


 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



  

 



 

 

 

 

 

 

  رانیای اسلامی جمهور
 

 ژةیو هیأت

 هالابیسی ملگزارش 

 

 

 

 
 

 گزارش نهایی
 كارگروه حقوقی

 

 

 

 

 4931  اسفند 41

 

 



  



 تذکر

 تهران دانشگاه محترم ریاست انتصاب خصوص در ایران اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم به توجه با

 شش بر مشتمل) گزارش این 8931 ماه فروردین 72 تاریخ در ها سیلاب ملی گزارش ویژه هیئت ریاست به

 (۶ ها آموخته درس (۵ شناسی آسیب و ارزیابی تحلیل، (۴  سیل های پیامد (9 سیل روایت (7 کلیات(8 ؛ فصل

 های گزارش ،ها قول نقل و ها،نظرات دیدگاه ها، پیوست تمامی نیز و (اصلاحات و راهکارها و ها پیشنهاد

 راستای در که بوده الاشعار فوق حکم اجرای در صرفاً ، آن با مرتبط مسایل سایر و گانه پانزده هایکارگروه

 هر مانند گزارش این تردید بدون .است گرفته صورت کارشناسانه علمی گسترده های پژوهش و تحقیقات آن

 زمینه در پژوهشی علمی نظیرکم هایتلاش علیرغم که است هایی کاستی و ها محدودیت متضمن بشری اقدام

 از .باشد جمهور محترم ریاست سوی از ارجاعی دستور به مناسبی پاسخ تا شده فراهم دقت نهایت در ها سیلاب

 های عرصه در و انتصاب حکم در مذکور محورهای در محوله ماموریت اجرای در گزارش ینا ،رو این

 ی ها تخصص در خبره و مستقل علمی هایشخصیت از گیری بهره با،آن پیوست در مندرج گانه چهارده

  . است شده انجام مرتبط

 در صرفا و نبوده وغیره قضایی اجرایی، حقوقی، برداری بهره گزارش این از هدف است بدیهی 

 انتشار هرگونه ضمن در گیرد. قرار استفاده مورد تواند می اسلامی جمهوری محترم ریاست حکم ارچوبچ

 خاص شخص یا موسسه یا سازمان چند یا یک تقصیر و قصور یا مسئولیت بر تاکید یا و آن گزینشی  یا ناقص

 .بود نخواهد گزارش این در رجمند هیئت این های دیدگاه بر منطبق لزوماً حقوقی یا حقیقی

 و موشکافانه عالمانه، دقیق، هایتلاش علیرغم آن با مرتبط موارد و گزارش این شودمی اعلام نهایت در 

 کارشناسی علمی تحقیق یک صرفاً  ،المللی بین بعضا و ملی های ظرفیت از حداکثری استفاده با علمی عمیق

 حق ایجاد سبب و باشد می اصلاح و بازنگری  تعدیل، قابل همواره و نبوده دیدگاههای سایر نافی لزوما و بوده

 . بود نخواهد شخصی هیچ  علیه و برای مسئولیت و وتکلیف
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 .کشور وزارت، یازشهرس

 

 دادندنپاسخ  یکارگروه حقوق یکه به پرسش ها ییفهرست سازمان ها-1-1
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بهداشت،  وزارتمجلس،  یپژوهش ها مرکزمصلحت،  صیتشخ مجمع، یاسلام یشورا مجلسنگهبان،  یشورااستان ها،  یعال یشورا
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 یشورااستان کرمان،  نیتام یشوراو بلوچستان،  ستانیاستان س نیتام یشورااستان خوزستان،  نیتام یشورا، یاستان خراسان رضو

تحقیقات، آموزش و  سازماناستان ها،  نیتام یشورااستان مازندران،  نیتام یشورااستان لرستان،  نیتام یشورااستان گلستان،  نیتام

 یبردارنقشه سازمان، یفرهنگ راثیم سازمانارتش،  ییایجغراف سازمان، ییویمقررات و ارتباطات راد میتنظ سازمانترویج کشاورزی، 

آب منطقه  شرکتو بلوچستان،  ستانیس یآب منطقه ا شرکت، یخراسان رضو یآب منطقه ا شرکتنظام،  یکل یها استیسکشور، 

، رانیمنابع آب ا تیریمد شرکت، رانیمخابرات ا شرکتگلستان،  یاآب منطقه شرکتاستان لرستان،  یاآب منطقه شرکتکرمان،  یا

، یو معمار یشهرساز یعال یشورا، یعیو منابع طب یمل یالمال در امور اراض تیحفظ حقوق ب یشورامشاور آبسار،  نیمهندس شرکت

 مرکزگلستان،  ندگانینما مجمعخوزستان،  ندگانینما مجمعامداد،  تهیکم، هیقضائ قوهکشور،  یشهرها کیتراف یهماهنگ یعال یشورا

آموزش و پرورش،  وزارتاحمر استان گلستان،  هلالاحمر استان فارس،  هلالدولت،  أتیه ریو دب یجمهور استیر نهادراه،  قاتیتحق

 .رانیمنابع آب ا تیریمد شرکتصنعت،  وزارت، یدادگستر وزارت

 مقدمه-1-1
 چکیده-1-1-1

قرن پیش  3ناپذیر مدرنیسم بود. حداقل از های محتوم و شکستغلبه انسان بر طبیعت و منقاد کردن تمام عیار آن، یکی از انگاره

قرن پیش در عرصه عمل و با  2های رنه دکارت، فیلسوف مشهور فرانسوی، و دست کم از در عرصه نظریه و همزمان با فراگیری اندیشه

های شد که انسان، واجد آن چنان ظرفیتهان غرب و به تبع آن در اقصا نقاط جهان، چنین پنداشته میاستحکام صنعتی شدن در ج

خواهد به انقیاد خود درآورده و تسخیر طور که میهایِ هر دم فزاینده، طبیعت را آنآوریتواند به مدد عقل و فنشگرفی است که می

 کند. 

کننده و ی عملناپذیر بنا شد: انسان به عنوان سوژه یا مولفهی خللساس یک دوگانهبه این ترتیب، رابطه انسان و طبیعت بر ا

انگیز های شگرف و حیرتطبیعت به عنوان اُبژه یا موضوع عمل. این رابطه، فقط یک ارتباط فرضی، نظری و روی کاغذ نبود. پیشرفت

هایی اتکای بر عقل نامحدود بشری، آدمیزاد را به سوی فتح قله های مختلف دقیقًا محصول عملی همین رابطه بود و است.بشر در عرصه

گری را از یک سو و زایندگی و دلیل نبود که در آن دوران، پرسشها نداشت. پس بیداد که در گذشته، حتی معرفتی بر آنسوق می

ها و دند. انسان دوره مدرن، همه انگارهخوانسازندگی را از سوی دیگر دو ویژگی بنیادی عقل بشری و به تبع آن دوران مدرنیسم می

های نو بود. بسیاری از علوم شناختی و غیر شناختی های سنتی را به پرسش گرفته و خواستار تحقق جهانی مملو از معرفتانگارهپیش

الاتی بود که جدید در همین عصر پا به وجود گذاشتند. شاخه شاخه شدن علم در اثر اشتیاق بشر به پیشرفت و پاسخگویی به سو

راستا با جهانی آکنده از دید. اما اکنون روزگار دیگری در راه بود. همگام و همها نمیبشریت هیچ گاه خود را توانمند در حل آن

های نو، پدیداری دنیایی مزیّن به وجوه و سیمای جدید، دیگر خواسته بشری تحت الهامات و تاثیرات دوره جدید به شمار معرفت

ساخت به ورای جایی برود که تاکنون در آن سکنا داشت ازای این علاقه، پا گرفتن فنون جدیدی بود که بشر را قادر میا بهآمد. ممی

 کرد.  داد مگر آن که سیما و ریخت طبیعت، مطابق با خواسته آدمیزاد، تغییر میچرا که این خواسته دوم رخ نمی

تر شدند، ها ادامه پیدا کرد. شهرها بزرگ و بزرگسان در طبیعت آغاز شد و دهههای خرد و کلان انبه این ترتیب دخل و تصرف

تر ها عریض و عریضها و کارخانههای غول آسا پدید آمدند، کارگاهها گذر کردند، فرودگاهها از دل کوه و کوهستان و جنگلها و جادهراه

های ها در دل شهرها رخ نمودند، سدها و آب بندها ساخته شدند، تنهاشخرگیرتر شده و آسمانها چشمها و ساختمانشدند، عروج برج
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درختان افتادند و تیرهای چراغ برق پا گرفتند، و خلاصه در یک کلام، طبیعت مقهور بشر شده و آدمی بدون توقف، در جای جای کره 

توانست از جایگاهی قرار گرفته بود که نه تنها می بار در طول تاریخ دررفت. بشریت برای نخستینخاکی و آسمان بالای سر آن پیش می

دید که طبیعت رمز زدایی کند و معرفت مبتنی بر اوهام نسبت به آن را ارتقا بخشد، بلکه حالا تصویر خود را بزرگتر از هر تصویری می

تر به جانب انسان لغزیده بود. قوی توانست متصور بود. جان کلام آن که، رابطه بشریت و طبیعت مغلوبه شده و طرفتا پیش از آن می

در توصیف  -البته آغشته به اغراق –ها و قطعات هنری دیگری که قرن گذشته از سوی ادبا و هنرمندان جهان ها، فیلمداستان

ز جهاِن واقعًا ها را باید انعکاسی اآورانه بشری پدید آمدند، صرفاً مخلوق ذهن و تصنّع فرضی نبودند بلکه به واقع آنهای فنپیشرفت

 موجود در عرصه هنر دانست.

با وجود این، یک پارادوکس تلخ اما واقعی و گریز ناپذیر در دل این پیشرفت وجود داشت: هر چه انسان بر اثرگذاری خود بر 

باشد، دردِ جان و رسید. طبیعت بی آن که واقعا جان و روحی برای خود داشته دفاع به نظر میافزود بیشتر در برابر آن بیطبیعت می

دهد. بلایای طبیعی و حوادث ناگوار همراه با آن، یک رویداد مشترک در روحش را در قالب بلایا و رویدادهای عظیم به همگان نشان می

های شد، انسان به کمک پیشرفترود. حقیقتاً در حالی که تصور میاعصار مختلف و در جغرافیای متفاوت کره زمین به شمار می

تواند جلوی قهر طبیعت ایستادگی کند بلکه آن را مسخّر و منقاد خویش سازد اما حالا بر رانه که به دست آورده است، نه تنها میآوفن

شناسی طبیعت، موجب رویدادهای ناگواری شده است که هیچ همگان آشکار شده است که دقیقاً و دست بر قضا دخالت در ریخت

وان ایستادگی در برابر آن را ندارد. دستیابی به نفت و گسترش کنکاش زمین برای حصول هر چه آوری بشری تسازه، عقل، فن و فن

نظیر در زندگی جوامع انسانی پدید آورد اما آلودگی هوا جزئی لاینکف از این اکتشاف به شمار های فسیلی، گشایشی کمبیشتر به انرژی

ل را برای جامعه انسانی تسهیل کرده است اما به همان اندازه وقوع سیلاب را ها اگر چه حمل و نقزدایی و ساخت جادهآید؛ جنگلمی

های موجود کند؛ پیشرفت در صنایع مربوط به کشاورزی سبب توسعه منابع غذایی و تسهیل در برداشت فرآوردهتر از قبل میمحتمل

های ها بشر را قادر ساخت تا زمینخشک کردن تالاب ای منجر شد؛خانهشد اما در همان حال به افزایش غیر قابل کنترل گازهای گل

برداری از الجثه، بهرههمواری برای بنا کردن صنایع جدید بیابد اما در عین حال، بلای ریزگردها را تسریع کرد؛ ساخت سدهای عظیم

ر این صناعت بشری بود... های پی در پی نتیجه گریزناپذیانرژی برق را ممکن ساخت ولی تغییر در اکوسیستم زمین و خشکسالی

ای که شاید روزگاری توان ادامه داد اما نتیجه یکسان است. نتیجههای طبیعی را میهای انسانی و واکنشفهرست بلند بالای این کنش

 نمود.برای بشر عجیب می

ل جنوبی و شرقی ایالات های سهمیگن در سواحسونامی در شرق آسیا، رانش زمین در آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، توفان

های شمال و غرب ایران همگی نشان قاره و همین اواخر در همین جا، یعنی سیلابآسای آسیای شبههای سیلمتحده آمریکا، باران

های کوچک ما شود. همه این رویدادها با ما سخن تر از آن است که تماماً اسیر دستتر و چالاکدهد که طبیعت جسورتر، چابکمی

خواهد یک حرف ساده و یک گویند. طبیعت بی آن که جان و روحی برای خود داشته باشد، بی آن که زبان و دهانی داشته باشد میمی

پیام واضح به ما مخابره کند. ما باید این پیام را بشنویم. مدرنیسم با تمام کارکردهای مثبتی که برای جامعه انسانی به همراه داشته، 

بوده که باید درباره آن تأمل جدی کرد. حالا هم از حیث نظری و هم از جهت عملی لازم است در انگاره مدرنیسم از واجد ابعاد مخرّبی 

طرفه پنداشت. طبیعت به همان اندازه که توان یکرابطه انسان و طبیعت تجدیدنظر کنیم. حقیقت آن است که این رابطه را نمی

های هنگفتی بر تمامی تواند خسارتآید؛ تا آن اندازه که میکننده به شمار میلای قادر و عمموضوع عمل انسان است، مولفه

های متقابل به پیش آوردهای بشری از گذشته تا به حال وارد کند. اساسًا بشر و طبیعت در دل تاریخ از رهگذر فعل و انفعالدست
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های مختلف، محکوم به هماهنگی هستند؛ عقل یکی، در ردیاند. تو گویی، این دو عنصری غیر قابل تفکیکند که با وجود هماورفته

 کند.برابر قهر دیگری نایی برای ایستادن ندارد و قهر یکی در برابر ذکاوت دیگری، مجالی برای بقا پیدا نمی

نمونه بومی از  ها پس از آن ادامه پیدا کرد، یکآغاز و تا روزها و حتی هفته 89سیلاب اخیر در ایران که چند روز پیش از نوروز 

توان انکار کرد که در این رویداد طغیان طبیعت است که برخی از دلایل آن شناخته شده و برخی دیگر نیاز به مداقه بیشتری دارد. نمی

ر ناگوار، پس زدن مداخلات افراطی انسانِ ایرانی از سوی طبیعت نقش بازی کرده است. قطعاً دلایل دیگری نیز در میان بوده است که د

بینی جا و مکان خود باید مورد بررسی و تحلیل کارشناسانه قرار گیرند. با وجود این، سیلاب، نوعاً به عنوان یک بلیه طبیعی قابل پیش

شود تا این رویدادِ قابل کنترل، های بروز و اوضاع و احوال مربوط به آن، در اینجا و آنجا، باعث میشود اما برخی از زمینهشناخته می

جمهوری محترم در دستورشان درباره تشکیل بینی پیدا کند و به تعبیر رئیسو غیر قابل پیش باردی سهمیگن، به شدت خسارتابعا

 عمومی برانگیخته شود.« احساسات و عواطف»مسبب آن شود تا « هیات ویژه گزارش ملی سیلاب»

توانند ماهیت حقوقی داشته باشند. از جمله رد که عمدتًا میگذاشمار مشخصی را پیش میها و البته سوالات بیاین وضعیت، فرضیه

تر بوده است یا های شمالی و غربی ایران چه بوده است؟ آیا دلایل انسانی در وقوع آن پر رنگاین که دلایل بروز سیلاب اخیر در استان

بار برسد؟ آیا اساساً یتی غیر قابل کنترل و خسارتاندرکار آن بود تا این سیلاب به وضعتغییرات غیر انسانی و موسمی؟ چه عواملی دست

ربط اقدامات لازم را در راستای پیشگیری از این های دولتی و ذیبینی بود؟ آیا دستگاهبا توجه به امکانات موجود، این سیلاب قابل پیش

