته در کشور با نیازهاي جوامع مختلف بین المللی است که می توان از این امر براي نتایج بدست آمده نشانگر مطابقت فعالیت. است
سایر کشورها بهارس ایمن در کشورهاي مختلف و انتقال تجربیاتگسترش طرح هاي خالقانه، تدوین ساختار و ضوابط یکپارچه و منسجم براي مد

.استفاد نمود

مقدمه-1
کنفرانس جهانی کاهش بالیا را در ژاپن برگزار 2005در سال (UNISDR)1راهبرد کاهش خطرپذیري حوادث و بالیاي سازمان ملل متحد

,Hyogo)تصویب گردید2015تا 2005براي دوره ده ساله (HFA)نمود و چارچوب کاري هیوگو  ، HFAنتایج این کنفرانس و محتواي . (2005
پذیري و خطرپذیري مخاطرات ارائه نمود فرصت بسیار ارزشمندي را براي ترویج دیدگاهی سازمان یافته و راهبردي و بین المللی براي کاهش آسیب

براي پیگیري این نتایج، راهبرد . ا در برابر حوادث مورد تاکید قرار داد و راه هاي آن را مشخص نمودپذیر ساختن جوامع و ملت ها رو برگشت
نشست ها و جلسات مختلفی به منظور تهیه چارچوبی کاربردي، استاندارد و (UNISDR)بالیاي سازمان ملل متحددحوادث و کاهش خطرپذیري 

بالیا در سال حوادث و سلسله نشست هاي مربوط به تهیه پایگاه منسجم جهانی کاهش خطر پذیري در این راستا،. نموده استبرگزاربین المللی 
در ادامه این طرح و تا . انجام گیردوزشی و بهداشتی موجود در کشورها ارزیابی ملی ایمنی از امکانات آم2011پیشنهاد نمود که تا سال 2009
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اي در جهت توسعه ایجاد مدارس و بیمارستان هاي امن تر در کشورهاي در معرض خطر ارائه بایستی برنامه هاي اجرایی یکپارچه 2015سال 
. طیف وسیعی از طرح ها و ابزارهاي مختلف در مدیریت و بهبود ایمنی مدرسه توسط تعدادي از کشورها ارائه گردیدپس از این رویداد،]. 1[گردد

تهیه پایگاه منسجم جهانی کاهش خطر پذیري بالیا را با 2013شواري عالی کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث سازمان ملل متحد در سال 
را با تامین مالی داوطلبانه "در دنیا و ایجاد کمپین جهانی سازه هاي درمانی امن در مناطق حادثه خیزشروع مدارس ایمن "پیشنهادي تحت عنوان 

.اعالم نمود2015در سال (WCDRR)1و خیران و التزام دولت ها در این زمینه را در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر پذیري بالیا
هایی در مورد تامین ایمنی مدرسه اجرا شده است که هماهنگی و انطباق کاملی با ضوابط همچنین به دلیل اینکه در برخی کشورها، طرح 

به منظور اطمینان از کیفیت و کمیت اقدامات انجام شده و هماهنگی بین کشورها به UNISDRندارد بنابراین UNISDRهاي بین المللی و برنامه
و مطرح نمودن آن در » ابتکار جامع جهانی در زمینه ایمنی مدرسه«ها با طرح موضوع منظور استفاده، معرفی و انتقال تجربیات مختلف کشور

سعی خواهد نمود عالوه بر اهداف مذکور، (WCDRR))  1393اسفندماه –ژاپن ( سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر پذیري حوادث و بالیا 
.توجه کشورهاي مختلف را به این موضوع جلب نماید

ساخته خواهد شد 2016با هدف اینکه هر مدرسه اي بعد از سال (WISS)2توجه جهانی براي موضوع مدارس ایمنبه منظور گسترش
را مطرح نمودند و مقرر گردید که » مسئوالن کشوري مدارس ایمن «دولت از ایده اي تحت عنوان 10طبیعی ایمن خواهد بود، حدود حوادثبراي 

به عنوان یکی از موضوعات (WCDRR)) 1393اسفندماه –ژاپن (این موضوع در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث 
تعیین «مدرسه به منظور 10000براي این منظور اطالعاتی ارزیابی حدود . ن برگزاري آن مورد توجه قرار گیردکلیدي این کنفرانس در زما

ارزیابی مدارس ایمن طبق اطالعات مربوط به آنها و بر اساس داده هاي ارزیابی این . مورد استفاده قرار می گیرد» چگونگی ایمنی در مدارس
مدارس ایمن در سومین کنفرانس جهانی کاهش . بستر یک سایت اینترنتی جمع آوري و ارائه خواهد شدمدارس در یک پایگاه اطالعاتی در 

به منظور کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث ارائه خواهد 2015خطرپذیري بالیاي طبیعی و حوادث به عنوان یک اولویت و چارچوب کاري  در سال 
راهبرد کاهش . هاي گوناگون طبق ضوابط دولت ها و شرایط آن کشور متفاوت خواهد بوداین چارچوب کاري براي مناطق مختلف و کشور. شد

با تکیه بر برنامه ریزي و اقدامات منطقه اي کشورهاي مختلف در حمایت از توسعه ابزار (UNISDR)خطرپذیري بالیا و حوادث سازمان ملل متحد 
در یک بازه زمانی UNISDRبنابراین  . در زمینه مدارس ایمن استفاده خواهد نمودها و استانداردها جهت حمایت و مدیریت فعالیت هاي جهانی

:اهداف ذیل را پیگیري خواهد نمود2016الی 2014دو ساالنه 
کشورها در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیر بالیا و حوادث نسبت به جمع آوري اطالعات مربوط به ساختمان هاي -

.ام نمایندمدارس نوساز و ایمن اقد
توجیه همگانی به اهمیت مدارس ایمن و ایجاد مطالبه عمومی جامعه براي مدارس ایمن-
ارائه فرصتی براي بیان و ارائه دستاوردهاي کشورهاي مختلف در زمینه مدارس ایمن و تشویق دولت ها به منظور حمایت ملی -

در این زمینه
براي کاهش خطر حوادث و بالیا با تامین 2015مشخص پس از سال عزم سیاسی براي ایجاد تعهد کشورها به یک چارچوب -
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4تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن-

5مدیریت بحران در مدارس-
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پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله2

SEE 7

اي در جهت توسعه ایجاد مدارس و بیمارستان هاي امن تر در کشورهاي در معرض خطر ارائه بایستی برنامه هاي اجرایی یکپارچه 2015سال 
. طیف وسیعی از طرح ها و ابزارهاي مختلف در مدیریت و بهبود ایمنی مدرسه توسط تعدادي از کشورها ارائه گردیدپس از این رویداد،]. 1[گردد

تهیه پایگاه منسجم جهانی کاهش خطر پذیري بالیا را با 2013شواري عالی کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث سازمان ملل متحد در سال 
را با تامین مالی داوطلبانه "در دنیا و ایجاد کمپین جهانی سازه هاي درمانی امن در مناطق حادثه خیزشروع مدارس ایمن "پیشنهادي تحت عنوان 

.اعالم نمود2015در سال (WCDRR)1و خیران و التزام دولت ها در این زمینه را در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر پذیري بالیا
هایی در مورد تامین ایمنی مدرسه اجرا شده است که هماهنگی و انطباق کاملی با ضوابط همچنین به دلیل اینکه در برخی کشورها، طرح 

به منظور اطمینان از کیفیت و کمیت اقدامات انجام شده و هماهنگی بین کشورها به UNISDRندارد بنابراین UNISDRهاي بین المللی و برنامه
و مطرح نمودن آن در » ابتکار جامع جهانی در زمینه ایمنی مدرسه«ها با طرح موضوع منظور استفاده، معرفی و انتقال تجربیات مختلف کشور

سعی خواهد نمود عالوه بر اهداف مذکور، (WCDRR))  1393اسفندماه –ژاپن ( سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر پذیري حوادث و بالیا 
.توجه کشورهاي مختلف را به این موضوع جلب نماید

ساخته خواهد شد 2016با هدف اینکه هر مدرسه اي بعد از سال (WISS)2توجه جهانی براي موضوع مدارس ایمنبه منظور گسترش
را مطرح نمودند و مقرر گردید که » مسئوالن کشوري مدارس ایمن «دولت از ایده اي تحت عنوان 10طبیعی ایمن خواهد بود، حدود حوادثبراي 

به عنوان یکی از موضوعات (WCDRR)) 1393اسفندماه –ژاپن (این موضوع در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث 
تعیین «مدرسه به منظور 10000براي این منظور اطالعاتی ارزیابی حدود . ن برگزاري آن مورد توجه قرار گیردکلیدي این کنفرانس در زما

ارزیابی مدارس ایمن طبق اطالعات مربوط به آنها و بر اساس داده هاي ارزیابی این . مورد استفاده قرار می گیرد» چگونگی ایمنی در مدارس
مدارس ایمن در سومین کنفرانس جهانی کاهش . بستر یک سایت اینترنتی جمع آوري و ارائه خواهد شدمدارس در یک پایگاه اطالعاتی در 

به منظور کاهش خطرپذیري بالیا و حوادث ارائه خواهد 2015خطرپذیري بالیاي طبیعی و حوادث به عنوان یک اولویت و چارچوب کاري  در سال 
راهبرد کاهش . هاي گوناگون طبق ضوابط دولت ها و شرایط آن کشور متفاوت خواهد بوداین چارچوب کاري براي مناطق مختلف و کشور. شد

با تکیه بر برنامه ریزي و اقدامات منطقه اي کشورهاي مختلف در حمایت از توسعه ابزار (UNISDR)خطرپذیري بالیا و حوادث سازمان ملل متحد 
در یک بازه زمانی UNISDRبنابراین  . در زمینه مدارس ایمن استفاده خواهد نمودها و استانداردها جهت حمایت و مدیریت فعالیت هاي جهانی

:اهداف ذیل را پیگیري خواهد نمود2016الی 2014دو ساالنه 
کشورها در سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیر بالیا و حوادث نسبت به جمع آوري اطالعات مربوط به ساختمان هاي -

.ام نمایندمدارس نوساز و ایمن اقد
توجیه همگانی به اهمیت مدارس ایمن و ایجاد مطالبه عمومی جامعه براي مدارس ایمن-
ارائه فرصتی براي بیان و ارائه دستاوردهاي کشورهاي مختلف در زمینه مدارس ایمن و تشویق دولت ها به منظور حمایت ملی -

در این زمینه
براي کاهش خطر حوادث و بالیا با تامین 2015مشخص پس از سال عزم سیاسی براي ایجاد تعهد کشورها به یک چارچوب -
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تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن-2-1
1تسهیالت جهانی براي کاهش سوانح و بازیابی جوامعموضوع تامین تجهیزات و زیرساخت هاي یادگیري ایمن  با همکاري و مشارکت نهاد 

(GFDRR) تحت نظر بانک جهانی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(UNESCO) و سایر سازمان ها در سطوح ملی ارائه شده
بوده مدارس جدید و مقاوم سازي ساختمان هاي آسیب پذیر موجودهدف از آن توجه به یکپارچه سازي و انسجام سازه اي ایمن در ساخت. است
وزارت آموزش و پروش، سازمان هاي برنامه ریزي ملی و استانی، بخش هاي استانی و ملی دولت ها در زمینه کاهش خطرپذیري حوادث و . است

این اقدامات به منظور ارزیابی کیفی و کمی . د نمودبالیا در تعامل با مهندسان و انجمن هاي تخصصی مهندسی در این زمینه همکاري خواهن
.ساخت مدارس و  ارتقاي ضوابط ملی در مورد مدارس ایمن و با هدف پشتیبانی از ساخت مدارس در مناطق کم خطر یا بدون خطر خواهد بود

مدیریت بحران در مدارس-2-2
3و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر2نجات کودکانمدیریت بحران در مدارس  با همکاري و مشارکت برنامه بین المللی

(IRFC)با همکاري سازمان هاي و پرورش وبراي انجام ملزومات مربوط به این موضوع، بایستی با حمایت وزارت آموزش.  در حال انجام است
اقدام مرتبط با مدیریت بحران نسبت به تشویق و ایجاد فعالیت هاي آمادگی شامل برگزاري مانورها و دوره هاي آمادگی مقابله با حوادث و بالیا 