بینی و کنترل سیلاب را ارتقا امکانات مربوط به پیش اند کهها و نهادها موظف بودهرویداد تلخ را انجام داده بودند؟ آیا اصولاً این دستگاه

را  89بخشند؟ و در صورت پاسخ مثبت، آیا این اقدام انجام شده بود؟ آیا عوامل انسانی و غیر انسانی قابل شناسایی که سیلاب نوروز 

یک کلام موازین قانونی در این زمینه رعایت ها و در نامهها، قوانین، آیینشدت بخشیدند، قابل شناسایی هستند یا خیر؟ آیا دستورالعمل

ها وظایف و تکالیفی را در راستای پیشگیری، نظارت، بازرسی، رفع خطر، ها و اشخاصی که قانون برای آنآیا سازمانشده بودند یا خیر؟ 

ت مورد استفاده برای کاهش آثار گذاری و غیره مقرر داشته بود، به موقع و به درستی به وظایف خود عمل کردند؟ الگو و مقررامقررات

بار سیلاب چه بوده و علت ناموفق بودن آن چه بود؟ مدیریت بحران قبل از حادثه و در زمان وقوع حادثه و روزهای بعد از خسارت

 حادثه، از نظر حقوقی، چه تکالیف و اختیاراتی داشت و نقایص و نقاط احتمالی قوت آن چه بوده است؟ 

شود، ا مشخصاً از طریق کنکاشی حقوقی شدنی است. پر واضح است، وقتی از حقوق و ابعاد آن سخن گفته میهپاسخ به این پرسش

های شناخته قرار دارد. به گواهی بسیاری از دکترین« تکلیف»و سر دیگر آن « حق»ای است که یک سر آن منظور وضعیت یا رابطه

دلیل نیست که زوال حق یا تکلیف، اساس یک رابطه گی دارد و بنابراین بیشده، قوام هر رابطه حقوقی به وجود این دو عنصر بست

برد. هر پژوهش و کنکاش حقوقی ناگزیر است که حق یا تکلیف منبعث از یک رابطه حقوقی را شناسایی کرده و حقوقی را از میان می

قی یک مانور مبتکرانه از عالم فرضی حقوق به دنیای در پی تحلیل و ارزیابی آن بر مصادیق خارجی و عینی باشد. بنابراین، تحلیل حقو

ترین و در واقعی پدیدارهای خارجی است. برای انجام چنین مانوری و ارائه یک تحلیل کارآمد و قابل اتکای حقوقی، مهمترین، شفاف

شود، ضمن ا و مقررات مختلف میهنامهترین منبع، موازین قانونی حاکم بر کشور است. این موازین که شامل قوانین مصوب، آییندست

کند. البته موازین قانونی، نقطه ترسیم روابط حقوقی مربوط، صاحبان حق و تکلیف را شناسایی و به طور صریح یا ضمنی معرفی می

بهام و خلأ تواند یگانه منبع تحلیل باشد. بدون شک، این موازین به دلایل مختلف، از اآید و نمیعزیمت هر پژوهش حقوقی به شمار می

های مناسب و توسعه نظام های تدوین عرفدور نیستند و در نتیجه هر تحلیل حقوقی ناگزیر است ضمن بر شمردن این نواقص، زمینه

تر مثل حقوقی در آینده را پیشنهاد دهد. به همه این دلایل، در وجه دیگری از تحقیق، کمیته حقوقی لازم بود تا به مسائل بنیادی
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های احتمالی ساختاری در نظام اداری و حقوقی کشور بپردازد. به عبارت دیگر به جا بود مشخص شود که آیا واقص و ضعفها، نکاستی

تر دیگری نیز وجود داشته های احتمالی قابل انتساب به این یا آن مقام یا نهاد دولتی و عمومی، دلایل ساختاریدر کنار خطاها و تخلف

تری تر و عمدهبار شدن هر چه بیشتر سیلاب اخیر در کشور منجر شود یا خیر. این وجه مسائل کلانیاناست که به وقوع، تشدید و ز

ها و گویی عمومی و دولتی در کشور، ضعف در شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، کاستیگری و پاسخهمچون نواقص در نظام نظارت

ص پیش گفته، نارسایی های خرد و کلان در نظام کارکردی اداری در کشور و از های آزاد به منظور بازتاب نواقها در داشتن رسانهخلاء

 کشد. همه مهمتر ابعاد حاکمیت قانون در کشور را پیش می

محترم گویی به سوالات حقوقی که در دستور رئیسها کار پاسخفرضکمیته حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب، با همین پیش

ها فوقًا ذکر شدند، آغاز کرد. کمیته در این خصوص تلاش کرد تا بهترین رویکرد و پاسخ را به مسائل و از آن جمهور وجود دارد و بخشی

نظرهای علمی و های مقتضی و تبادلمطالباتی که در این دستور منعکس شده بود، ارائه کند. به همین دلیل ابتدا و پس از بررسی

دستور ریاست محترم جمهوری احصاء شد. در این دستور بر دو موضوع درباره کار  حقوقی محورهای اصلی گزارش کمیته مطابق با

آوری ایران در مواجهه با حوادث طبیعی از طریق الف( جلوگیری از تکرار اشتباهات و ( چگونگی افزایش تاب1هیات تاکید شده است: 

گزارش معتبر، دقیق و علمی به مردم تاکید شده است.  ( ارائه2های کنونی؛ ب( به حداکثر رساندن ظرفیت مدیریت سیلاب و کاستی

میزان آمادگی کشور در مقابل سیلاب براساس موازین قانونی موجود، شیوه مدیریت بحران، شیوه  شایسته بود تا ارائه گزارش به مردم،

دهی گر، موارد اخیر، رئوس گزارشبرآورد خسارات، شیوه جبران خسارات و اصلاحات ضروری قوانین موجود را در برگیرد. به عبارت دی

داد. منطبق با همین مبانی کلی، محورهایی که به جا بود تا گزارش کمیته بر اساس آن تدوین شود، کمیته حقوقی هیات را تشکیل می

 مشخص شدند. 

از آنجا که این  -همان طور که در ادامه به تفصیل خواهد آمد–پیش از اشاره به محورهای گزارش ذکر این نکته ضروری است 

ها و نهادهای اجرایی های لازم از دستگاهآوری اطلاعات و گزارشهای اداری، امکان جمعنگرانی وجود داشت که به دلیل برخی نارسایی

آن محوری باشد. به این ترتیب، به موازات  -محوری و نهاد-به طور کامل ممکن نباشد، ترجیح داده شد تا کار کمیته تلفیقی از موضوع 

ها و نهادهای ذیربط بسته به مورد در میان اعضای کمیته حقوقی توزیع که کار پایش، رصد و نظارت بر وظایف قانونی هر یک از دستگاه

بندی قوانین موجود، تحلیل حقوقی عملکردها و... صورت پذیرفت. آوری اطلاعات، دستهها، جمعشد، به صورت موضوعی نیز پیگیری

 اس محورهای کلی گزارش که به شرح زیر است، انجام شد:ها بر اساین تلاش

 شود در دو محور:آوری در برابر سیلاب میعواملی که سبب افزایش تاب  -1
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گستردگی کار از یک سو و مجموعه قوانین و مقررات مختلف و پراکنده از سوی دیگر باعث شد تا بررسی تعهدات حقوقی موجود 

مفصل در دستور کار هر یک از اعضای کمیته حقوقی های مرتبط به صورت جداگانه و در هر یک از محورهای فوق یا هر یک از دستگاه

 ها و اقتضائات خاصی وجود داشت که لازم بود مورد توجه قرار گیرند:ها، موانع، محدودیتقرار گیرد. برای انجام این کار پیش فرض

گونه . متاسفانه، هیچترین منبع در یک گزارش حقوقی، مجموعه قوانین موجود باشدترین و مبناییاول: طبیعی است که اصولی

های مربوط به کار این گزارش وجود ندارد و در بندی رسمی و مطمئن از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر کشور در زمینهدسته

رو است تا به بهبندی و تنسیق موازین قانونی روجو، یافتن، دستهوفرسای جستنتیجه هر پژوهشگر در ابتدای پژوهش با کار طاقت

شود که به یاد های دولتی است. این کار زمانی دشوارتر میسطه آن مشخص کند که مخاطب هر یک از قوانین کدام یک از دستگاهوا

هایی ها حوزههای ظاهری و حتی باطنی داشته و البته به جهت آن که هر یک از آنآوریم برخی از مفاد قوانین کشور با یکدیگر تعارض

ها نظم و سلسله توان به راحتی با استفاده از قواعد عادی مربوط به حل تعارض قوانین، میان آننتیجه نمی دهند درخاص را پوشش می

مراتبی برقرار کرد. این موضوعی است که باید به طور خاص و در جایگاه خود مورد ملاحظه و توجه نهادها و اشخاص مسئول قرار گیرد. 

کرد. ها در متن و زبان قانون وجود داشت که کار تشخیص تعهدات حقوقی را با دشواری مواجه میها و نارساییعلاوه بر این، برخی ابهام

 طلبید تا جایی که ممکن است با احتیاط و تامل پیش رفت. ها میهمه این

به کار این هایی خاص که مربوط های ذیربط در حوزههای مورد نیاز از سوی برخی دستگاهنامهدوم؛ شماری از مقررات و آیین

رو بود. در خود این بههای بسیاری روشدند در طول سالیان صادر شده که عملا امکان دسترسی به آنها با دشواریکمیته می

ها این که در حالی که برخی از وظایف و شد از جمله و مهمترین آنهای قابل تذکری دیده میهای حقوقی خاص نیز، نارساییمجموعه

ی کارکردها و وظایف سبب شده بود تا عملاً ها تعیین نشده و برخی از تداخل حیطهحصا شده بودند که نهاد مجری آنتکالیف قانونی ا

ها قابل ها در برخی دیگر از حوزههیچ نهادی در آن دستگاه خاص، متولی اجرای برخی از این تعهدات نباشد. از این دست نارسایی

 گیری بود.ره

المللی شد و باید مقررات موجود در نظم حقوقی بینکه بررسی کمیته صرفاً شامل نظام حقوقی داخلی نمی سوم؛ نباید فراموش کرد

المللی موظف به رعایت موازین حقوقی ها به عنوان اعضای جامعه بینگرفت. دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولترا نیز در برمی

المللی را در زمره قوانین داخلی برشمرده و به این طریق، اجرای مدنی نیز، تعهدات بین قانون 8المللی هستند. ضمن این که ماده بین

رغم آن که بلایای طبیعی همچون سیل و سیلاب به اندازه خود طبیعت قدمت داشته و دیرپا هستند، اما ها را الزامی کرده است. علیآن

الملل حقوق کنوانسیونی شکل گرفته است تا این که مشتمل بر حقوق بین ها نوپا است و بیشتر حولالملل درباره آننظام حقوق بین

های حقوقی اصلی مشترک هستند و جزئی از منابع عرفی باشد. البته در این راستا، برخی اصول کلی حقوقی که در میان همه نظام

 اند.ته مورد توجه قرار داشتهآیند، قابل شناسایی هستند که در کار پژوهش کمیالملل به شمار میکلاسیک حقوق بین

هایی که هر یک از هایی درباره اقدامالمللی موجود، تلاش شد تا پرسشهای قانونی داخلی و بینچهارم: پس از تنویر نظام

ا تا سر هاند، تهیه شود. تلاش بر این بود که این پرسشهای مسئول، مطابق با قوانین و مقررات مربوط موظف به اجرای آن بودهدستگاه

های مربوط ارسال شد ها برای هر یک از دستگاهدهنده را دچار تردید نکند. این پرسشحد امکان واضح و شفاف طراحی شده و پاسخ

ها نیز به دلیل های مخاطب در ارائه پاسخ به کمیته بسیار با تعلل و تاخیر عمل کردند و برخی از پاسخاما متاسفانه نهادها و دستگاه

تری برداری نبودند. البته این قسم تعامل نهادهای مخاطب با کمیته، قابل تحلیل در چارچوب کلیوعی، اساساً قابل بهرهخروج موض

سازی است مرتبط گویی و شفافتر نهادهای عمومی و دولتی در کشور که مبتنی بر گریز از پاسخاست و این موضوع اصولاً به رفتار عام
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اساً کمیته برخلاف نهادهای اجرایی و قضایی، فاقد اختیار قانونی لازم برای درخواست پاسخ از نهادها و است. همچنین از آنجا که اس

های ذیربط بود، در نتیجه این نحو تعمل و برخورد طبیعتا تاثیر خود را بر کار کارگروه گذاشت. بررسی حقوقی هر واقعه نیاز دستگاه

ها تا اندازه زیادی به طور انحصاری در اختیار نهادهای مخاطب در حوزه کار کمیته، این دادههای قابل اتکا دارد. قابل توجهی به داده

رسد باید در بودند و بنابراین کمبود و نقصان در این خصوص قادر بود نتیجه نهایی را نتیز متاثر سازد. این موضوعی است که به نظر می

ها، کمیته حقوقی تلاش کرد تا میان اقدامات اعلام شده و ، پس از دریافت پاسخهای مشابه آینده برطرف شود. به هر تقدیرکارگروه

های قانونی تا چه اندازه وظایف خود را تعهدات حقوقی موجود بسامد و تناسبی را مشخص کند و معلوم دارد که هر یک از دستگاه

 ه است. اند. نتایج کار مفصلاً در ادامه این گزارش قابل مشاهدجامه عمل پوشانده

های مختلف استان کشور در طیف 8پنجم؛ متاسفانه وسعت سیلاب اخیر در کشور گسترده و قابل توجه بود. تقریبا بیش از 

جغرافیایی )از جنوب تا شمال( از این بلیه طبیعی متاثر شده بودند. طبیعی است که این وسعت حادثه، مستندسازی واقعه را که اساس 

سازد. بعد از تدقیق موازین قانونی، نیاز است تا این موازین بر واقعیت موجود های متعددی مواجه میاریتحلیل حقوقی است با دشو

های محتمل بازنمود شوند. پیچیدگی مربوط به تعیین حدود و مرزهای رخداد سیلاب، به تحلیل ها و راستیتطبیق داده شود تا کژی

 کار را دو چندان کرد. حقوقی مرتبط با آن سرایت و از این جهت دشواری

اند این بود که با وجود همه ششم؛ یک یافته مشترک در خصوص همه موضوعات و نهادهایی که مورد مطالعه کمیته قرار گرفته

هایی که در نظام حقوقی کشور درباره پیشگیری یا تعدیل آثار سیلاب و بلایای طبیعی وجود دارد اما خروجی ها، نواقص و ابهامضعف

تر از استانداردهایی بوده است که در قوانین موجود ربط انجام شده بود پاییناقداماتی که از سوی نهادهای اجرایی و نظارتی ذی نهایی

اند. ناگفته پیداست اگر این نهادها به تکالیف خود مطابق با قوانین موجود و در وضعیت کنونی آن عمل مورد تعریف قرار گرفته

 اتفاق افتاد. 89ت مادی و معنوی ناشی از سیلاب کمتر از آن چیزی می شد که در فرودین کردند، میزان خسارامی

بینی، پیشگیری، تعدیل آثار و در یک کلام مدیریت پیش و پس از آن به هفتم؛ سیلاب از آن دسته بلایای طبیعی است که کار پیش

ها ای برای هم افزایی نیروها و دستگاهظاهر به علت ایجاد زمینهالاقدامات نهادهای مختلفی گره خورده است. اگر چه این موضوع علی

ها و مواردی از این دست ها به دیگری، تداخل دستورالعملها، ارجاع مسئولیتها، دشواریمثبت تلقی شود اما در عین حال پیچیدگی

کند که در آن با این نوع از تورم دادهای دیگری میتر از رویرا به همراه دارد. همه این مسائل، کار تحلیل حقوقی یک رویداد را مشکل

آوری اطلاعات، انتساب خطاها و نواقص که ذات یک ارزیابی حقوقی را رو نیستیم. این موضوع به خودی خود بر جمعبهسازمانی رو

 دهند، اثر گذار بوده است.تشکیل می

تواند محل تبادل نظرهای استدلالی و کارشناسی مختلفی ی آن میهشتم؛ نباید از این نکته غافل شد که حقوق به علت مبانی بنیاد

تواند متفاوت از آب درآید. تحلیل حقوقی از قطعیتی های حقوقی از رویدادی واحد میدهد که چرا تحلیلباشد. این موضوع نشان می

تواند آخرین و ه باز است. تحلیل حاضر نمیهای بیشتر همواروگو و تحلیلهای فنی برخوردار نیست و باب گفتهمانند تحلیل در حوزه

باشد. با وجود این، در طول این گزارش تلاش شده است، تا کمترین فاصله از  89ترین ارزیابی حقوقی ار رویداد سیلاب سال نقصبی

زین حقوقی موجود، برای مبانی تثبیت شده حقوقی حفظ شود تا نتیجه نهایی کار قابل اتکا باشد. به هر حال، این ارزیابی به جهت موا

 زا یا موجد حق و تکلیف نخواهد بود.آور، مسئولیتهیچ طرفی الزام

نهم؛ بررسی تناسب میان اقدامات انجام شده و موازین حقوقی موجود تنها کارکرد کمیته حقوقی نبود. این کمیته با اشراف بر این 

تواند ناشی از ضعف در نظام قانونی باشد، تلاش کرد تا از هگذر یلاب میهای موجود بر سر راه ممانعت و کنترل سکه برخی از نارسایی
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گذاری از سوی های بعدی به دست دهد. این راهنما قطعاً در ادامه و در مسیر قانونگذاریبرخی پیشنهادها، راهنمایی برای قانون

ش کرد که با توجه به وضعیت اقلیمی و جغرافیایی کشور که تواند در اشکال بهتری اصلاح شود. با وجود این، نباید فرامومتولیان امر می

های کنونی گذاری برای برطرف کردن ضعفکند که باید منتظر وقایع مشابهی در آینده بود، قانوناین بیم را بیش از پیش جدی می

 ضرورتی دوچندان است.