. گردد

کاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی و آموزش پایدار و برگشت پذیر- 2-3
و UNESCOبه عنوان یک چالش جهانی مطرح است و دو نهاد يآموزش برگشت پذیرکاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی و تامین 

UNICEFنیز در انجام آن همکاري و مشارکت می نمایند .
,HFA)مطابق تعریف ارائه شده در چارچوب کاري هیوگو  ظرفیت یک نظام یا سیستم، (Resilience)برگشت پذیري و تاب آوري (2005

بطور بالقوه در مواجهه با خطرها براي سازگاري از طریق مقاومت و ایستادگی و یا ایجاد تغییرات به منظور تداوم و نیل به جامعه یا اجتماعات 
اي که نظام اجتماعی قادر به سازماندهی خوداین نکته از طریق میزان و درجه. باشدسطحی قابل قبول از عملکرد و ساختار می

(Organizing Itself) براي افزایش ظرفیت به منظور فراگیري از حوادث و بالیاي گذشته براي حفاظت بهتر در آینده و بهبود تدابیر کاهش
.شودباشد، سنجیده و شناخته میخطرپذیري می

ط با این مرتببنابراین تجهیز و آماده سازي وزارت آموزش و پرورش براي کاهش خطرپذیري از طریق تدوین و گنجاندن کتاب هاي درسی
باعث افزایش آگاهی و بهبود عملکرد معلمان در برابر وقوع حوادث و بالیا خواهد شد و همچنین سبب موضوع در برنامه تحصیلی دانش آموزان 

مورد نیاز و از سایر اقدامات . خواهد شد دانش آموزان در مواجهه با حوادث و بالیا و در شرایط بحرانی بر مبناي تفکر و منطق تصمیم گیري نمایند
آموزان خواهد بود که منجر به گسترش تاثیرگذار در این زمینه ایجاد دوره هاي آموزش مهارت هاي امداد و نجات در مدارس با حضور اولیاي دانش

زمان وقوع حوادث و پشتیبانی از فرهنگ جامعه براي ایجاد جوامع برگشت پذیر دریافرهنگ عمومی خانواده ها و جامعه در مواجهه با حوادث و بال
. و بالیا خواهد بود

مدل مدارس ایمن- 3
مدل مفهومی به و با استفاده از یک (UNISDR)راهبرد کاهش خطرپذیري بالیاي سازمان ملل متحدبر  مبناي ضوابط4مدارس ایمن

تاکید جهانی بر تامین این سه عامل در مدارس ایمن باعث .  تعریف شده است)  1(مطابق شکل 3-2و 2- 2، 1- 2صورت فصل مشترك سه بخش 
جه دولت ارتقاي کیفی و کمی اقدامات براي تامین ایمنی مدارس نوساز و جدید خواهد شد و همچنین می تواند به عنوان یک ابتکار جهانی مورد تو

. ها و مردم قرار گیرد

1The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)
2 Save the Children with the support of Plan International
3 The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
4 Safe Schools
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(GFDRR) تحت نظر بانک جهانی و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(UNESCO) و سایر سازمان ها در سطوح ملی ارائه شده
بوده مدارس جدید و مقاوم سازي ساختمان هاي آسیب پذیر موجودهدف از آن توجه به یکپارچه سازي و انسجام سازه اي ایمن در ساخت. است
وزارت آموزش و پروش، سازمان هاي برنامه ریزي ملی و استانی، بخش هاي استانی و ملی دولت ها در زمینه کاهش خطرپذیري حوادث و . است

این اقدامات به منظور ارزیابی کیفی و کمی . د نمودبالیا در تعامل با مهندسان و انجمن هاي تخصصی مهندسی در این زمینه همکاري خواهن
.ساخت مدارس و  ارتقاي ضوابط ملی در مورد مدارس ایمن و با هدف پشتیبانی از ساخت مدارس در مناطق کم خطر یا بدون خطر خواهد بود

مدیریت بحران در مدارس-2-2
3و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر2نجات کودکانمدیریت بحران در مدارس  با همکاري و مشارکت برنامه بین المللی

(IRFC)با همکاري سازمان هاي و پرورش وبراي انجام ملزومات مربوط به این موضوع، بایستی با حمایت وزارت آموزش.  در حال انجام است
اقدام مرتبط با مدیریت بحران نسبت به تشویق و ایجاد فعالیت هاي آمادگی شامل برگزاري مانورها و دوره هاي آمادگی مقابله با حوادث و بالیا 

. گردد

کاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی و آموزش پایدار و برگشت پذیر- 2-3
و UNESCOبه عنوان یک چالش جهانی مطرح است و دو نهاد يآموزش برگشت پذیرکاهش خطرپذیري بالیاي طبیعی و تامین 

UNICEFنیز در انجام آن همکاري و مشارکت می نمایند .
,HFA)مطابق تعریف ارائه شده در چارچوب کاري هیوگو  ظرفیت یک نظام یا سیستم، (Resilience)برگشت پذیري و تاب آوري (2005

بطور بالقوه در مواجهه با خطرها براي سازگاري از طریق مقاومت و ایستادگی و یا ایجاد تغییرات به منظور تداوم و نیل به جامعه یا اجتماعات 
اي که نظام اجتماعی قادر به سازماندهی خوداین نکته از طریق میزان و درجه. باشدسطحی قابل قبول از عملکرد و ساختار می

(Organizing Itself) براي افزایش ظرفیت به منظور فراگیري از حوادث و بالیاي گذشته براي حفاظت بهتر در آینده و بهبود تدابیر کاهش
.شودباشد، سنجیده و شناخته میخطرپذیري می

ط با این مرتببنابراین تجهیز و آماده سازي وزارت آموزش و پرورش براي کاهش خطرپذیري از طریق تدوین و گنجاندن کتاب هاي درسی
باعث افزایش آگاهی و بهبود عملکرد معلمان در برابر وقوع حوادث و بالیا خواهد شد و همچنین سبب موضوع در برنامه تحصیلی دانش آموزان 

مورد نیاز و از سایر اقدامات . خواهد شد دانش آموزان در مواجهه با حوادث و بالیا و در شرایط بحرانی بر مبناي تفکر و منطق تصمیم گیري نمایند
آموزان خواهد بود که منجر به گسترش تاثیرگذار در این زمینه ایجاد دوره هاي آموزش مهارت هاي امداد و نجات در مدارس با حضور اولیاي دانش

زمان وقوع حوادث و پشتیبانی از فرهنگ جامعه براي ایجاد جوامع برگشت پذیر دریافرهنگ عمومی خانواده ها و جامعه در مواجهه با حوادث و بال
. و بالیا خواهد بود

مدل مدارس ایمن- 3
مدل مفهومی به و با استفاده از یک (UNISDR)راهبرد کاهش خطرپذیري بالیاي سازمان ملل متحدبر  مبناي ضوابط4مدارس ایمن

تاکید جهانی بر تامین این سه عامل در مدارس ایمن باعث .  تعریف شده است)  1(مطابق شکل 3-2و 2- 2، 1- 2صورت فصل مشترك سه بخش 
جه دولت ارتقاي کیفی و کمی اقدامات براي تامین ایمنی مدارس نوساز و جدید خواهد شد و همچنین می تواند به عنوان یک ابتکار جهانی مورد تو

. ها و مردم قرار گیرد

1The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR)
2 Save the Children with the support of Plan International
3 The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
4 Safe Schools

3المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 
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]UNISDR]2بر اساس تعریف Safe Schoolمدل مدارس ایمن :1شکل 

اقدامات بین المللی -4
اي هاي گستردهبا توجه به ضوابط و محدوده وظایف خود، تالش(UNISDR)سازمان ملل متحد و بالیايراهبرد کاهش خطرپذیري حوادث

هاي مختلفی را  با هدف ایجاد در این راستا برنامه. ها و ایجاد توجه جهانی به موضوع مدارس ایمن نموده استدولتبه منظور تشویق و ترغیب 
و بالیايحوادثها براي تامین مدارس ایمن پیش بینی نموده است که پس از سومین کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري تعهد در دولت

(WCDRR)) از طرف ) سنداي ژاپن- میالدي2015در سالUNISDRهاي کلی برنامه. پیگیري خواهد شدUNISDR براي رسیدن به اهداف
باشند؛مذکور شامل موارد ذیل می

ایجاد تعهد سیاسی براي ایمنی مدرسه-1- 4
و تعهد و انجام اقدامات مورد نیاز در زمینه ایمنی مدارس براي تبدیل نمودن دولت ها به شناسایی دولت ها به منظور ایجاد انگیزه-

و بکارگیري اقدامات و منابع براي توجه به ایمنی مدارس در سومین کنفرانس جهانی کاهش » پیشتازي در تامین ایمنی مدارس«
حوادث و بالیاخطرپذیري 

د نـ کشور انتخاب خواه3الی 2که از هر پهنه خطرپذیري  حدود به نحوي نه مدارس ایمن دولت پیشتاز در زمی15الی 10معرفی حدود -
.شد

و ارائـه پایگـاه هـا و    حوادث و بالیـا ایجاد تسهیالت براي جلسات تخصصی در مورد ایمنی مدارس در کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري -
منابع ملی به منظور اطمینان از تامین ایمنی در مدارس 

به عنوان بخشی از نتایج کنفـرانس جهـانی کـاهش خطرپـذیري     2015بعد از سال UNISDRایجاد یک اولویت کاري در چارچوب برنامه -
حوادث و بالیا و تهیه ضوابط و آیین نامه هاي یکپارچه براي تامین مدارس ایمن

بع مالی مربوط به سازمان هاي مردم نهـاد و خیـران ،   پشتیبانی و حمایت از تالش هاي منجر به بکارگیري ظرفیت هاي مختلف فنی و منا-
در ) استانی، شـهر و شهرسـتان، روسـتا و بخـش    ( بخش خصوصی، افراد و انجمن هاي تخصصی و غیرتخصصی در سطوح ملی و محلی 

ایمنی مدارس 
انی کاهش خطرپذیري حوادث و توسعه یک راهبرد ارتباطاتی و جامع براي افزایش آگاهی در مورد ایمنی مدارس تحت نظر کنفرانس جه-

براي تامین منابع و توجه به موضوع » 1افراد پیشتاز در حمایت از ایمنی مدرسه« این راهبرد شامل شناسایی و ارتقاي مفهوم . بالیا
.ایمنی مدارس خواهد شد

1 School Safety Advocacy Champions
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د نـ کشور انتخاب خواه3الی 2که از هر پهنه خطرپذیري  حدود به نحوي نه مدارس ایمن دولت پیشتاز در زمی15الی 10معرفی حدود -
.شد
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و پرورش به عنوان اولین ابتکار جهانی حمایت و پشتیبانی از تامین ایمنی در مدارس و فراهم نمودن داده هاي مورد نیاز از طریق آموزش -
.خواهد بود(ESD)2در زمینه برنامه جهانی آموزش براي توسعه پایدار(GEFI)1آموزش

ایجاد تقاضاي اجتماعی براي مدرسه ایمن- 2- 4
با همکاري اتحادیه جهانی براي کـاهش خطرپـذیري حـوادث و    (UNISDR)سازمان ملل متحد حوادث و بالیاراهبرد کاهش خطرپذیري -

ایـن امـر از طریـق کـاربرد     . در حال ایجاد و حمایت از تقاضاي اجتماعی در سطح ملی براي ایمنی مدارس می باشند(GADRR)3بالیا
ایمنـی مدرسـه بـر اسـاس     «که براي این منظور بایستی مشخص شود. روش هاي خالقانه در سپردن انجام امور به مردم تحقق می یابد

براي بهبود ارزیابی اولیه از ایمنی مدارس  الزم است سه عامل تعریف مدرسه ایمن توسط »  چگونه است؟UNISDRضوابط تعریف شده 
UNISDRودخواهد ب4انجام این امور، تکمیل کننده سایر فعالیت هاي ارزیابی ایمنی مدارس در اتحادیه جهانی. در نظر گرفته شود.