نایی لازم و سوابق درخور اجرایی و نظری هستند، استفاده دهم؛ در تهیه این گزارش، از ... از حقوقدانان کشور که همگی دارایی توا

های گوناگونی بود، در نتیجه تلاش شد که در میان اعضای کمیته، شده است. از آنجا که بررسی دقیق سیلاب، نیازمند تحلیل

 اشته باشند. های مختلف )عمومی، خصوصی، کیفری، بین الملل، بشر، ثبت و...( حضور دحقوقدانانی با تخصص در گرایش

نگریست:  یازدهم، به طور خلاصه، این کمیته در بررسی ابعاد حقوقی سیلاب اخیر در کشور باید موضوع را از سه زاویه کلان می

داد؛ دوم، مبتنی بر های مخاطب نظم و نسق میها را مطابق با دستگاهنخست، آن که نظام قانونی موجود را رصد کرده و آن

داد و سوم، با در بند قبل، تناسب اقدامات اعلام شده و تعهدات موجود را مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار میدستاوردهای موجود 

 های موجود در نظام حقوقی کشور، پیشنهادهایی برای تعالی در آینده به دست می داد. احراز ضعف

هاست که ها، ملاحظات، موانع و محدودیتفرضپیشآنچه که در ادامه قابل مشاهده است، مبتنی بر همین تحقیقات، تتبعات، 

 ها پرداخته شود.تلاش شد به طور خلاصه فوقاً به آن

*** 

 1187-84سیل گسترده  -1-8
سیل گسترده و فراگیر در اواخر سال نود و هفت و بهار نود و هشت در  مناطق مختلف کشورمان، ایران، در نوع خود بحران بی 

ا، دغدغه ها و  نیاز به جستجو در مسیرهای نو  را با خود به همراه آورد. کمیته ی ملی سیل به دستور سابقه ای بود که پرسش ه

ریاست محترم جمهور به منظور واکاوی و بررسی جامع و دقیق تمامی ابعاد بحران روی داده تشکیل شد. اینکه یک فاجعه ی طبیعی 

اراده ی سیاسی لازم برای ارزیابی و تحلیل شرایط شکل گرفت، امری میمون  سبب توجه افکار عمومی به یک پدیده شد و در کنار آن

 خواهد بود اگر چنین تجربه ای و درس های برگرفته از آن راهی برای اصلاح امور باشد. 

بحران در این میان مأموریت کارگروه حقوق کمیته ی ملی سیل نقشی متمایز  داشت. این کارگروه در کنار ارزیابی ابعاد مختلف 

با « فاجعه و بحران انسانی»تبدیل به یک « بلای طبیعی»روی داده به منظور شناسایی قصور و تقصیر احتمالی که سبب شد یک 

خسارات مادی و معنوی گسترده شود، وظیفه داشت به ترسیم چارچوب های قانونی، نهادی و نظارتی  که در آینده از چنین شرایطی 

این مأموریت بی بدیل کارگروه حقوقی به دلیل جایگاه  ویژه ی نظام حقوقی در پیشگیری از بحران یا به پیشگیری کند نیز بیندیشد. 

از رخدادهای قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی در جوامع و در رابطه شهروندان و دولت است. می « بحران زدایی» عبارت بهتر 

یک نظام حقوقی مطلوب  ان  در برابر بلایای طبیعی را مهیا می کند.: قانون و حقوق است که اساس تاب آوری انستوان گفت

« غیر امنیتی شدن » و « تقسیم عادلانه ی امکانات و فرصت ها»، «مدیریت پایدار و بهینه» ، «عادی ساز و پیشگیرنده»بر محور های 

ها روابط شهروندان و دولت تعریف می شود. بلای طبیعی سیل در برابر این چهار محور و البته آرمان یک نظام حقوقی، می تواند چالش 

 و پرسش هایی بیافریند. 
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 : از پیش بینی تا پیشگیری از سیل.1حکمرانی بلایای طبیعی-1-1

تعامل انسان ها با طبیعت و آنچه که بلای طبیعی خوانده می شود، قدمتی طولانی دارد. با رشد تکنولوژی و افزایش قدرت انسان در 

به هیچ رساندن آثار مخرب این بلایا نیز افزون شده است. در دنیای مدرن مهار محیط پیرامونش، انتظارات انسان در کاستن و یا حتی 

آنها و در نتیجه « مشروع ساختن» بودن این انتظارات مبنایی است برای«  واقع گرایانه»امروز، مخاطب این انتظارات، دولت است.  

از این رو شناخت سیل به عنوان یک « . و حقوقیمطالبات قانونی »شهروندان در قالب نظام حقوقی به  « انتظارات مشروع»تبدیل 

پدیده ی طبیعی و میزان پیش بینی پذیری آن، برای هر نظام حقوقی یک ضرورت است. همچنین پرسش مهم تر این خواهد بود که 

د و کدام ترک فعل آیا سیل قابل پیشگیری است؟ در کلام دیگر کدام افعال و کنش های انسانی می تواند در برابر  سیل پیشگیرنده باش

مدیریت »را افزایش دهد. این پرسش ها می تواند دو شاخه ی مجزا در حکمرانی فاجعه شکل دهد: « ریسک سیل »ها می تواند 

مدیریت حقوقی در برابر بلایا، شامل مجموعه ای از اقدامات واکنشی در برابر «. مدیریت حقوقی ریسک بلایا» و « حقوقی در برابر بلایا

ست، در حالیکه مدیریت حقوقی ریسک بلایا، سلسله تلاش ها و افعال کنش گرایانه ای است که در این خصوص، صورت می طبیعت ا

مدیریت بحران »گیرد. این شیوه ی دوگانه اما مکمل مدیریت حقوقی اگر با یک سلسله استانداردهای مطلوب همراه باشد می تواند 

آنجا که سیل گریز ناپذیر است اما بحران ساز نیست. این شیوه ی حکمرانی هر آنچه که تبدیل نماید، « مدیریت سیل»را به « سیل

قابل پیشگیری نیست را پیش بینی می کند و با یک سلسله اقدامات پیش دستانه، آثار فاجعه را چنان محدود می کند تا شهروندان و 

.  نظام حقوقی حاکم بر بلایای طبیعی، زمینه ساز ان، ادامه دهندجامعه بتوانند با وجود وقوع بلایا، زندگی عادی خود را تا حد امک

این خواهد بود که تا حد امکان، زندگی شهروندان از حالت عادی خارج نشود و اگر هم چنین شد به سرعت و با کیفیت 

 اما این نظام حقوقی باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ مطلوبی به حالت عادی بازگردد.

 

 :  از توانمند سازی تا رنج زدایی.1ان گردولت درم-1-6

مواجهه با بلایای طبیعی می تواند به شکل گسترده ای ایجاد درد و رنج نماید. میزان مسؤلیت دولت و تعهدات حکومت در این 

خصوص نیاز به تبیین و شناسایی روشن و شفاف از طریق نظام حقوقی دارد. شناسایی حدود مأموریت حکومت متأثر از درک این مهم 

یعی، حجم رخدادها و نیروی مخرب احتمالی آنها این نیاز را می طلبد که تمامی بازیگران،شرکا و خواهد بود که در خصوص بلایای طب

در این خصوص می تواند نقش آفرین باشد. در کنار شرح دقیق و اعضای جامعه در کنار دولت به ایفای مسؤلیت بپردازند. نظام حقوقی 

قی، نهادی و سیاستی  به روشنی به تعهدات جامعه ی مدنی، بخش ترتیبات حقو جامع مسؤلیت های حاکمیت، بایستی از طریق

 خصوصی و شهروندان در مواجهه با سیل پرداخته شود. 

شایسته است در کنار تأکید بر نقش   منحصر به فرد حکومت در برنامه ریزی،اجرا، نظارت و راهبری  در مواجهه با بلایای طبیعی 

در این خصوص تأکید « دولت کیمیاگر»و نه یک  1«دولت درمانگر»محور بر نهایتا یک با چشم اندازی واقعیت مانند سیل، 
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state Therapeutic 2 
در کتابی با همین نام به آن پرداخت و بعدها مـورد اسـتفاده ی نظریـه پردازانـی چـون فرانسـیس  1889اصطلاحی که ابتدا جیمز نولان در سال 3 

 فوکویاما نیز قرار گرفت. 
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به یک « معضل»در این میان بی تردید نقش محوری دولت این خواهد بود که یک حادثه ی طبیعی مانند سیل را از یک  نمود.

ه آسیب های پس از سیل، همکاری و مشارکت تبدیل نماید. در مواجهه با آسیب های منجر به سیل، ناشی از سیل و البت« آسیب»

 گروه های مختلف در جامعه ضروری خواهد بود. 

آن، ضرورتی دیگر برای  بهینه سازی مدیریت سیل است که بایستی از « غیرمتمرکز کردن»سیل همراه با « مدیریت فرادولتی»این

در واکنش، اطلاعات و شناختی دقیق دارد. کارگزاران محلی  و طریق نظام حقوقی صورت بگیرد. مواجهه با بلایای طبیعی نیاز به سرعت 

نیروهای بومی بایستی چنان توانمند شوند که بتوانند در کوتاه مدت بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند. همچنین در جایگاه پیشگیری، 

محیط زیست آگاه شده  و بنابراین بایستی به باز مقامات محلی هستند که پیش از سایرین، از سیر برنامه های توسعه ای و آثار آن بر 

همچنین شرط لازم برای توزیع برابر امکانات به منظور «  در برگیرنده و فراگیر»عنوان بازوی اصلی نظارتی شناخته شوند.  این مدیریت 

 توانمند نمودن شهروندان در مواجهه با سیل است. 

 

 زدایی تا فرصت سازی.حاکمیت قانون در توسعه ی پایدار: از تهدید -1-7

سیل مانند دیگر بلایای طبیعی، تهدیدی جدی برای امنیت انسانی است. همچنین تردیدی نیست که توسعه ی نامتوازن می تواند 

احتمال وقوع سیل را افزایش داده و البته آثار منفی آن را بر جوامع، افزایش دهد. اهتمام به حقوق شهروندی در مسیر توسعه و توزیع 

در برابر سیل را در اختیار حکومت و شهروندان قرار می دهد . تاب آوری در برابر سیل بدون « فرصت تاب آوری»بر امکانات، برا

حاکمیت قانون و برخورد جدی با متخلفان در طرح های توسعه ای امکان پذیر نخواهد بود. اینکه قوانین در تمامی بخش هایی که به 

در ارتباط هستند با اهتمام به واقعی بودن و ممکن الوقوع بودن سیل تنظیم شوند، یک گام جدی برای اشکال مختلف با مقوله ی سیل 

کاستن از تهدیدات ناشی از سیل است. ارزیابی پروژه های توسعه ای با معیار تأثیر آن ها در افزایش ریسک سیل و آسیب های آن با 

در میان شهروندان یاری برساند. به حدأقل رساندن خطای عوامل انسانی در  ریتوزیع برابر فرصت تاب آوابزار قانون می تواند به 

 مواجهه با سیل از این رو، می تواند از تبدیل خطر سیل به یک تهدید امنیتی پیشگیری نماید. 

 

 حکمرانی خوب: از اعتماد سازی تا امنیت بخشی.-1-4

شیوه ی امرار معاش گروه هایی از جامعه ایجاب می کند که در جوار رودخانه ها و یا مناطق سیل خیز سکونت کنند. روستانشینان 

و عشایر از همین رو بیش از دیگر گروه های جامعه در معرض آسیب سیل هستند. به شکل کلی،  منابع طبیعی چون رودخانه ها، 

ی واقع در زیست بوم هایی جماعت های مختلف، یکی از شاخصه های فرهنگی و هویتی این گروه ها دریاچه ها، مرداب ها و تالاب ها

نیز هست به ویژه که زندگی و معاش بسیاری از آنها نیز به این منابع طبیعی تامین کننده آب وابسته است. از این رو هرگونه تغییر 

متولی مدیریت آب( و غیرآن)سیل، کم شدن سطح آب رودخانه ها و یا خشک آگاهانه) برنامه ها و سیاست گذاری های دولت به عنوان 

شدن تالاب ها ناشی از واقعیت های محیط زیستی چون گرمایش زمین( در این منابع، بیش از گذشته به عنوان تهدیدی بر زندگی و 

نابع آبی وخاکی)که در هنگام سیل مورد بقای این گروه های همجوار نگریسته می شود. این ترکیب وابستگی معاشی و فرهنگی به م

تهدید قرار می گیرد( می تواند نوع ویژه ای از حساسیت را در بین گروه های بومی و محلی ایجاد کند. اهتمام ویژه به حقوق و مطالبات 

سیل مناسب ترین شیوه این گروه ها، بهره مندی از تجارب بومی در مهار طبیعت، مشارکت آنان در روند سیاست گذاری های مرتیط با 
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برای کم کردن تنش ها و اعتماد سازی است. نظام حقوقی در این میان اصلی ترین محمل برای اعتماد سازی و ایجاد حس ایمنی و 

. اعتماد بین بازیگران فعال) به ویژه گروه های پیش رو ( در مواجهه امنیت در بین این گروه ها و در ارتباط آنها با حکومت است

در غیر این صورت هرگونه اقدام حقوقی، نهادی و سیاستی برای مهار و یا  ل، تسهیل گر اداره ی مطلوب شرایط خواهد بود،با سی

 کاهش ریسک سیل می تواند تبدیل به اشکال دیگری از تنش مابین گروه های بومی و حکومت گردد.

 

 م در زمان بحران. تا حقوق حاک 8مسیر پیش رو: از مدیریت حقوقی بر بلایای طبیعی-1-8

همانگونه که بیان شد با تفکیک بین مدیریت بحران و مدیریت خطر بحران،  نظام حقوقی سمت و سویی متفاوت می گیرد. نظام 

حقوقی با شناسایی صریح و شفاف مسؤلیت ها، متعهدان و تقسیم روشن وظایف بین گروه های ذی ربط، زمینه ی پاسخگویی 

ا می نماید. همچنین نظلم حقوقی اصلی ترین محمل برای غیرمتمرکز نمودن مدیریت سیل، فرا دولتی کارگزاران حکومتی را مهی

نمودن آن، دربرگیرندگی و اجرای مطلوب قوانین و سیاست ها خواهد بود. در این مسیر، اصلاح و تقویت قوانین ضروری است . اولویت 

شفاف کردن مسؤلیت بخش های مختلف حکومت، تبیین ساز و کار ویژه ی   اصلاح قوانین می تواند با محوریت تسهیل مشارکت شرکا،

 حل اختلاف  و همچنین نظارت ویژه بر برنامه های توسعه ای باشد. 

شناسایی  نقش و اهمیت نظام حقوقی در کم تر کردن تهدیدات سیل از سوی سایر بخش ها و گروه ها می تواند از گفتمان حاکم 

مشارکت متخصصین حقوقی، قانون گذاران و مجریان قانون در مذاکرات  ان زدایی نماید. در این میانبر مواجهه با سیل، بحر

و آگاهی از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی امری ضروری خواهد بود. در چنین چشم  تخصصی میان حوزه ای

و پیشگیرنده از تهدیدات سیل و مدیریت شایسته در زمان بحران اندازی، راه حل های بلند مدت و پایدار به منظور اداره ی مطلوب 

 های احتمالی ناشی از آن شدنی و قابل دستیابی خواهد شد. 
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 هاگزارش ملی سیلاب

 و دستگاه های تابعه بررسی و ارزیابی حقوقی و ساختاری وزارت نیرو-1-1
 چکیده-1-1-1

بخش اصلی با  4ها در گانه کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب 5پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به سوالات 

های تابعه تنظیم شده است. در بخش اول به منظور ایجاد زیربنای مناسب برای تحقیق به بررسی تمرکز بر وزارت نیرو و دستگاه

م بر نظام مدیریت سیلاب کشور اشاره خواهد شد. این بخش در سه فصل اصلی؛ ابتدا، جایگاه قوانین، اسناد بالادستی و مقررات حاک

گانه مرتبط با مدیریت ریسک و بحران سیل)قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی وزارت نیرو را بر اساس اسناد سه

( مورد بررسی قرار داده، سپس به 1391زمان مدیریت بحران و قانون تشکیل سا 1392، طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1311

های تابعه بر های وزارت نیرو  و دستگاهپردازد. در فصل سوم به مسوولیتها و راهبردهای مربوطه میتحلیل و ارزیابی قوانین، سیاست

 اشاره خواهد شد.  1385اساس نظامنامه مدیریت سیلاب مصوب 

های تابعه پرداخته شده در بخش اول به ارزیابی چگونگی انجام تکالیف وزارت نیرو و دستگاهل ارائهدر بخش دوم متناظر با سه فص

چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در »خواهد شد. این بخش عملا با هدف پاسخگویی به دو سوال پیوست حکم ریاست جمهوری؛ 

پذیری کشور در مقابل سیلاب شده است؟ و  قصور و یبهای مختلف) از جمله مدیریت منابع آب و ...( سبب افزایش آسعرصه

تنظیم گردیده است. در بخش « های مختلف چیست؟شده در جریان بروز سیلاب و پیامدهای ناشی از آن در استانتقصیرهای محقق

ای نظام حقوقی هها و ضعفقوت»سوم نیز بر اساس نتایج حاصله از دو بخش قبل؛ سوال دیگر پیوست حکم ریاست جمهوری، یعنی 

های حقوقی و آموختهدرس»معرفی شده است. نهایتا و در فصل چهارم دو سوال دیگر پیوست حکم؛ « کشور در زمینه مدیریت سیلاب

آوری و افزایش ظرفیت مدیریت ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاباصلاحات  قانونی سیلاب و 

 ه است.پاسخ داده شد« سیلاب

دهد که نظام حقوقی کشور، پتانسیل بالایی در بررسی جامع اسناد و قوانین مرتبط با مدیریت بحران و ریسک سیلاب نشان می

های چه باعث شده تا در زمان بروز بحران، ناهماهنگیهای لازم برای مواجهه مناسب در زمان بروز سیلاب دارد. لیکن آنارتقای شاخص

و خسارات شدید بر اموال عمومی مشاهده شود، عدم توجه به قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله به ویژه  گسترده، ناکارآمدی

گانه مربوطه )قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی توان به اسناد سهدر پیش از بروز سیلاب بوده است. در این رابطه می

که در ( اشاره کرد که علیرغم این1391و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران  1392ر مصوب ، طرح جامع امداد و نجات کشو1311

دهه، وزارت نیرو را در جایگاه اول در مواجهه با سیلاب به عنوان مسوول کارگروه سیل قرار داده و حدود یکصد ای نزدیک به سهدوره

سازی این تکالیف از سوی مجموعه مذکور صورت اقدام مناسبی برای عملیاتیتکلیف را بر عهده این وزارتخانه، نهاده است، لیکن عملا 

های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث سند سیاست»توان به نگرفته است. از اسناد مهم دیگر می

بردهای توسعه بلندمدت منابع آب ، سند راه1392انداز مصوب های کلی نظام در دوره چشم، سند سیاست1394غیرمترقبه مصوب 

اشاره کرد که به « 1381و سند راهبردهای توسعه بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین مصوب  1392کشور مصوب 

 برنامهموضوعات مهم استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه پایدار، سازگاری با اقلیم، اصلاح ساختار مدیریت منابع آب و تدوین 

ای در پرداخته که عملا در این راستا هم، اقدام بایسته داریآبخوان های سد و آبخیزداری ومنظور رعایت تناسب در اجرای طرحجامع به

های آشکار چه باعث تشدید آثار سیلاب اخیر گردید؛ ضعفنظام مدیریت منابع آب کشور صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، آن

های تخصصی و عملیاتی سیل)به مدت به نظامات و تکالیف قانونی از سوی وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروهساختاری و عدم توجه 
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نزدیک به سی سال( بوده است تا فقدان قوانین مناسب. هرچند قوانین و مقررات نامناسبی هم وجود دارند که امکان مواجهه موثر، 

شدن ادارات آب ها قانون استانیترین آنسازند که مهمهای جدی مواجه میا چالشدر زمان سیلاب را ب هماهنگ، جامع و یکپارچه

که بر مدیریت یکپارچه مبتنی بر حوضه  - 1392باشد که در تعارض کامل با دو سند بالادستی مصوب می 1393ای مصوب منطقه

 تصویب و اجرایی شده است. -اندآبریز تاکید داشته

های تابعه های کمیته حقوقی حاکی از آن است که وزارت نیرو و دستگاههای دریافتی و دیگر بررسیاسخها و پگزارشات، مصاحبه

ها و ... برخوردار نبوده و بدون این مجموعه، حتی از آگاهی لازم نسبت به تکالیف خود بر اساس اسناد بالادستی، قوانین، دستورالعمل

اند که از بدو تاسیس این نهاد در دهه چهل شمسی یکسان و یکنواختی را دنبال کرده هتوجه به رویکردها و تجارب جدید جهانی، روی

های متفاوت آبریز کشور( پی گرفته شده است. به علاوه، یعنی بیش از نیم قرن پیش)در شرایط مختلف سیل و خشکسالی و حوضه

کل گزینشی، بر اساس سود و هزینه اجرای قانون مربوطه ضمن دهد که نگاه وزارت نیرو به قوانین، به ششده نشان میهای انجامبررسی

چه مغفول مانده و به برداری حداکثری از منابع آبی استوار گردیده و در این بین آنتوجه به منافع محدود سازمانی و متمرکز بر بهره

وسعه پایدار و آمادگی برای مواجهه با حادثه حاشیه رانده شده، مساله حفاظت از منابع آبی، تامین رفاه و توجه به منافع عمومی، ت

با هدف افزایش  -به عنوان یک ماده قانونی پر ایراد-قانون توزیع عادلانه آب  24طبیعی سیلاب بوده است. تمرکز این مجموعه بر ماده 

 مدعا است.گانه جامع مدیریت بحران شاهدی بر این برداری از منابع آبی، در کنار عدم توجه به قوانین سهبهره

های کنونی حاکم بر مجموعه وزارت نیرو و فقدان حاکمیت قانون که نمونه بارز آن، رسد، با توجه به سیاستبنابراین، به نظر می

دهه بوده است، راه بسیار طولانی برای رسیدن عدم توجه به جایگاه این مجموعه به عنوان مسوول کارگروه سیل در طول نزدیک به سه

که -لوب در مواجهه با حوادثی مانند سیل وجود داشته و در صورت عدم کنترل کامل و نظارت دقیق بر این مجموعه به وضعیت مط

توان اُمیدی به اخذ نتایج مناسب در نمی -دهه اخیر به خود اختصاص داده استای از بودجه عمرانی کشور را در طول سهبخش عمده

 مواجهه با حوادث مشابه داشت. 

های نظام حقوقی مدیریت سیلاب طی تحقیق حاضر، احصاء شده است که ها و کاستیموارد متعددی در خصوص قوت در مجموع،

 توان به موارد ذیل اشاره کرد: ها میاز میان آن

 اسناد بالادستی و قوانین مناسب، فقدان حاکمیت قانون و کوتاهی نسبت به انجام تکالیف مصرح، عدم توجه به رویکردهای جامع

اسناد بالادستی و قوانین موضوعه)مدیریت یکپارچه مبتنی بر حوضه آبریز، توسعه پایدار، سازگاری با اقلیم، اصلاح ساختار مدیریت منابع 

بینی و هشدار سیل و ...(، بندی سیلاب، ایجاد سیستم پیشای؛ پهنههای غیرسازهمحیطی، عدم توجه به روشهای زیستآب، ارزیابی

ای که بیش از یک استان های آب منطقهای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقهها به شرکتادارات کل امور آب استانقانون تبدیل 

های اجرایی از نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه، آیین1393ای استان ذیربط مصوب های آب منطقهگیرد به شرکترا در بر می

، قوانین و مجوزهای (21/12/1396ک مورخ  31155/ت 212161نامه شماره ضوع تصویبطریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه)مو

گذاری، درصد نشانه 5ها)ای، قصور در تعیین حریم و بستر رودخانهها و برداشت مصالح رودخانهاجاره یا واگذاری بستر و حریم رودخانه

گیری از مشارکت (، و عدم ساماندهی و بهره24عادلانه آب)ماده  های قانون توزیعسال(، کاستی 45درصد انجام مطالعات در طول  36

 مردمی.

های حقوقی و قانونی سیلاب و اصلاحات ضروری با هدف افزایش آموختهبر همین اساس پیشنهاد اقدامات ذیل به عنوان درس

 گردد:کارآمدی و کاهش خسارات جانی و مالی در مواجهه با سیلاب پیشنهاد می
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شدن مدیریت سازوکار نظارتی برای حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی محوله از سوی وزارت نیرو، الغای قانون استانیاستقرار 

های اجرایی از نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای آبریز، الغای آیینآب ضمن استقرار مدیریت یکپارچه آب بر اساس حوضه

(، تدوین سند جامع 21/12/1396ک مورخ  31155/ت 212161نامه شماره یه)موضوع تصویبطریق سازوکارهای داخلی قوه مجر

، تدوین (1392گانه مدیریت بحران بالاخص مفاد طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب گیری از اسناد سهمدیریت سیلاب)ضمن بهره

ای و ایجاد مقررات صادره برداشت از مصالح رودخانهقانون جدید به جای قانون توزیع عادلانه آب، بازنگری در کلیه مجوزهای 

محیطی و توجه به مفهوم گیرانه در ارزیابی اثرات زیستتر، افزایش آگاهی و آموزش عمومی، لزوم اتخاذ مقررات سختگیرانهسخت

توجه بر وجوه غیر فنی مرتبط ها و ضوابط مرتبط با سیل)ضمن های توسعه منابع آب، و بازنگری در دستورالعملتوسعه پایدار در طرح

 محیطی و ... (.با سیلاب از جمله؛ مسائل حقوقی، اجتماعی و زیست

 

 مقدمه-1-1-1

های بشری کاملا شناخته شده است و یکی از شروط پایداری حیات انسان، حیوان و گیاه است. آب، اهمیت آب در تمامی فعالیت

و در صورت استقرار حکمرانی موثر بر ساختار مدیریت یکپارچه حوضه آبریز، عنصری مهم در ثبات اقتصادی و نظم اجتماعی است 

که مدیریت این عامل مهم ثبات اجتماعی، بدون توجه به منافع مشترک و تواند به توسعه پایدار کشور منجر شود. لیکن، در صورتیمی

ای چندبعدی و نگرانه سازمانی برای حل مسالهرویکرد کوتهرعایت تکالیف قانونی از سوی نهادهای عمومی، با تکیه بر اقدامات مقطعی و 

های مختلف منجر شده، اعتماد عمومی را تواند ضمن اتلاف منابع عمومی، به عامل تهدید و بحران در عرصهپیچیده همراه شود، می

 آمیزی از ناکارآمدی دولت را در نگاه شهروندان متبادر سازد. کاهش داده و تصویر اغراق

تواند منجر به خسارات های متعدد در طبیعت میکاریجمله مسایل مرتبط با آب که در صورت مدیریت نادرست و دستاز  

ای در چرخه آب هستند که ممکن است بر اثر ریزش ها، وقایع طبیعی نسبتا پیچیدهسیلابها هستند. ای شوند، سیلابگسترده

های اخیر، ضمن اذعان به اهمیت های طبیعی رخ دهند. کشورهای مختلف، در دههپدیدههای سیلابی، ذوب سریع برف، ویا دیگر باران

های موثری در گذاری در مواجهه با سیلاب، با توسعه قوانین و تقویت ساختارها و ایجاد سازوکارهای مختلف، گامگذاری و مقرراتقانون

 اند.مدیریت ریسک و بحران سیل با هدف کاهش خسارات وارده برداشته

بر همین اساس و با توجه به اهمیت نقش قوانین و ساختارها و سازوکارهای موثر در کارآمدی مدیریت ریسک و بحران سیل؛ این 

قوانین، اسناد بالادستی، مقررات و  بررسی طریق از ابتدا تاتلاش شده  بخش اول پژوهش حاضر، 2در  پژوهش تنظیم گردیده است.

های حقوقی در مدیریت ریسک و بحران سیل بررسی شده و ها و ضعفنظام مدیریت سیلاب کشور، قوتهای حاکم بر دستورالعمل

شده وزارت نیرو که ها و نیز قصور و تقصیرهای محققپذیری کشور به دلیل تخطیها، چگونگی افزایش آسیبگیری از آنسپس با بهره

گردید، احصاء گردد. در دو بخش بعدی  1389و فروردین سال  1381بار سیل روزهای آخرین سال منجر به تشدید آثار خسارت

های حقوقی و قانونی سیلاب و اصلاحات ضروری برای آموختهتحقیق نیز با استفاده از نتایج به دست آمده در مباحث قبلی به درس

شده در این د شد. مطالب مطرحآوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب پرداخته خواهتقویت نظام حقوقی کشور در جهت تقویت تاب

آوری کشور در برابر سیلاب را ارتقاء و کاهش خسارات جانی و مالی تواند به عنوان زیربنایی مفید، تابمی -در صورت استفاده -تحقیق

 را به دنبال داشته باشد.
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گردید؛ عدم توجه به نظامات و  چه باعث تشدید آثار سیلاب اخیردر یک نگاه کلی؛ نتایج تحقیق پیش رو مبین آن است که آن

های تخصصی و عملیاتی سیل)به مدت نزدیک به سی سال( بر اساس اسناد تکالیف قانونی از سوی وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروه

، طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته گانه مربوطه یعنی قانونسه

بوده است، هرچند مدیریت استانی منابع آب متاثر از قانون  1391کشور مصوب  بحران مدیریت سازمان تشکیل و قانون 1392

ای در مواجهه با سیلاب را با مانعی جدی روبرو عملا هرگونه اقدام هماهنگ، جامع و یکپارچه 1393های مصوب سال شدن آباستانی

 ساخته است. 