تهیه نقشه از اقدامات مرتبط با ایمنی مدارس در کشورهاي منتخب-
توسعه و انطباق اسـتانداردهاي  مرتبط باو ملی از فعاالن و اقدامات ) 5همانند اتحادیه همکاري هاي منطقه جنوب آسیا(حمایت منطقه اي -

UNISDRبر اساس تعریف مدارس ایمن در تامین ایمنی مدارس

تسهیل اجراي طرح ایمنی مدارس در سطوح ملی، گسترش ظرفیت، نظارت و ارائه گزارش  اقدامات- 3- 4
7آموزشبخشپذیري درو  بازگشت6(GADRR)با همکاري اتحادیه جهانی براي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا موضوعاین 

UNISDRو با اهداف ذیل انجام خواهد گرفت:
.بالیا براي بناهاي موجود از طریق انجمن هاي تخصصی مهندسی در سطوح ملی  و منطقه ايکاهش خطرپذیري حوادث و -
حمایت و پشتیبانی دولت ها براي توسعه راهبردهاي ملی یا یکپارچه سازي ایمنی مدارس به عنوان بخشی از برنامه هاي آموزشی موجود-
وضعیت ایمنی مدارس از طریق ارائه گزارش ملی تشویق دولت ها به منظور نظارت و ارائه گزارش در مورد پیشرفت-
مشارکت در پیگیري فرایند پیاده سازي پایگاه اطالعاتی ایمنی مدارس از طریق ایجاد بستر اطالعاتی مبتنی بر وب به منظور ارزیابی -

کاربردي و اولیه از نحوه ایجاد ایمنی در مدارس  

معرفی اقدامات انجام گرفته جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین مدارس ایمن-5
اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین ایمنی مدارس، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس معرفیدر راستاي 

و UNISDRمنظور و بر اساس هماهنگی هاي انجام شده با نمایندگان براي این. همکاري می نمایدUNISDRکشور به صورت فعال و مداوم با 
آبان 9و 8و در تاریخ هاي UNISDRکه از طرف 8دعوت از جمهوري اسالمی ایران  براي شرکت در اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن

,Mahdizadeh)دارس کشور شرکت نمودندبرگزار گردید، نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز م) 2شکل (1393ماه  2011).

لوگوي اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن:2شکل 

1 Global Education First Initiative (GEFI)
2 Education for Sustainable Development (ESD)
3 Global Alliance for Disaster Risk Reduction
4 Global Alliance
5 South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
6 Global Alliance for DRR and Resilience in the Education Sector
7 Resilience in the Education Sector
8 First Meeting of Safe School Leaders

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

و پرورش به عنوان اولین ابتکار جهانی حمایت و پشتیبانی از تامین ایمنی در مدارس و فراهم نمودن داده هاي مورد نیاز از طریق آموزش -
.خواهد بود(ESD)2در زمینه برنامه جهانی آموزش براي توسعه پایدار(GEFI)1آموزش

ایجاد تقاضاي اجتماعی براي مدرسه ایمن- 2- 4
با همکاري اتحادیه جهانی براي کـاهش خطرپـذیري حـوادث و    (UNISDR)سازمان ملل متحد حوادث و بالیاراهبرد کاهش خطرپذیري -

ایـن امـر از طریـق کـاربرد     . در حال ایجاد و حمایت از تقاضاي اجتماعی در سطح ملی براي ایمنی مدارس می باشند(GADRR)3بالیا
ایمنـی مدرسـه بـر اسـاس     «که براي این منظور بایستی مشخص شود. روش هاي خالقانه در سپردن انجام امور به مردم تحقق می یابد

براي بهبود ارزیابی اولیه از ایمنی مدارس  الزم است سه عامل تعریف مدرسه ایمن توسط »  چگونه است؟UNISDRضوابط تعریف شده 
UNISDRودخواهد ب4انجام این امور، تکمیل کننده سایر فعالیت هاي ارزیابی ایمنی مدارس در اتحادیه جهانی. در نظر گرفته شود.

تهیه نقشه از اقدامات مرتبط با ایمنی مدارس در کشورهاي منتخب-
توسعه و انطباق اسـتانداردهاي  مرتبط باو ملی از فعاالن و اقدامات ) 5همانند اتحادیه همکاري هاي منطقه جنوب آسیا(حمایت منطقه اي -

UNISDRبر اساس تعریف مدارس ایمن در تامین ایمنی مدارس

تسهیل اجراي طرح ایمنی مدارس در سطوح ملی، گسترش ظرفیت، نظارت و ارائه گزارش  اقدامات- 3- 4
7آموزشبخشپذیري درو  بازگشت6(GADRR)با همکاري اتحادیه جهانی براي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا موضوعاین 

UNISDRو با اهداف ذیل انجام خواهد گرفت:
.بالیا براي بناهاي موجود از طریق انجمن هاي تخصصی مهندسی در سطوح ملی  و منطقه ايکاهش خطرپذیري حوادث و -
حمایت و پشتیبانی دولت ها براي توسعه راهبردهاي ملی یا یکپارچه سازي ایمنی مدارس به عنوان بخشی از برنامه هاي آموزشی موجود-
وضعیت ایمنی مدارس از طریق ارائه گزارش ملی تشویق دولت ها به منظور نظارت و ارائه گزارش در مورد پیشرفت-
مشارکت در پیگیري فرایند پیاده سازي پایگاه اطالعاتی ایمنی مدارس از طریق ایجاد بستر اطالعاتی مبتنی بر وب به منظور ارزیابی -

کاربردي و اولیه از نحوه ایجاد ایمنی در مدارس  

معرفی اقدامات انجام گرفته جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین مدارس ایمن-5
اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین ایمنی مدارس، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس معرفیدر راستاي 

و UNISDRمنظور و بر اساس هماهنگی هاي انجام شده با نمایندگان براي این. همکاري می نمایدUNISDRکشور به صورت فعال و مداوم با 
آبان 9و 8و در تاریخ هاي UNISDRکه از طرف 8دعوت از جمهوري اسالمی ایران  براي شرکت در اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن

,Mahdizadeh)دارس کشور شرکت نمودندبرگزار گردید، نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز م) 2شکل (1393ماه  2011).