 

 روش تحقیقهدف، قلمرو و -1-1-1

ریاست  21/11/1389مورخ  6981های مطروحه عرصه حقوقی پیوست نامه شماره هدف از این تحقیق، پاسخ تحلیلی به پرسش

 باشد. های تابعه میجمهوری در قلمرو مکانی وزارت نیرو و دستگاه

 .است 6کاربردی و روش، توصیفی اهیتم لحاظ و از 5ای استراتژیکای و از نوع توسعههدف، کاربردی توسعه نظر حاضر از تحقیق

 

 جایگاه حقوقی وزارت نیرو بر اساس قانون تاسیس-1-1-8

سازی این برای پیاده دولتیاصولاً برای اعمال قوانین و مقررات مورد نظر حاکمیت، اولین اقدام عملی تاسیس نهادهای دولتی یا شبه

شود، عملاً قوانین و تشکیلات که بنگاه مستقل آبیاری تأسیس می 1322تا سال  از مشروطه پس دولت قوانین است. در ساختار اداری

حاکمیتی و  یبه عنوان نهادآبیاری فعالیت بنگاه  1342تا  1322های شود. در بین سالها دیده نمیآب مدیریت مرتبطی در زمینه

ای لیت آن، طی قانون تاسیس وزارت آب و برق، وزارتخانهیابد و در نهایت با گسترش نفوذ و فعازیرمجموعه وزارت کشاورزی ادامه می

در ادامه  1.شودهای مرتبط، تشکیل میها و بنگاهبا ادغام بنگاه مستقل آبیاری و تعدادی دیگر از سازمان 1342به همین عنوان در سال 

جایگزین وزارت آب  ،سیس وزارت نیروطی قانون تا 1353رویکرد ایجاد یک سیستم متمرکز آبی توسط حاکمیت، وزارت نیرو در سال 

 شود. و برق می

شود. محوریت این در قانون تاسیس وزارت نیرو، عملا عبارات و مفاهیم جدیدی نسبت به قانون تاسیس وزارت آب و برق دیده نمی

 نیرو است. ضمن اینکه وزارتآن اشاره شده، استوار  1های سطحی و زیرزمینی که در ماده برداری حداکثری از منابع آبسند، بر بهره

 همچنین و بنماید آموزشی و تحقیقاتی هایسازمان اداره و ایجاد به مبادرت قانون این در مقرر وظایف انجام برای است مجاز شده

                                                 
های سنتی و یستمی کارآمدتر و جدید برای جایگزینی سیستمای استراتژیک، تحقیقی است که با هدف طراحی و ابداع ستحقیق کاربردی توسعه 5

با توجه و بلندمدت  ذینفعان با نگاهها برای انجام واکنش مناسب و مورد انتظار در برابر نیازهای فزاینده و تقاضای موجود و به منظور افزایش قابلیت
 گیرد.ها و نیز الگوی زیست و سبک زندگی صورت میبه تحول در فناوری

 شود.ها استفاده میریزیها و برنامهگذاریها، سیاستگیریباشد که از نتایج آن در تصمیمای از تحقیق میاصولا تحقیق توصیفی کاربردی، گونه 6
ازمان برق سازمان آب تهران و بنگاه برق تهران و بنگاه مستقل آبیاری و س"دارد:تصریح می 1342قانون تاسیس وزارت آب و برق مصوب  2ماده  1

اند طبق اساسنامه و مقررات خاص سدها و منابع آب و برق کشور به وجود آمدهبرداری ازی دولتی که برای احداث و بهرههاسازمانایران و سایر 
مؤسسات مذکور  مؤسسات دولتی و شهرداری تهران و سازمان برنامه درها و برداری خواهند شد. وظایف و اختیارات وزارتخانهبهرهو خود اداره 

 ."نامه هیأت وزیران به وزارت آب و برق واگذار خواهد شدتدریجاً طبق تصویب
کشی کشی آب تهران بر اساس قانون انجام لولهطرح لوله 1331عملیات احداث مجرای رودخانه کرج به تهران آغاز گردید و در سال  1316در سال 

به استناد لایحه  1331زمان به اجرا درآمد. اماجهت اداره تأسیسات آبرسانی شهر تهران در سال آب و فاضلاب شهر تهران، با توجه به جمعیت آن 
ل قانونی اصلاح قانون آب و فاضلاب شهر تهران مسئولیت اداره سازمان مستقل آب متعلق به شهرداری به عهده مدیر عامل سازمان آب تهران محو

 .گردیدهای مربوط به تأمین آب و انتقال فاضلاب شهرها به وزارت آب و برق واگذار ا و طرحهنیز تهیه و اجرای برنامه 1342شد و در سال 
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 4/3/1351در تاریخ  .آورد بوجود سازمان یا شرکت به عنوان شد خواهد اداره بازرگانی غیر یا و بازرگانی اصول طبق که را هاییشرکت

 هاشرکت وزارت نیرو در خصوص تأسیس که گردید مقرر و شد اصلاح تأسیس قانون 3 نیرو، ماده وزارت تأسیس قانون اصلاح طی قانون

 تشکیلات و وظایف تفکیک و ادغام منظور به نیز و اقدام کند وزیران هیأت تصویب با نیاز مورد آموزشی و تحقیقاتی هایسازمان و

 مجلس هایکمیسیون تصویب به و داده قرار تجدیدنظر مورد را هاآن هایسیاست خود تابع فعلی مؤسسات و هاسازمان و هاشرکت

های سطحی اشاره های زیرزمینی و مهار آببرداری از منابع آببر انجام مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره 1ماده « ک»در بند  .برساند

وری بیشتر و های جدید علمی و فنی برای بهرهنیز بر انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب و به کار بردن روش« ن»شده است. در بند 

شود جز ها دیده نمید شده است. در مجموع در قانون تاسیس وزارت نیرو اشاره مستقیمی درباره مدیریت سیلاببهتر منابع آب تاکی

« الف»تاکید شده است. قانونی که در آن تنها در بند  1341مصوب  اجرای قانون آب و نحوه ملی شدن آنبه  1ماده « م»که در بند این

ی به عنوان یکی از طرق تامین منابع آب ها در مخازن سطحی و زیر زمینودن آب رودخانهمهار کردن سیلابها و ذخیره نم؛ 18ماده 

 کشور آمده است.

ها و موسسات متعدد وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران  در جایگاه لازم به ذکر است که از میان شرکت

باشد. به ترین و بیشترین تکالیف در زمینه مدیریت سیلاب می، دارای مهماساسنامه خود 1ماده  1کارگزار وزارت نیرو بر اساس بند 

 1ماده  5کنند. وفق بند های کشور زیر نظر شرکت مدیریت منابع آب فعالیت میای در استانهای آب منطقهعلاوه تمامی شرکت

ز کنترل سیلاب از وظایف شرکت مذکور اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران؛ مهندسی رودخانه و سواحل و نی

ای استانی؛ مهار سیلاب و مهندسی رودخانه از وظایف های آب منطقهاساسنامه شرکت 1ماده  2عنوان شده است. همچنین برابر با بند 

 های مذکور ذکر گردیده است.شرکت

 

 های تابعه در زمینه سیلابوظایف و اختیارات وزارت نیرو و سازمان-1-1
گانه مرتبط با بحران، راهبردها و قوانین بالادستی ن بخش با هدف شناسایی وظایف و اختیارات مجموعه وزارت نیرو؛ اسناد سهدر ای

گانه و قوانین بالادستی با توجه به مدیریت ریسک حاکم بر بندی اسناد سهشود. مبنای طبقهو نیز نظامنامه مدیریت سیلاب بررسی می

بندی وظایف و اختیارات بر اساس نظامنامه مذکور در سه مرحله؛ به اقدامات پیش از بحران است و مبنای طبقه این اسناد عموما مربوط

آگاهی تا پایان رخداد سیل و ج( پس از فروکش نمودن آگاهی تا از صدور پیشآگاهی، ب( از صدور پیشالف( قبل از صدور پیش

گفته، وظایف و اختیارات وزارت نیرو طی سه فصل؛ ابتدا در فصل اول بر اساس شباشد. بنابراین و بر اساس توضیحات پیسیلاب می

در فصل سوم بر اساس نظامنامه  قوانین و اسناد مرتبط با مدیریت بحران، در فصل دوم بر اساس راهبردها، اسناد و قوانین بالادستی،

های مرتبط با سیل در پیوست این بخش و دستورالعملمدیریت سیلاب بررسی شده است. به منظور تکمیل مطالب مطروحه، ضوابط 

 اضافه شده است.

 

 مسوولیت وزارت نیرو بر اساس قوانین و اسناد مرتبط با مدیریت ریسک و بحران سیل -1-1-1

 محدود 1311دهد که مسوولیت وزارت نیرو در مواجهه با سیلاب تا سال مرور اسناد مختلف حوزه مدیریت بحران سیلاب نشان می

اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران)به  1و ماده  -با اشاره کلی به مهار سیلاب–قانون توزیع عادلانه آب  28به ماده 

، سه سند مهم در حوزه مدیریت 1391تا سال  1311عنوان کارگزار وزارت نیرو( که بر کنترل سیلاب اشاره دارد، بوده است. از سال 



21            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

. 2، 1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته . ماده واحده قانون1د که بر اساس اسناد مذکور؛ شوبحران تدوین می

ترین و ، مسوولیت اصلی1391. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 3و  1392طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 

شود. در ادامه به شرح وظایف وزارت مدیریت سیلاب بر وزارت نیرو نهاده میترین کارگروه فرعی تخصصی و عملیاتی مربوط به کلیدی

 شده پرداخته خواهد شد.نیرو بر اساس سه سند اشاره

 18/15/1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته قانون گفتار اول:

( اولین سند مرتبط 31/13/1381)اصلاحی  18/15/1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته ماده واحده قانون

با مدیریت بحران است که در آن به صراحت بر مسوولیت وزارت نیرو در زمینه سیلاب اشاره دارد و این وزارتخانه را در جایگاه اول در 

ارت کشور با نظرخواهی سایر نامه اجرایی این قانون توسط وزآیینماده واحده؛  5کند. بر اساس تبصره مدیریت سیلاب منصوب می

 .اعضاءکمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

به منظور ، کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی(، 12/12/1312نامه اجرایی قانون مذکور)مصوب آیین 1ماده « د»مطابق بند 

گردد. به کارگروه فرعی تشکیل می 8با  تحقیقات علمی پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی، مبادله اطلاعات، مطالعه و

که در آن -را « رودخانه طغیان و دریا آب نوسانات و سیل از پیشگیری فرعی کمیته»موجب این بند، وزارت نیرو مسوولیت 

سازندگی، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،  وزارت کشور، وزارت جهاد :یاهدستگاه

وزارت پست  وشناسی کشور، وزارت کشاورزی سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمیناسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری 

های فرعی ملزم به تشکیل جلسات منظم ماهیانه ه مذکور، کمیتهنامآیین 1بر عهده دارد. مطابق ماده  -عضویت دارند و تلگراف و تلفن

 کارهای و مطالعات انجام»های فرعی پرداخته است؛ نامه نیز که به تبیین وظایف کلی و عمومی کمیتهآیین 11هستند. بر اساس ماده 

های ، از تکالیف دستگاه«آن شود اثرات کاهش یا طبیعی حادثه بروز از جلوگیری به منجر که هاییحلراه ارائه با هدف تحقیقاتی

 تشکیل تاریخ از ماه یک ظرف تفصیلی وظایف شرح مربوطه عنوان شده است. مطابق همین ماده اعضای کمیته موظف به ارائه

گردد که به شده و تبدیل به طرح جامع امداد و نجات کشور می کامل 1392باشند. این قانون، حدود دوازده سال بعد، در سال می

به منظور تسهیل  نامه،آیین 14ماده باشد. بر اساس توان گفت، در بین قوانین موجود مربوط به سیلاب، قانون جامعی میتحقیق می

 کارشناسی در موارد مزبور و نیز تأمین خدمات لازم، به عنوان دبیرخانه اعات و تحقیقات و انجام پشتیبانیهماهنگی در مبادله اطل

 .شودهماهنگی، تشکیلات مناسبی در وزارت کشور تشکیل می کمیته

 11/11/1392گفتار دوم: طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 

در تاریخ  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی های قانون تشکیل کمیتهطرح جامع امداد و نجات کشور به منظور رفع کاستی

از:  است عبارت نجات و امداد جامع طرح تصویب از هدفسند،  3رسد. بر اساس ماده به تصویب هیئت وزیران می 11/11/1392

 هدایت مردمی، نیروهای و استانی ملی، تمامی امکانات استفاده از بحران، مدیریت عوامل و عناصر کلیه کردن پیوستههم و سازماندهی

 نجات و امداد خدمات حداکثر ارایه طبیعی، آثار بلایای کاهش و یریگپیش منظور به خارجی و داخلی غیردولتی و دولتی کمکهای کلیه

 آمادگی ایجاد بحران، از قبل اولیه به وضعیت زندگی شرایط بازگرداندن و بازسازی و جبران اقتصادی، و انسانی تلفات تقلیل یافته، سازمان

از زمان تصویب  طرح جامع، 5 مادهتبصره بحران. بر اساس  با مقابله برای اجرایی هایدستگاه وظایف و نقش دقیق تعیین و مردم در لازم

 شود.یها و اختیارات ستاد حوادث غیرمترقبه کشور و دیگر نهادها و مجامع موازی به ستاد منتقل ملیتکلیه مسؤو ،این طرح
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؛ دو 1311طبیعی مصوب  بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته قانون« کمیته فرعی سیلاب»در این طرح با بسط تکالیف 

گردد که مسوولیت هر دو کارگروه بر عهده وزارت تشکیل می 35و  34کارگروه تخصصی اصلی در رابطه با مدیریت سیل مطابق مواد 

گیرد، متمرکز بر شکل می 34که بر اساس ماده « مدیریت برق، آب و فاضلاب»کارگروه تخصصی عملیاتی شود. وظایف نیرو نهاده می

که بر اساس « سیل و طغیان رودخانه»( و کارگروه تخصصی مرحله آمادگی امور تخصصی مدیریت بحرانتکالیف در حین وقوع سیل)

های پیشگیری و های لازم برای فعالیتها و هماهنگیریزیرنامهبگردد متمرکز بر تکالیف پیش از وقوع سیل)تشکیل می 35ماده 

 است.  9(مخاطراتریسک یا مدیریت 

، شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه 12/11/1392متعاقب طرح مذکور، ستاد حوادث غیرمترقبه کشور در تاریخ 

 کند.های اجرایی و ستادی تدوین و ابلاغ می. فعالیت4. آموزش، و 3، . مطالعات و پژوهش2. ایجاد بانک اطلاعاتی، 1عنوان:  4را در 

 مجموعه آوریآن، جمع از ناشی خسارات و سیل تخصصی اطلاعاتی بانک در عنوان اول)بانک اطلاعاتی( بر سه موضوع ایجاد

 شود. کشور اشاره می در سیلاب اطلاعات مستندسازیدریا، و  آب نوسانات و هاسیلاب ها ورودخانه با ارتباط در تخصصی و پایه اطلاعات

 برای مورد نیاز تحقیقاتی و مطالعاتی هایطرح اجرای و پیشنهاد ریزی،در عنوان دوم)مطالعات و پژوهش( بر هفت موضوع برنامه

 های کشور، انجامودخانهبندی سیلاب رهای پهنهذیربط، تهیه نقشه دستگاه اجرایی تعیین و دریا آب نوسانات و سیل خسارات کاهش

سیل،  هشدار و بینیپیش سیستم ایجاد مطالعه و ریزیحقوقی مرتبط، برنامه و فنی ضوابط تدوین و هادستورالعمل تهیه و تحقیقات

 پیشگیری زمینه در لازم افزارهاینرم کشور، طراحی مختلف در مناطق سیلاب مدیریت نظامنامه تدوین و مدیریتی ساختارهای طراحی

 سیل تصریح شده است. خسارات کاهش مختلف هایروش بررسی و سیلاب، و مطالعه کنترل و

 برگزاری و های ذیربطسازمان مسئولین و مدیران و کارشناسان فنی دانش سطح در عنوان سوم)آموزش( به پنج موضوع: ارتقاء

 منظور به فرهنگی و تبلیغاتی هایبرنامه علمی، تهیه بازدیدهای آموزشی، جزوات کتب و نشر آموزشی، هایکارگاه و هادوره سمینارها،

 کتب، نشر سخنرانی، برگزاری مطبوعات، صداوسیما، شامل عمومی هایطریق رسانه از عمومی آگاهی سطح بالابردن و همگانی آموزش

 مربوط مسائل در فنی و علمی نوین دستاوردهای از استفاده درسی، ترویج کتب در پایه مفاهیم آموزش و پوستر آموزشی بروشور، چاپ

آن، و  مقابله با راهکارهای و سیلاب زمینه در رسانیاطلاع های شبکه دریا، توسعه آب نوسانات و سیل خسارات کاهش و به پیشگیری

 سمینارها برگزاری و تجربیات انتقال و تبادل منظور به خارجی داخلی و علمی مراکز و تحقیقاتی مؤسسات با لازم هماهنگی و همکاری

 زمینه تاکید شده است. این در تحقیقاتی و علمی هایو نشست

 اجرایی هایدستگاه بین هماهنگی ستادی( بر مسوولیت وزارت نیرو در چهار موضوع: ایجاد و اجرایی های در عنوان چهارم)فعالیت 

 در سیل فرعی کارگروههای بین هماهنگی کشور، ایجاد در یلابس کنترل و پیشگیری هایطرح و اجرای مطالعه با رابطه در مختلف

 موافقتنامه مربوطه، و انعقاد مبادله و تنظیم و کارگروه نیاز مورد سالانه بودجه ها، پیشنهادآن بر عالیه اعمال نظارت و هااستان

 داخلی و مشارکت و سازمانی بین روابط شدناجرایی منظور به قانون مناسب یا و نامهآئین تصویب پیگیری یا و قرارداد توافقنامه،

 مخاطرات سیلاب اشاره شده است. مدیریت و پیشگیری در مردمی مشارکت و نیز خارجی

 31/12/1391گفتار سوم: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 

                                                 
 طرح جامع امداد و نجات کشور 28ماده  9 
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 مدیریت سازمان تشکیل اشاره دارد، قانونآخرین سند مرتبط با مدیریت بحران که به مسوولیت وزارت نیرو در مواجهه با سیلاب 

اجرایی سند مذکور، وزارت نیرو در جایگاه مسوولیت کارگروه  نامهآیین 15بوده است. بر اساس ماده  31/12/1391کشور مصوب  بحران

سیلاب بر عهده دارد.  ترین تکالیف را در مواجهه با، عملا اصلی«فاضلاب و آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل امور»تخصصی و عملیاتی 

 2292وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب نامه شماره  »نامه؛ آیین 1ماده  1بر اساس تبصره 

. «ها به قوت خود باقی استو اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاه 23/11/1392هـ مورخ 24412/ت

 31/12142به شماره « فاضلاب و آب برق دریایی، مخاطرات و سیل  امور»به ابلاغ شرح وظایف کارگروه تخصصی  بنابراین و با توجه

، عملا تکالیف وزارت نیرو به عنوان مسوول اصلی سیل در مراحل مختلف مواجهه با سیل در دو کارگروه تخصصی 14/12/1381تاریخ 

طرح جامع امداد و نجات کشور تا تاریخ اخیر، « سیل و طغیان رودخانه»تخصصی و کارگروه « مدیریت برق، آب و فاضلاب»عملیاتی 

تخصصی سیل طرح  دو کارگروه» حاکم بوده است. در اینجا لازم است این نکته اضافه شود که بررسی و مقایسه شرح وظایف مربوط به 

در بیان جزئیات از « تشکیل سازمان مدیریت بحرانقانون  سیل کارگروه تخصصی امور»نسبت به تکالیف « جامع امداد و نجات کشور

 جامعیت بالاتری برخوردار است.

 محور استوار است: 6اهداف تشکیل کارگروه مذکور بر اساس شرح وظایف ابلاغی بر 

 مختلف در مراحل هادستگاه سایر در موجود ظرفیتهای و امکانات کلیه از استفاده برای ریزیبرنامه و راهبری گذاری،ستسیا .1

 بحران مدیریت

 .برق و آب صنعت خدمات استمرار راستای در طبیعی حوادث بروز از ناشی پیامدهای تعدیل .2

 .شرایط اضطراری در خدمات ارائه تداوم به منظور برق و آب صنعت در بحران مدیریت ضوابط و اصول اجرای و سازینهادینه .3

 .توسعه و طرحهای موجود تأسیسات فرآیندها، ها،سیستم در فنی و مدیریتی ضوابط و استانداردها اجرای و بازنگری تدوین، .4

 و اضطراری برای شرایط کارکنان و مدیران واحدها، کلیه وظایف شرح و هادستورالعمل تمرین و فرهنگسازی آموزش، تدوین، .5

 .مردم به مؤثر رسانیاطلاع

 .مدیریت بحران عرصه در عملیاتی و مؤثر هزینه،کم جدید راهکارهای به دستیابی جهت در موردنیاز هایپژوهش انجام .6

وظیفه بر شمرده شده است که هریک واجد اهمیت بسیار و تاثیر  22نامه ذیل عنوان شرح وظایف عمومی مجموعا آیین 4در ماده 

است که تعدادی از موارد  های بین سازمانی و مدیریت موثر و آگاهانه در مراحل مختلف مدیریت سیلابگیر در ایجاد هماهنگیچشم

 موجود ظرفیت از استفاده و شناسایی نیازها و جامع مطالعات انجام جهت ریزیبرنامه و سیاستگذاری»تر در ادامه ذکر خواهد شد؛ مهم

 مدیریت جامع سامانه ایجاد منظوربه ریزیبرنامه»، «سرزمین آمایش اساسی محورهای از یکی عنوان به آن نمودن منظور لحاظ به

 و سیل هایبخش با مرتبط هایبحران زمینه در طرح جامع خطرپذیری سازیپیاده منظوربه بسترسازی و ریزیبرنامه و بحران

 مدتمیان و سالیانه هایبرنامه پیشنهاد»، «سازمانی حیات تداوم فاضلاب و استقرار سیستم مدیریت و آب برق، دریایی، مخاطرات

 جهت آن اجرایی نامهآیین (23) ماده و کشور بحران سازمان مدیریت تشکیل قانون (11) اساس ماده بر سازمان به آن اعلام و کارگروه

اقدامات  ارزیابی و مستندسازی نظارت، هماهنگی، پشتیبانی،»، «مربوط هایتبادل موافقتنامه و لازم تخصیص اعتبارات و تصویب

 وزیر به گزارش مقابله( و ارائه و آمادگی ویژه کارگروه)به امور با مرتبط بحران مختلف مدیریت مراحل خصوص در ذیربط هایدستگاه

در  تکراری و موازی کارهای انجام و هامسئولیت تداخل از جلوگیری منظوربه لازم هماهنگی ایجاد و ریزیبرنامه»، «سازمان و نیرو

و اتصال  GISسیستم  قالب در اطلاعات بانک ایجاد از اطمینان حصول»، «کارگروه مختلف بخشهای در بحران مدیریت مختلف مراحل
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 هایبرنامه تصویب و بررسی و مربوطه تخصصی کارگروه مدتمیان و سالانه هایبرنامه تدوین»، «به شبکه ملی پورتال سازمان

، «هاموافقتنامه تبادل و لازم اعتبارات تخصیص و تصویب جهت ذیربط مراجع به آن ارائه و هااستان و مرکز فرعی در هایکارگروه

 از اطلاع جهت ایماهواره امکانات از استفاده بررسی»، «بحران مدیریت مختلف مراحل در مدیران عملکرد ارزیابی کارگروه تشکیل»

 با مطابق نجات و امداد و بحران مدیریت هایحوزه در استانداردها ساماندهی ارتقاء»، «کارگروه طریق از احتمالی حوادث وقوع

 توسعه»، «لابفاض و آب برق، دریایی، مخاطرات و یلس تخصصی هایزیرکارگروه توسط مرتبط و المللی معتبربین استانداردهای

 منظوربه مقررات و چارچوب قوانین در ذیربط هایدستگاه سایر و کشور، سازمان وزارت با چندجانبه یا دو هایهمکاری و مبادلات

 هایطرح پیشنهاد و بررسی»، «و فاضلاب کشور آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل های تخصصیحوزه در اثربخش و عملی حمایت

فاضلاب  و آب برق، دریایی، مخاطرات و تخصصی سیل هایحوزه در بحران مدیریت چهارگانه مراحل به اجرایی مربوط و مطالعاتی

 ارائه و بحران چهارگانه مدیریت مراحل در ناظرین و مجریان عملکرد بررسی»، «مقررات و قوانین ها،دستورالعمل ها،روش بهبود جهت

 تشکلهای هایتوانایی استفاده شناسایی و »، «ذیربط هایدستگاه مسئولین به مناسب و راهکارهای پیشنهادها عملکرد، گزارش

 دریایی، مخاطرات و سیل امور تخصصی امور با مرتبططبیعی  از رخدادهای ناشی بحران مدیریت چرخه چهارگانه مراحل در نهادمردم

، «شدهتعیین سطوح مطابق نیرو وزارت تابعه هایشرکت در بحران دفاتر مدیریت تشکیل پیگیری و بررسی»، «لابفاض و آب برق،

در  ماههشش گزارشهای ارائه»، «مذکور جلسات هایگزارش بندیجمع و بررسی و تخصصی جلسات زیرکارگروههای تشکیل پیگیری»

 «.سازمان و نیرو وزیر به کارگروه شدهانجام اقدامات خصوص

بازسازی و  -وظیفه( و د 11مقابله) -وظیفه(، ج 21آمادگی) -وظیفه(، ب 8گیری)بینی و پیشپیش -نیز در چهار بخش الف 5ماده 

 با مسوولیت وزارت نیرو پرداخته است. وظیفه کلیدی تخصصی کارگروه سیل 48وظیفه( در مجموع به شرح  11بازتوانی)

ریزی و ها، بررسی تاسیسات، برنامهبندی آنهای پژوهشی، مطالعاتی و کاربردی در کنار اولویتتدوین دستورالعملوتهیه

 زیرکارگروههای همکاری با کارگروه مختلف بخشهای خطرپذیری طرحتدوین وآوری و ایجاد بانک اطلاعاتی، تهیهسیاستگذاری، جمع

گیری و ، و بررسی و مطالعه تجربیات و اقدامات سایر کشورهای دنیا اهم مواردی است که در مرحله پیشدستگاههای ذیربط و تخصصی

 بینی بدان اشاره شده است.پیش

حوادث مرتبط با ساز مرتبط با سیل و شناسایی ریسک در مرحله آمادگی نیز بر تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و انسان 

های تخصصی و های لازم زیرکارگروههای مرتبط با کارگروه و تعیین ساختار مدیریت بحران همراه با آموزشکارگروه، تعیین سازمان

رسانی ها، ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به منظور هشدار به موقع و اطلاعسازی آنمردم، استفاده از تجارب سایر کشورها و بومی

ریزی های مرتبط با سیل، برنامهنی و دقیق، تعیین نوع و میزان امکانات و تجهیزات مورد نیاز در هنگام بروز سطوح مختلف بحرانآ

های نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی، هماهنگی در جهت جهت برگزاری مانورهای عملیاتی و فصلی، تهیه و ابلاغ دستورالعمل

های مرتبط برای آمادگی دائم و اقدام موثر در هنگام مقابله با بحران و طراحی ساختارهای مدیریتی در در بخشایجاد فرماندهی واحد 

 گیری امور سیل تاکید شده است.بازسازی و پیشمراحل مقابله، 

 مقابله هنگام رد ایمنی نکات کلیه رعایت منظوربه ریزیبرنامه و هماهنگیهای رعایت کلیه نکات ایمنی، تهیه دستورالعمل

 دیدهآسیب منطقه ساکنان بر جدیدی خطر فاضلاب و آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل در امور بحران با مقابله عملیات کهنحویبه

رسانی سریع و به موقع از ریزی به منظور تامین آب و برق در شرایط بحرانی، ثبت و مستندسازی تجربیات، اطلاع، برنامهننماید وارد

های مربوطه، برآورد اولیه خسارات ریالی واردشده بر تاسیسات آب، فاضلاب و برق، و ع هرنوع حادثه به مدیران مسوول در زیربخشوقو



24            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

دیده نیز از موارد برجسته مورد اشاره در مرحله مقابله های جامع علمی به منظور بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیبتدوین برنامه

 باشد.می

وتحلیل دلایل تخریب و آسیب تاسیسات های مستندساز تخصصی و تجزیهبازسازی و بازتوانی نیز، اخذ گزارش گروهدر مرحله 

ریزی جهت اقدامات اصلاحی و ارائه پیشنهادهای لازم از اهم موجود،  بررسی نقاط قوت قابل بهبود در عملیات مقابله با حوادث و برنامه

 وظایف تخصصی کارگروه سیل  است.

 

 ها و راهبردهای کلیتکالیف وزارت نیرو بر اساس اسناد بالادستی، قوانین، سیاست -1-1-1

های و راهبردهای کلی و نیز قوانین مرتبط با موضوع سیلاب پرداخته خواهد شد تا با در این قسمت به اسناد بالادستی، سیاست

رسد؛ عدم آشنایی و توجه کافی به این اسناد مهم ی شود. به نظر میهای مجموعه وزارت نیرو در این رابطه ارزیابها، سیاستبررسی آن

مند از سوی این مجموعه شده است. لذا لازم است مدیران از سوی مجموعه وزارت نیرو، باعث اقدامات انفعالی و عدم مدیریت نظام

های موجود استفاده از پتانسیل و ظرفیت مربوطه با مطالعه و بررسی دقیق این اسناد و تبیین دقیق آن در میان کارشناسان، ضمن

ها و به بازنگری در اهداف و ساختارهای مجموعه بپردازند و ضمن جلوگیری از اتلاف منابع مالی)از طریق تشکیل کارگروه قوانین،

تی خود را افزایش وری از منابع مشترک را ارتقاء داده و با هدف حفاظت از جان و مال مردم، سطح مدیریهای مختلف(، بهرهکمیته

 دهند.