لوگوي اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن:2شکل 

1 Global Education First Initiative (GEFI)
2 Education for Sustainable Development (ESD)
3 Global Alliance for Disaster Risk Reduction
4 Global Alliance
5 South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
6 Global Alliance for DRR and Resilience in the Education Sector
7 Resilience in the Education Sector
8 First Meeting of Safe School Leaders

5المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزلهپژوهشگاه بین 

SEE 7

و پرورش به عنوان اولین ابتکار جهانی حمایت و پشتیبانی از تامین ایمنی در مدارس و فراهم نمودن داده هاي مورد نیاز از طریق آموزش -
.خواهد بود(ESD)2در زمینه برنامه جهانی آموزش براي توسعه پایدار(GEFI)1آموزش

ایجاد تقاضاي اجتماعی براي مدرسه ایمن- 2- 4
با همکاري اتحادیه جهانی براي کـاهش خطرپـذیري حـوادث و    (UNISDR)سازمان ملل متحد حوادث و بالیاراهبرد کاهش خطرپذیري -

ایـن امـر از طریـق کـاربرد     . در حال ایجاد و حمایت از تقاضاي اجتماعی در سطح ملی براي ایمنی مدارس می باشند(GADRR)3بالیا
ایمنـی مدرسـه بـر اسـاس     «که براي این منظور بایستی مشخص شود. روش هاي خالقانه در سپردن انجام امور به مردم تحقق می یابد

براي بهبود ارزیابی اولیه از ایمنی مدارس  الزم است سه عامل تعریف مدرسه ایمن توسط »  چگونه است؟UNISDRضوابط تعریف شده 
UNISDRودخواهد ب4انجام این امور، تکمیل کننده سایر فعالیت هاي ارزیابی ایمنی مدارس در اتحادیه جهانی. در نظر گرفته شود.

تهیه نقشه از اقدامات مرتبط با ایمنی مدارس در کشورهاي منتخب-
توسعه و انطباق اسـتانداردهاي  مرتبط باو ملی از فعاالن و اقدامات ) 5همانند اتحادیه همکاري هاي منطقه جنوب آسیا(حمایت منطقه اي -

UNISDRبر اساس تعریف مدارس ایمن در تامین ایمنی مدارس

تسهیل اجراي طرح ایمنی مدارس در سطوح ملی، گسترش ظرفیت، نظارت و ارائه گزارش  اقدامات- 3- 4
7آموزشبخشپذیري درو  بازگشت6(GADRR)با همکاري اتحادیه جهانی براي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا موضوعاین 

UNISDRو با اهداف ذیل انجام خواهد گرفت:
.بالیا براي بناهاي موجود از طریق انجمن هاي تخصصی مهندسی در سطوح ملی  و منطقه ايکاهش خطرپذیري حوادث و -
حمایت و پشتیبانی دولت ها براي توسعه راهبردهاي ملی یا یکپارچه سازي ایمنی مدارس به عنوان بخشی از برنامه هاي آموزشی موجود-
وضعیت ایمنی مدارس از طریق ارائه گزارش ملی تشویق دولت ها به منظور نظارت و ارائه گزارش در مورد پیشرفت-
مشارکت در پیگیري فرایند پیاده سازي پایگاه اطالعاتی ایمنی مدارس از طریق ایجاد بستر اطالعاتی مبتنی بر وب به منظور ارزیابی -

کاربردي و اولیه از نحوه ایجاد ایمنی در مدارس  

معرفی اقدامات انجام گرفته جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین مدارس ایمن-5
اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در زمینه تامین ایمنی مدارس، سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس معرفیدر راستاي 

و UNISDRمنظور و بر اساس هماهنگی هاي انجام شده با نمایندگان براي این. همکاري می نمایدUNISDRکشور به صورت فعال و مداوم با 
آبان 9و 8و در تاریخ هاي UNISDRکه از طرف 8دعوت از جمهوري اسالمی ایران  براي شرکت در اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن

,Mahdizadeh)دارس کشور شرکت نمودندبرگزار گردید، نمایندگان سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز م) 2شکل (1393ماه  2011).

لوگوي اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن:2شکل 

1 Global Education First Initiative (GEFI)
2 Education for Sustainable Development (ESD)
3 Global Alliance for Disaster Risk Reduction
4 Global Alliance
5 South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
6 Global Alliance for DRR and Resilience in the Education Sector
7 Resilience in the Education Sector
8 First Meeting of Safe School Leaders

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله6

SEE 7

برگزار گردید، حدود (UNISDR)در این جلسه که به میزبانی دولت ترکیه و توسط اداره ملل متحد براي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا 
کشور و اتحادیه جهانی کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا و ایجاد بازگشت 15ت آموزش و پرورش و سازمان ها و نهادهاي دولتی رنماینده از وزا70

و اقدامات انجام شده در کشورهاي شرکت کننده در داشتندو بانک جهانی شرکت UNESCO ،UNICEFپذیري در بخش آموزش و نمایندگانی از 
).3شکل (ه گردیدخصوص ایمن سازي مدارس ارائ

مشخصات اولین جلسه مسئوالن کشورهاي مدارس ایمن :3شکل 

:نمایندگان ایران در این جلسه موضوعات ذیل را در خصوص تامین ایمنی در مدارس ارائه نمودند
اقدامات انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران به منظور کاهش آسیب پذیري لرز هاي ساختمان هاي مدارس - 
انواع روش هاي اجرایی مقاوم سازي مدارس کشور-
معرفی تعدادي از پروژه هاي شاخص مربوط به ساخت مدارس-
اي سال هاي اخیرعملکرد ساختمان هاي مقاوم سازي شده و نوساز در برابر زلزله ه-
براي کشورهاي مختلف دنیاUNISDRبه منظور تهیه چارچوب کاري و ضوابط بین المللی مدارس ایمن 1ارائه پیشنهاد  تهیه و تدوین نقشه راه-
بره گیري از خیرین جامعه در توسعه مدارس ایمن-

ترین حادثه محتمل در خطرپذیري مدارس در برابر بزرگتشریح فعالیت هاي انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در خصوص کاهش 
هاي مقاوم ایران یعنی زلزله، ارائه آماري از میزان بودجه اختصاص داده شده به این موضوع، اقدامات انجام گرفته در خصوص  استفاده از انواع روش 