 گفتار اول: استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه پایدار، سازگاری با اقلیم و اصلاح ساختار مدیریت منابع آب

غیرمترقبه ابلاغیه رهبری مورخ  حوادث و طبیعی سوانح از ناشی خطرات کاهش و های کلی پیشگیریدر سند سیاست

 از ناشی عوارض با رویارویی برای مردم و مسؤولان سازیآماده و ایمنی فرهنگ و آگاهی و آموزش گسترش و بر افزایش 25/16/1394

 و پژوهشی و علمی مطالعات تقویت و و گسترش 8اقلیمی و جوی هایپدیده و زلزله خطر ویژه به غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح

 مدیریت نظام ؛ ایجاد1-3تاکید شده است. در بند  11حوادث گونهاین خطرات از کاستن و شناسایی منظور به موجود، مراکز از حمایت

 و موقع به هشدار منظور به مسئول، اجرایی هایسازمان و پژوهشی-علمی مراکز اطلاعاتی هایشبکه کمک به اطلاعات جامع

 از اعم نیاز مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه گرفتن اختیار در ،3-3حادثه و در بند  وقوع زمان در هنگام به و دقیق رسانیاطلاع

تهیه و تصویب نیز به   5-6بحران مورد توجه قرار گرفته است. بند  زمان طول در مسلح نیروهای و غیردولتی عمومی نهادهای و دولتی

های جوی شناسایی پدیده نیز به 9اشاره کرده است. در بند  وسازهای غیرفنیقوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت

های طبیعی، ایجاد نظام ها از طریق تهیه اطلس ملی پدیدهو اقلیمی و نحوه پدیدارشدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آن

ت. تصریح شده اس های پیشرفتهآوریآگاهی بلندمدت با استفاده از فنهای هشدار سریع و پیشپیوسته ملی پایش و بهبود نظامهمبه

« سازگاری با اقلیم»ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد های توسعه ملی به گونهتنظیم برنامه»بر لزوم  8در بند 

شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی  .1، ضمن انجام سه اقدام مهم؛ ملاحظه و نهادینه شود

                                                 
 1بند  8 
 2بند  11 
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شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای  .3، یه، تدوین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمیته .2، آمایش سرزمین

 تاکید شده است. آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب

بوده و امروزه به  مدیریت یکپارچه سیلابهای آبریز که زیربنای استقرار با نگرش حوضه مدیریت یکپارچه منابع آبموضوع مهم 

 1392مصوب  1414انداز های کلی نظام در دوره چشمسیاست»سند  3شود؛ در بخش عنوان رویکرد برتر در این حوزه شناخته می

 اشاره شده است. « ابلاغیه مقام رهبری

 1الادستی است که در بند از دیگر اسناد ب 11/9/1392مصوبه هیأت وزیران به تاریخ  کشور آب منابع مدت بلند توسعه راهبردهای

بر محور  اصلاح ساختار مدیریت منابع آبکشور و  های آبریزتوسعه پایدار در حوضهو اصول  نگری در کل چرخه آبجامعآن بر تقویت 

 و مردم مشارکت نقش افزایش برداری بهبا هدف تمرکززدایی در اجرا و بهره 11در بند  11آب تاکید شده است. منابع یکپارچه مدیریت

 پرداخته است. ایمدیریت حوضهبر مبنای  آب چرخه در نگریجامع و محلی هایسازمان

 توسعه بلندمدت راهبردهای»سند  11در بند  سرزمین آمایش و پایدار توسعه اصول اساس موضوع مدیریت یکپارچه منابع آب بر

نیز بار دیگر مورد تاکید « شورای آمایش سرزمین 21/19/1381تاریخ  69319/111مصوبه شماره  سرزمین آمایش منظر از آب بخش

 مرکزی اشاره شده است. جمعیتکم مناطق و جنوبی شرقی، با تاکید بر مناطق هامهار سیلاباین سند بر  12قرار گرفته است. در بند 

 ی در مدیریت و مهار سیلابگیری از پتانسیل مخازن زیرزمینگفتار دوم: توجه به بهره

گیری از پتانسیل مخازن سطحی و زیرزمینی از ها و ذخیره آن ضمن بهرهقانون توزیع عادلانه آب، مهار سیلاب 28ماده بر اساس 

« هابردای از آناحداث تاسیسات آب و بهره»قانون تاسیس وزارت نیرو؛  1تکالیف وزارت نیرو عنوان شده است. همچنین در بند ل ماده 

 از تکالیف وزارت نیرو برشمرده شده است.

به طور کلی؛ مهار سیلاب بر مبنای دو هدف اساسی استوار می باشد؛ نخست پیشگیری از بروز خسارات مالی و جانی ناشی از آن و 

ای از آن که کاهش خسارات وارده و هدف دیگر، استفاده و مدیریت آبی است که در صورت عدم مدیریت صحیح و اصولی، بخش عمده

از دسترس خارج   -ضمن ایراد خسارت-تواند برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و احیای محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد می

گردد. لذا با هدف دستیابی به اهداف فوق، در برخی مقررات، قوانین و اسناد مرتبط، رویکردهای متعددی مورد تاکید قرار گرفته می

 است.

 مناسب عملیاتی هایبرنامه اجرای و مقام رهبری بر تدوین 14/14/1398 ابلاغی مصرف الگوی اصلاح کلی هایسیاست 9در بند 

 سیل در و خشکسالی مدیریت اعمال و منفی تراز دارای زیرزمینی هایسفره در به ویژه آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد برای

تاکید شده است. اهمیت این بند از این جهت است که بر خلاف رویکرد حاکم بر مدیریت آب از سوی وزارت  اقلیمی شرایط با سازگاری

 و منابع بین تعادل ایجاد سند ضوابط 4ها تاکید دارد. موضوع اخیر در ماده های سطحی متمرکز است بر آبخواننیرو که بر رواناب

وجه قرار گرفته که بر اساس آن، وزارت نیرو موظف به ایجاد راهکارهای به شکل دیگری مورد ت 21/15/1391آب مصوب  مصارف

های تغذیه شده است. طرح سیلاب پخش و کنترل مصنوعی و تغذیه عملیات با زیرزمینی هایسفره بخشی از طریق افزایش تغذیهتعادل

 از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون اجرایی نامهآیین 1مصنوعی با هدف کنترل سیلاب یکی از مواردی است که در ماده 

                                                 
های آب هایشرکتشدن ، با استانی، طی اقدامی قابل تاملراهبردی ییعنی حدود دو سال پس از تدوین این مصوبه 4831در سال  11

 شد. ، اقدامای، عملاً در جهت عکس اهداف این سندمنطقه
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 مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون( 51) ماده و 1394 مصوب معین درموارد آن مصرف و دولت درآمدهای

همچنین زیست نیز مورد توجه قرار گرفته است.  محیط و صنعت زیربنایی، امور کمیسیون عضو وزیران 01/12/1387مصوب  دولت

 هایبرنامه و هاسیاست اهداف، مستندات، و سند مبانی 2در بند  خش سیلابهای تغذیه مصنوعی و پتقویت آبخوان از طریق طرح

های شورای اقتصاد به عنوان یکی از سیاست 8/4/1383مصوب  «مقاومتی اقتصاد اجرایی برنامه» خصوص در نیرو وزارت عملیاتی

 مجددا تاکید شده است. « آب منابع تأمین ساختار اصلاح»

که از موارد مغفول در  -ها در نگهداشت سیلاب گیری از توان آبخوانلازم است به این نکته مهم توجه داشت که رویکرد بهره

تواند ضمن کاهش خسارات جانی و مالی سیل؛ با از جمله راهکارهایی است که می -قرن اخیر بوده استمدیریت آب کشور در طول نیم

آوری کشور را در ابعاد مختلف شرب، کشاورزی و صنعت در شرایط خشکسالی هم ارتقا دهد. از جمله مزایای تغذیه آبخوان، توان تاب

دیگر این راهکار نسبت به مخازن سطحی؛ هزینه پایین مطالعه و اجرا، آثار تخریبی اندک محیط زیست و جلوگیری از هدررفت آب به 

دهد. کاهش درصد قابل توجهی از هدررفت حجم مفید مخزن را به خود اختصاص میا در مخازن عظیم، دلیل تبخیر است که معمول

 شدت فرونشست زمین از مزایای دیگر این روش نسبت به مخازن سطحی است.

 ها و انهار طبیعیها، مسیلگفتار سوم: تعیین حدود حریم و بستر رودخانه

ها و انهار طبیعی در ها، مسیلرودخانه حریم و بسترتعیین پهنای  1361ادلانه آب مصوب قانون توزیع ع 2ماده  1بر اساس تبصره 

ها، بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی از تکالیف ها، انهار و داغاب در بستر طبیعی آنهر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه

ها ها و مسیلهرنوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه نیز ایجاد 2ماده  3وزارت نیرو عنوان شده است. تبصره 

دیده شده که بر اساس آن؛ به وزارت نیرو این صلاحیت  4در تبصره  3را ممنوع دانسته مگر با اجازه وزارت نیرو. ضمانت اجرای تبصره 

ها را برای امور آب و برق مزاحم تشخیص دهد با اجازه و مسیلها تفویض شده تا هرگونه بنای معارضی را که در بستر و حریم رودخانه

ها، تقاضای رفع تجاوز نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین 6و نظارت دادستان یا نماینده ایشان، تخلیه و قلع نماید. بر اساس ماده 

ها در اختیار که بستر و حریم رودخانهبه لحاظ این ای محول گردیده است.های آب منطقهها به شرکتنسبت به حریم و بستر رودخانه

الاصول برعهده ها نیز علیاست، مسوولیت حفظ و مراقبت از هرگونه تعدی و تجاوز به رودخانه -به نمایندگی از دولت-وزارت نیرو 

 5و  2ها در مواد انهار و مسیل ها،وزارت نیرو قرار داده شده است. تکلیف مهم دیگر وزارت نیرو در رابطه بستر و حریم رودخانه

ای)به عنوان کارگزار وزارت نیرو( موظف به تعیین حریم و بستر بر های آب منطقهنامه مربوطه دیده شده که مطابق آن شرکتآیین

 اند.لازم شده رسانیاطلاعآن و  گذاریعلامتو نیز  ریزی مشخصبرنامهاساس 

های مربوطه بوده و در آراء دیوانعالی کشور و دیوان مورد اختلاف وزارت نیرو و شهرداری البته موضوع حریم و بستر در داخل شهرها

اداره کل امور حقوقی و  25/4/99تاریخ  214عدالت اداری و اسناد دیگر قضایی، مکررا مطرح شده است. بنا بر نظریه مشورتی شماره 

ها حتی در ها، نهرها و مسیلای در حفظ و نگهداری بستر رودخانهمنطقههای آب اسناد قوه قضائیه، بر مسوولیت وزارت نیرو یا شرکت

نامه مربوط آیین 9و ماده  1قانون توزیع عادلانه آب و بند ح ماده  2ماده  3داخل محدوده شهرها و تعیین حدود آن با توجه به تبصره 

-ی اسناد قضایی در رابطه با حریم و بستر به چشم میتصریح شده است. از نکات مهم که در بررس 11/9/1318به بستر و حریم مصوب 

ها است. بر اساس بخشنامه معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت خورد، موضوع صدور اسناد مالکیت اراضی مجاور رودخانه

 یه مقرر شده است برایبه اداره کل ثبت استان تهران، به منظور ایجاد وحدت رو 6/1/94-11/41/1اسناد و املاک کشور به شماره 

-رودخانه و حریم بستر تعیین به نامه مربوطآئین طبق را حریم میزان بدواً طبیعی انهار یا هارودخانه مجاور املاک مالکیت صدور اسناد
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 ذیربط مرجع از وزیران هیأت 11/9/18 زهکشی مصوب و آبیاری آبرسانی، هایو شبکه طبیعی هایبرکه مردابها، ها،مسیل انهار، ها،

 با مالکیت سند مقررات، با رعایت ملک باقیمانده به نسبت و کسر ثبتی، محدوده از شده، تعیین حریم مقدار سپس و نمایند استعلام

های ، حتی زمین14/8/1311تاریخ  4451گردد. بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره  صادر حریم مجاورت قید

جزء مشترکات و  1361و قانون توزیع عادلانه آب  1341شدن آب اند بر اساس قانون ملیدر بستر و حریم قرار گرفته ای کهموقوفه

 ها،رودخانه حریم و بستر به مربوط نامهآیین 1بند خ ماده شوند. ثروت ملی محسوب و در اختیار وزارت نیرو بوده و دولتی محسوب می

نامه مذکور آیین 11ها از سوی وزارت نیرو تاکید دارد. مطابق ماده نیز بر تعیین حریم و بستر رودخانه 1318ها مصوب مسیل انهار و

ها ها، منوط به تایید وزارت نیرو ضمن همکاری با شهرداریها در داخل شهربودن مسیلاتخاذ تصمیم لازم در خصوص شناسایی متروک

ها، موسسات و نامه نیز، وزارتخانهآیین 13معتبر دانسته است. بر اساس ماده  باشد و در صورت اختلاف، تشخیص وزارت نیرومی

های مربوطه، بستر وحریم های وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحها و نهادها وهمچنین سازمانهای دولتی، شهرداریشرکت

نمایند، هرنوع تصرف در بستر وحریم منوط به موافقت کتبی و قبلی های طبیعی را استعلام ها و برکهها، مردابها، انهار، مسیلرودخانه

مجازات خواهند شد. همچنین بنا بر  وزارت نیرو است و متخلفان از این ماده)اعم از حقیقی و حقوقی( طبق مقررات موضوعه، تعقیب و

 مرده بستر که بستر باقیمانده و نموده ییرتغ طبیعی صورت که به هاییمسیل و طبیعی انهار ها،رودخانه آن قسمت از بستر 9 ماده

 به متقاضی دستگاه به نیرو وزارت طریق از مشخصی حدود با باشد، استفاده قابل برق و آب طرحهای اجرای برای شود،می نامیده

گردد. بر اساس ماده می قید واگذاری سند در مربوط شرایط سایر و بندیکناره سازی،آماده نحوهقابل واگذاری است. البته  اجاره صورت

ستر از جمله بندارد  خاص مالک که املاکی به نسبت 1311سال مصوب  نامه قانون ثبت اسناد و املاکآیین 19/11/1391اصلاحی  41

 ا ازهسارچشمه و و زیرزمینی از سطحی دیگر اعم و هر مسیر طبیعی از آنها و انهار طبیعی منشعب یها و نهرهارودخانه ها و آبمسیل

ها قانون شهرداری 55ماده  2از نکات مهمی که در این قسمت لازم است اشاره شود بند  نخواهد شد. پذیرفته ثبت افراد، درخواست

باشد که تا کنون، مستمسکی برای عدم پاسخگویی وزارت نیرو در خصوص انجام اقدامات لازم در مواجهه با می 1334مصوب سال 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار » بر اساس این بند؛  12گذرد، بوده است.ها که از داخل شهرها میی از رودخانهسیل در بخش

ها عنوان از وظایف شهرداری« ممکنهقنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه

عمومی اشاره کرده  انهارها و آب مجاریونگذار با دقت و ظرافت از واژه رودخانه استفاده نکرده و تنها به شده است. مطابق این بند، قان

ها در داخل توان نتیجه گرفت که مسوولیت حریم و بستر رودخانهمتمایز بوده و بنابراین می رودخانهاست که از نظر تعریف کاملا با 

 13شهرها نیز بر عهده وزارت نیرو است.

 و کناره تثبیت و نیز وظیفه حفظ 1362/05/18مرزی مصوب  هایبستر رودخانه و تثبیت کناره و حفظ قانون 1بر اساس ماده 

 که است نیرو وزارت با ایران اسلامی جمهوری اساسیقانون  19 اصل کامل رعایت با آنها مسیر اصلاح احیاناً  و مرزی هایرودخانه بستر

 ژاندارمری و( ارتش جغرافیائی اداره)دفاع خارجه، امور کشاورزی، کشور، هایبا وزارتخانه مستمر و مداوم لازم است ضمن همکاری

                                                 
 ت:وظایف شهرداری به شرح ذیل اس - 55ماده  12 

 .در حدود قوانین موضوعه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابرایجاد خیابانها و کوچه .1
 ممکنهقنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل آبها و فاضلاب و تنقیهتنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری  .2
قانون اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری مصوب  3، ماده 1322قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب  11در قوانین مختلف از جمله ماده  13 

گذار به صراحت میان رودخانه و قانون 1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  1ماده ، و 1341شدن آن مصوب قانون آب و نحوه ملی 1، ماده 1334
 دیگر منابع آبی از جمله انهار تفکیک قائل شده است.
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 به نسبت همجوار دول و ایران بین مرزی هایپروتکل و هاموافقتنامه و معاهدات مفاد رعایت با و( مرزبانی اداره)ایران اسلامی جمهوری

نیز کلیه امور  19/12/1363نامه اجرایی قانون مذکور مصوب آیین 11و  16، 15بر اساس مواد . نماید اقدام اجرایی و فنی امور انجام

ها و همچنین تعیین حریم و بستر های مرزی و حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانهریزی و اجرایی مربوط به رودخانهمطالعاتی، برنامه

 زارت نیرو نهاده شده است.های مرزی بر عهده وها، انهار و مسیلرودخانه

 هاها و حقوق ارتفاقی در بستر و حریم رودخانهبرداری از حریم و بستر رودخانهگفتار چهارم: صدور اجازه بهره

 هابرداری از شن و ماسه در حریم و بستر رودخانهمبحث اول: بهره

برداری غیرمجاز گردد بلکه هر نوع سوء برداشت و بهرهیتعدی نسبت به رودخانه نه تنها تجاوز به بستر و حریم رودخانه را شامل م

گردد. لذا در قوانین مختلف برای از منابع رودخانه از جمله آب و شن و ماسه و نیز هرگونه عبور و ارتفاق از رودخانه را نیز شامل می