.ط نمایندگان جمهوري اسالمی ایران ارائه گردیدسازي جدید و بیان میزان اقدامات انجام شده براي تامین ایمنی مدارس کشور توس
،  تهیه آسیب پذیري و مقاوم سازي مدارسهمچنین در این جلسه جزئیات مربوط به طبقه بندي نسل هاي مختلف مطالعات و ارزیابی

نوسازي، توسعه و تجهیز نقش سازمان،تدوین مراحل تهیه طرح مقاوم سازي،ساختار منسجم و یکپارچه مدیریتی براي مقاوم سازي مدارس
دستگاه مدارس کشور به عنوان یک نهاد دولتی و کارفرماي طرح مقاوم سازي مدارس در همکاري با سایر نهادهاي دولتی و خصوصی به عنوان 

. نظارت ، مشاور و پیمانکار تامین ایمنی مدارس ارائه گردید
کاربردي سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشور در موضوعات –، خالصه اي از همکاري هاي تحقیقاتیبخش دیگري از گزارشدر 

ها با مراکز تحقیقاتی و مورد نیاز مربوط به ایمنی مدارس نظیر بررسی آزمایشگاهی انواع روش هاي مقاوم سازي و بهینه سازي این روش
. هاي معتبر داخلی تشریح شددانشگاه

ده و همچنین ساختمان هاي جدید االحداث در مقابل خطرات ناشی از زلزله، به عنوان یکی بررسی عملکرد ساختمان هاي مقاوم سازي ش
که بیانگر صحت فرایند و روش هاي مورد استفاده در مقاوم سازي و ایمن سازي مدارس است -از نتایج مربوط به وضعیت ایمنی در مدارس کشور  

. بیان گردید-
در موضوع مدارس ایمن ملزم نمودن کشورها به انجام تعهدات خود در برابر وقوع حوادث UNISDRهاي به دلیل اینکه یکی از چالش

هاي مختلف در مدارس می باشد بنابراین تدوین ضوابط و معیارهاي مربوط به مدارس ایمن و ارائه راهکارهاي نیل به این موضوع مهم یکی از نیاز
ه عنوان یکی از کشورهاي فعال در زمینه تامین ایمنی مدارس به منظور تهیه و تدوین پیشنهاد جمهوري اسالمی ایران ب. اساسی و ضروري است
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برگزار گردید، حدود (UNISDR)در این جلسه که به میزبانی دولت ترکیه و توسط اداره ملل متحد براي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا 
کشور و اتحادیه جهانی کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا و ایجاد بازگشت 15ت آموزش و پرورش و سازمان ها و نهادهاي دولتی رنماینده از وزا70

و اقدامات انجام شده در کشورهاي شرکت کننده در داشتندو بانک جهانی شرکت UNESCO ،UNICEFپذیري در بخش آموزش و نمایندگانی از 
).3شکل (ه گردیدخصوص ایمن سازي مدارس ارائ
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معرفی تعدادي از پروژه هاي شاخص مربوط به ساخت مدارس-
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ترین حادثه محتمل در خطرپذیري مدارس در برابر بزرگتشریح فعالیت هاي انجام گرفته در جمهوري اسالمی ایران در خصوص کاهش 
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قرار گرفت تا از این طریق بتوان توجه و التزام دولت ها در این زمینه فراهم UNISDRنقشه راه مربوط به ایجاد مدارس ایمن مورد توجه نمایندگان 
.گردد

پیشنهاداتنتایج و - 6

UNISDRنتایج، پیشنهادات و راهکارهاي - 6-1
به منظور دستیابی به اهداف ذکر شده در تامین مدارس (UNISDR)خطرپذیري حوادث و بالیاي سازمان ملل متحدد کاهشراهبرد

:ایمن، راهکارهاي پیشنهادي ذیل را مطرح نموده است
بـه  UNISDRطرح حمایت از  تشکیل ساختار سیاسی به منظور  نظارت و ارائه گزارش در خصوص ایمنی مدارس با همکاري و مشارکت -

منظور حمایت از دولت ها در نشست هاي مربوط به مسئوالن کشورها مدارس ایمن و  استفاده از توجه جهانی به موضوع مدارس ایمـن  
) 1393اسفندماه -ژاپن( ي حوادث و بالیا در کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیر

راهکارهاي پیشنهادي براي بکار بردن ظرفیت هاي مختلف سران کشورها در زمینه مدارس ایمن از طریق؛-
  پیگیري دولت هاي منتخب و عالقمند به موضوعات اعالم شده از طرف دبیر ویژه سازمان ملل متحدد در زمینه کاهش خطرپـذیري

سران و مسئوالن منطقه اي و نهادهاي بین المللیبالیا و حوادث و 
دعوت از کشورهاي عالقمند براي کمک به ارائه و شکل دهی طرح هاي خالقانه در مدارس ایمن
انتظارات از مسئوالن ایمنی مدارس کشورها شامل؛-

یابکارگیري  اقدامات و منابع براي ایمنی مدارس در کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري حوادث و بال
 اختصــــاص بودجــــه ملــــی بــــراي تــــامین ایمنــــی مــــدارس بــــراي کشــــورهایی کــــه در ایــــن طــــرح مشــــارکت

.می نمایند
       تجهیز و بکارگیري ظرفیت هاي وزارت آموزش و پرورش کشورها و سازمان هاي ملی مـدیریت و برنامـه ریـزي بـه منظـور توسـعه

راهبردهاي ملی ایمنی مدارس
 کشور و نتایج حاصل از آنارزیابی وضعیت ایمنی مدارس در سطح
ارائه تجربیات و اقدامات انجام گرفته کشورها در زمین ایمنی مدارس
توسعه راهبردهاي ملی براي ایجاد ایمنی مدارس به عنوان بخشی از برنامه هاي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا در کشورها

نتایج و پیشنهادات جمهوري اسالمی ایران بر اساس اقدامات انجام گرفته در کشور- 6-2
در زمینه مدارس ایمن، پیشنهادات ذیل را براي ایجاد UNISDRجمهوري اسالمی ایران ضمن اعالم آمادگی کامل خود براي همکاري با 

:ئه نموده استضوابط و فرایند منسجم و یکپارچه در کشورهاي مختلف موارد ذیل را ارا
همکاري و مشارکت فعال در تهیه نقشه راه مربوط به مدارس ایمن-
انتقال دانش و تجربیات موجود در زمینه مدارس ایمن براي سایر کشورها-
ارائه طرح هاي خالقانه در زمینه مدارس ایمن بر مبناي تجربیات ملی-
UNISDRبرگزاري جلسات تخصصی در زمینه مدارس ایمن با کشورهاي مختلف و با همکاري -

(WCDRR)حوادث و بالیا در سومین کنفرانس جهانی کاهشر خطرپذیري Safe  Schoolsارائه کارگاه تخصصی تحت عنوان -

پیشنهادات در مورد مدارس ایمن پس برگزاري نشست تخصصی در سطح وزیران کشورهاي مختلف به منظور پیگیري تعهدات و بیان-
حوادث و بالیاازبرگزاري کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري 

اعالم آمادگی براي ارزیابی اقدامات انجام شده در زمینه مدارس ایمن در کشورهاي مختلف -
حمایت مالی و فنی دولت ها در ارائه پیشنهادات جمهوري اسالمی ایران منطبق با تالش هاي بین المللی براي معطوف نمودن توجه و 

با توجه به اقدامات انجام گرفته در کشور و نیز موضوعات پیشنهادي جمهوري اسالمی ایران و انتخاب موضوع . زمینه مدارس ایمن انجام گرفته است
می ایران از سوي شرکت ، بنابراین اقدامات و پیشنهادات جمهوري اسال2016از سال UNISDRهاي فعالیتبه عنوان محور » مدارس ایمن«

مورد استقبال قرار UNISDRکنندگان در اولین جلسه سران کشورها در مدارس ایمن و همچنین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در 
.  انجام گیردUNISDRگرفت و مقرر شد اقدامات و هماهنگی هاي الزم براي تحقق این پیشنهادات با همکاري 
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:ایمن، راهکارهاي پیشنهادي ذیل را مطرح نموده است
بـه  UNISDRطرح حمایت از  تشکیل ساختار سیاسی به منظور  نظارت و ارائه گزارش در خصوص ایمنی مدارس با همکاري و مشارکت -

منظور حمایت از دولت ها در نشست هاي مربوط به مسئوالن کشورها مدارس ایمن و  استفاده از توجه جهانی به موضوع مدارس ایمـن  
) 1393اسفندماه -ژاپن( ي حوادث و بالیا در کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیر

راهکارهاي پیشنهادي براي بکار بردن ظرفیت هاي مختلف سران کشورها در زمینه مدارس ایمن از طریق؛-
  پیگیري دولت هاي منتخب و عالقمند به موضوعات اعالم شده از طرف دبیر ویژه سازمان ملل متحدد در زمینه کاهش خطرپـذیري

سران و مسئوالن منطقه اي و نهادهاي بین المللیبالیا و حوادث و 
دعوت از کشورهاي عالقمند براي کمک به ارائه و شکل دهی طرح هاي خالقانه در مدارس ایمن
انتظارات از مسئوالن ایمنی مدارس کشورها شامل؛-

یابکارگیري  اقدامات و منابع براي ایمنی مدارس در کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري حوادث و بال
 اختصــــاص بودجــــه ملــــی بــــراي تــــامین ایمنــــی مــــدارس بــــراي کشــــورهایی کــــه در ایــــن طــــرح مشــــارکت

.می نمایند
       تجهیز و بکارگیري ظرفیت هاي وزارت آموزش و پرورش کشورها و سازمان هاي ملی مـدیریت و برنامـه ریـزي بـه منظـور توسـعه

راهبردهاي ملی ایمنی مدارس
 کشور و نتایج حاصل از آنارزیابی وضعیت ایمنی مدارس در سطح
ارائه تجربیات و اقدامات انجام گرفته کشورها در زمین ایمنی مدارس
توسعه راهبردهاي ملی براي ایجاد ایمنی مدارس به عنوان بخشی از برنامه هاي کاهش خطرپذیري حوادث و بالیا در کشورها

نتایج و پیشنهادات جمهوري اسالمی ایران بر اساس اقدامات انجام گرفته در کشور- 6-2
در زمینه مدارس ایمن، پیشنهادات ذیل را براي ایجاد UNISDRجمهوري اسالمی ایران ضمن اعالم آمادگی کامل خود براي همکاري با 

:ئه نموده استضوابط و فرایند منسجم و یکپارچه در کشورهاي مختلف موارد ذیل را ارا
همکاري و مشارکت فعال در تهیه نقشه راه مربوط به مدارس ایمن-
انتقال دانش و تجربیات موجود در زمینه مدارس ایمن براي سایر کشورها-
ارائه طرح هاي خالقانه در زمینه مدارس ایمن بر مبناي تجربیات ملی-
UNISDRبرگزاري جلسات تخصصی در زمینه مدارس ایمن با کشورهاي مختلف و با همکاري -

(WCDRR)حوادث و بالیا در سومین کنفرانس جهانی کاهشر خطرپذیري Safe  Schoolsارائه کارگاه تخصصی تحت عنوان -

پیشنهادات در مورد مدارس ایمن پس برگزاري نشست تخصصی در سطح وزیران کشورهاي مختلف به منظور پیگیري تعهدات و بیان-
حوادث و بالیاازبرگزاري کنفرانس جهانی کاهش خطرپذیري 

اعالم آمادگی براي ارزیابی اقدامات انجام شده در زمینه مدارس ایمن در کشورهاي مختلف -
حمایت مالی و فنی دولت ها در ارائه پیشنهادات جمهوري اسالمی ایران منطبق با تالش هاي بین المللی براي معطوف نمودن توجه و 

با توجه به اقدامات انجام گرفته در کشور و نیز موضوعات پیشنهادي جمهوري اسالمی ایران و انتخاب موضوع . زمینه مدارس ایمن انجام گرفته است
می ایران از سوي شرکت ، بنابراین اقدامات و پیشنهادات جمهوري اسال2016از سال UNISDRهاي فعالیتبه عنوان محور » مدارس ایمن«

مورد استقبال قرار UNISDRکنندگان در اولین جلسه سران کشورها در مدارس ایمن و همچنین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در 
.  انجام گیردUNISDRگرفت و مقرر شد اقدامات و هماهنگی هاي الزم براي تحقق این پیشنهادات با همکاري 
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