قانون توزیع عادلانه آب؛  49ماده ر اساس جلوگیری از تعدی نسبت به موارد مذکور، تکالیفی بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است. ب

 ها و حریم قانونیها، انهار و مسیلرودخانه بستر و حریم برداری از شن و ماسه و خاک رسبهرهبرداری یا واگذاری صدور اجازه بهره

 ضوابط 1و  5، 4، 3، 2، 1 . این موضوع به تفصیل در بندهایمنوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است هاسواحل دریاها و دریاچه

هیات وزیران نیز به تفصیل مورد تاکید قرار گرفته است. بر  14/19/1392رس  خاک و ماسه شن، معادن از برداریبهره بر فنی نظارت

 عملکرد زیست موظف است محیط حفاظت سازمان و کشور زارتو نیرو، زارتو نانمعاو از متشکل هیاین مصوبه کارگرو  9اساس بند 

 منتشر و ینتدو را مذکور هایدهمحدو در شدهحاصل تغییرات و مذکور هایدهمحدو در رس خاک و ماسه شن، برداشت میزان سالانه

 منوط هامسیل و انهار ها،دخانهرو حریم و بستر در اقعو رس خاک و ماسه شن، از برداریبهره مجوزهای استمرارنیز  8طبق بند . نماید

 خسارات حداقل با هامسیل و انهار ها،دخانهرو از احتمالی هایسیلاب و هاجریان عبور امکان درخصوص نیرو زارتو اطمینان حصول به

 هیات وزیران نیز 21/11/1394معدنی مصوب  هایفعالیت محیطیزیست ضوابط 4بند  2بر اساس تبصره . باشدمی بینیپیش قابل

و  دریاها سواحل قانونی و حریم هامسیل و انهار ها،رودخانه حریم و بستر محدوده در رس خاک و ماسه ،شناز معادن  برداریبهره

 عنوان شده است.( سازمانهای تابعه)نیرو وزارت موافقت دریافت از پس هادریاچه

 ها مبحث دوم : صدور مجوز احداث اعیانی و حفاری و یا هرگونه تصرف در بستر و حریم رودخانه

ها قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هرنوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه 2ماده  3قانونگذار برابر با تبصره 

ها و ... مصوب سال آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه 13ها را ممنوع دانسته مگر با اجازه وزارت نیرو.  همچنین ماده و مسیل

های های دولتی، شهرداریها و ... مکلفند قبل از اجرای طرحها، موسسات و شرکتوزارتخانه»ت محترم وزیران مقرر می دارد: هیا 1318

ها .... را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه

لذا می توان اشاره داشت « و است و متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تحت تعقیب و مجازات خواهند شد.و قبلی وزارت نیر

 بایست با مجوز وزارت نیرو باشد.هرگونه تغییر و احداث هرگونه اعیانی و استفاده از حریم و بستر رودخانه می

 گفتار پنجم: جایگاه مدیریت ریسک سیلاب در اسناد بالادستی

تدوین »هیات وزیران، وزارت نیرو مکلف به  23/19/1381سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب مصوب  8-3بر اساس بند  

 در نامهتصویب»شده است. نیز بر اساس » برای مناطق مختلف کشور تامین آب آشامیدنی سالم در شرایط اضطراریراهکارهای 

 تهیه» به موظف ، وزارت نیرو،«هیات وزیران 9/5/1386کشور مصوب  کلانشهرهای در بحران مدیریت به مربوط اقدامات اجرای خصوص
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تدوین برنامه جامع پاسخ سال و نیز  1در مدت « بحران زمان در کلانشهرها اضطراری آب و برق تامین و شبکه سازیایمن جامع طرح

 سال شده است. 5ماه و اجرای برنامه در مدت  6در مدت  )شامل قطع اتوماتیک و سریع جریان گاز، برق و آب(سریع حین زلزله و سیل

 

ن مصوب 782/221/81وظایف و اختیارات وزارت نیرو بر اساس نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو)سند  -1-1-1

21/24/1181) 

بر عهده وزارت  –گونه که در شرح موضوعات عنوان دوم فوق اشاره شد همان -که وظیفه تدوین آن « نظامنامه مدیریت سیلاب»

نیرو نهاده شده است از جمله اسنادی است که به شرح وظایف مجموعه وزارت نیرو در مراحل مختلف مواجهه با سیل پرداخته است. در 

( توسط 1392ماه این نظامنامه که پس از مدت طولانی نزدیک به سیزده سال پس از ابلاغ مصوبه ستاد حوادث غیرمترقبه کشور)دی

های تابعه و وابسته وزارت نیرو)شرکت به کلیه شرکت 1385ماه وسوم آبانچیان در بیستی وقت آقای حمید چیتوزیر نیرو

و فاضلاب کشور، شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و  مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت مادرتخصصی مهندسی آب

های آب و فاضلاب شهری و روستایی، ای و سازمان آب و برق خوزستان، شرکتطقههای آب منتوانیر، شرکت-توزیع نیروی برق ایران

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، موسسه تحقیقات آب( ابلاغ شده است، به تفصیل، تکالیف و وظایف نهادهای مربوطه در یکصد 

( به طول 1385تا سال  1392وزارت نیرو)از سال بند آمده است. گفتنی است در طول مدت سیزده سالی که تدوین این تکلیف مهم 

سیل مهم در کشور رخ داده که منجر به  15های مجلس شورای اسلامی در مجموع انجامیده است، بر اساس گزارش مرکز پژوهش

 14نفر و خسارت مالی هزاران میلیاردی به مردم و اموال عمومی شده است. 15شدن کشته

الذکر، طی دو قسمت اصلی ابتدا مسوولیت نهادهای مربوطه وزارت نیرو به عنوان ت قانونی فوقدر ادامه و با توجه به مستندا

 مسوول کارگروه تخصصی سیل و رودخانه کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش بعدی شرح تکالیف مربوطه خواهد آمد. 

های زیرمجموعه منابع آب و مهندسی آب و فاضلاب( و شرکتهای مادرتخصصی)مدیریت نامه در شرکتمسوولیت اجرای این نظام

برداری و حفاظت آب و های بهرهوزارت نیرو، بر عهده مدیرعامل بوده و مسوولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای آن بر عهده دفتر نظام

برداری و حفاظت آب های بهرهفتر نظامباشد)در مراحل اجرایی نظامنامه، برای مدیریت سیلاب مسوولیتی متوجه دآبفای وزارت نیرو می

های مادرتخصصی در مراحل مختلف مدیریت سیلاب باشد(. نظارت بر عملکرد دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتو آبفا نمی

 باشد.بر عهده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو می

. سامانه 3بینی و هشدار سیلاب، . سامانه ملی پیش2هی و پشتیبانی مدیریت سیلاب، . ستاد ملی فرماند1رکن؛  5نظامنامه، شامل 

. اتاق مدیریت 5های آب و هواشناسی زمان واقعی، و سازی دادهای پایش و مدلهای منطقه. سامانه4بینی و هشدار سیلاب، ملی پیش

 باشد.بحران می

بر عهده مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران)بعنوان رییس ستاد(  لابستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیمسوولیت 

 است.

ضمن اخذ اطلاعات از سازمان هواشناسی بر عهده موسسه تحقیقات آب است.  بینی و هشدار سیلابسامانه ملی پیشمسوولیت 

-های بارشروزه و اجرای مدل 16سازی سامانه فوق و تقویت همکاری و عقد قرارداد با سازمان هواشناسی و دریافت اطلاعات پیاده

                                                 
 1386 اردیبهشت آبخیزداری، و مراتع جنگلها، سازمان سیل، جامع گزارش 14 



31            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

اشد. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بسازی سیلاب در نقاط مختلف از وظایف موسسه تحقیقات آب میرواناب با هدف شبیه

موظف به انتقال اطلاعات سامانه فوق حدکثر پس از دو ساعت به معاون آب و آبفای وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 

 باشد.ایران و دفتر مطالعات پایه شرکت اخیر می

با نگاه به مدیریت  های آب و هواشناسی زمان واقعیسازی دادهلای پایش و مدهای منطقهسامانهبرداری مسوولیت توسعه و بهره

ای هر استان و تحت نظارت دفتر مطالعات پایه های آب منطقهبر عهده دفاتر مطالعات پایه شرکت یکپارچه سیلاب در حوضه آبریز،

 ای است.های آب منطقهمنابع آب شرکت

بر عهده دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت  ای آب و هواشناسی زمان واقعیهسامانه ملی پایش دادهمسوولیت مدیریت و نظارت 

 مدیریت منابع آب ایران است. این دفتر مسوولیت هماهنگی و صدور هشدار و پایش اطلاعات در سطح کشور را دارد.

 دیریت منابع آب است. در زمان سیل بر عهده دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت ماتاق مدیریت بحران مسوولیت 

 عنوان کلی تعریف شده است: 5های این مجموعه در مطابق نظامنامه سیلاب وزارت نیرو، مسوولیت

 های هشدار سیل محدوده شهرهادر خارج از محدوده شهرها و ایجاد ارتباط با سامانههای هشدار سیل سامانهایجاد  .1

 شهرها خارج از محدوده مطالعات جامع مدیریت سیلابانجام  .2

 خارج از مناطق شهری های خطرپذیری سیلابنقشهتهیه  .3

 بستر و حریم رودخانه و آزادسازی تصرفاتتعیین  .4

 خارج از مناطق شهری پذیرهای آسیبساماندهی رودخانه .5

و « یلآگاهی تا پایان رخداد ساز پیش»، «آگاهیقبل از صدور پیش»مدیریت سیلاب در مجموعه وزارت نیرو، به سه مقطع زمانی 

گانه بندی شده است. مجموعه اقدامات لازم و متصور برای مدیریت سیلاب، در مقاطع زمانی سهطبقه« پس از فروکش نمودن سیل»

 بندی شده است:فوق، در پنج گروه به شرح زیر طبقه

 هشدار و پایش بینی، پیش .1

 رودخانه مهندسی .2

 آبفا و آب تأسیسات .3

 مخازن مدیریت .4

 بحران مدیریت و هماهنگی .5

آگاهی آگاهی، از پیشدر ادامه و بر اساس نظامنامه سیلاب، مسوولیت نهادهای مربوطه وزارت نیرو در سه مرحله قبل از صدور پیش

 بندی نظامنامه سیلاب بررسی خواهد شد.نمودن سیل بر اساس تقسیم تا پایان رخداد سیل، پس از فروکش

 

 آگاهی الف( قبل از صدور پیش

بینی بارش یا رواناب و سیلاب است که کلیه واحدها در حال ر زمان شرایط عادی قبل از صدور هرگونه هشدار یا پیشاین مرحله د

باشند. ریزی اقدامات آمادگی و پیشگیری در مدیریت سیلاب میبینی، هشدار سیل و طرحهای مستمر خود در مورد پیشانجام فعالیت

ها نقش شرکت های متعددی هستند که در بین آنوزارت نیرو دارای وظایف و مسوولیت در این مرحله چندین دستگاه از مجموعه

مدیریت منابع آب ایران در مدیریت و کاهش اثرات خسارت سیل، بسیار کلیدی و موثر است. علاوه بر شرکت مدیریت منابع آب 
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برداری از ها و سواحل، دفتر بهرهمهندسی رودخانه ایران)شامل دفتر مطالعات پایه، دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، دفتر

کنند، ای)شامل دفتر مطالعات پایه( که تحت نظارت شرکت مدیریت منابع آب فعالیت میهای آب منطقهتاسیسات تامین آب(، شرکت

آب و فاضلاب های شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و موسسه تحقیقات آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت

هایی هستند که آبی و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر دستگاههای برقشهری و روستایی، مرکز مدیریت نیروگاه

 های مختلفی در این مرحله هستند.دارای مسوولیت

بینی و هشدار سامانه ملی پیش»ی سازآگاهی، مسوولیت پیادهبر اساس گردش کار مدیریت سیلاب؛ در مرحله قبل از صدور پیش

روزه بر عهده موسسه تحقیقات آب  16و دریافت اطلاعات  تقویت همکاری و عقد قرارداد با سازمان هواشناسی کشورضمن « سیلاب

 رواناب در نقاط هدف و استخراج-سازی بارشبه طور مستمر برای نقاط مختلف با مدل سازی سیلابشبیهاست. این موسسه مکلف به 

های آب و هواشناسی به معاون آب و آبفای وزیر نیرو، مدیرعامل های مذکور به عنوان دادهرسانی دادهحجم و دبی پیک سیلاب و اطلاع

شرکت مدیریت منابع آب و دفتر مطالعات پایه شرکت اخیر است. در مرحله بعد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با استفاده از 

بینی و هشدار سیل به فاصله حداکثر دو ساعت پس از دریافت اطلاعات، موارد را به صورت مکتوب به معاون ای پیشههای سامانهداده

استقرار و کند. مطالعه، آب و آبفای وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب و دفتر مطالعات پایه این شرکت ارسال می

های آب و هواشناسی بر عهده دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران واقعی داده ای پایش زمانبرداری از سامانه منطقهبهره

 نهاده شده است.

ای تحت نظارت شرکت مدیریت منابع آب مبتنی بر مدیریت یکپارچه سیلاب در سطح حوضه آبریز، مکلف های آب منطقهشرکت

 های آب و هواشناسی هستند.سازی واقعی دادهای پایش و مدلبرداری سامانه منطقهبه استقرار و بهره

از تکالیف « ای واقع در حوضه آبریزهای آب منطقهاعلام هشدار کمی و زمانی رخداد سیلاب دفتر مدیریت بحران و سایر شرکت»

 ها،رودخانهشرکت مدیریت منابع آب)دفتر مطالعات پایه( و اعلام هشدار کمی و زمانی رخداد سیلاب به بخش تاسیسات آبی، بخش 

ای)دفتر مطالعات پایه( آخرین وظیفه های آب منطقهمدیریت بحران و دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب از تکالیف شرکت

 باشد.این دوره از مجموعه وزارت نیرو می

 

 

 

 آگاهی تا پایان رخداد سیلب( از صدور پیش

بینی، پایش و های پیشآگاهی احتمال رخداد بارش یا سیلاب توسط سازمان هواشناسی یا سایر سامانهاین مرحله از صدور پیش

فارغ از اینکه سیلابی به باشد هشدار تا زمان اعلام پایان رخداد سیل توسط دفاتر مطالعات پایه و مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می

و « آگاهی تا شروع رخداد سیلاز صدور پیش»بر اساس گردش کار مدیریت سیل، این مرحله به دو بازه زمانی  15.وقوع بپیوندد یا خیر

 تقسیم شده است.  « نمودن آناز رخداد سیل تا فروکش»
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دفتر  پس از اعلام هشدار کمی و زمانی رخداد سیلاب توسط دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب، در مرحله اول این بخش،

 را بر عهده دارد.« رسانی و پایش مدیریت سیلاباطلاع»مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب، وظیفه 

مشابه دوره قبل، در این مرحله از بین مجموعه وزارت نیرو، نقش شرکت مدیریت منابع آب ایران در مدیریت و کاهش اثرات 

نار شرکت مدیریت منابع آب ایران)شامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ستاد ملی خسارت سیل، بسیار حیاتی است. در ک

های آب برداری از تاسیسات تامین آب(، شرکتها و سواحل، دفتر بهرهفرماندهی و مدیریت سیلاب، دفتر مهندسی رودخانه

کنند، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران فعالیت میای)شامل دفتر مطالعات پایه( که تحت نظارت شرکت مدیریت منابع آب منطقه

های آب و فاضلاب و موسسه تحقیقات آب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل( و شرکت

 باشد.میآبی و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر های برقشهری و روستایی، مرکز مدیریت نیروگاه

رسانی و هماهنگی)دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل(، تشکیل جلسه و از مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران؛ اطلاع

انتخاب سناریوی برتر و ابلاغ تصمیمات)ستاد ملی فرماندهی و مدیریت سیلاب(، اخذ و بررسی حداکثر ظرفیت آبگذری و تعیین نقاط 

ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب(، پشتیبانی و مشاوره در های آبگذری)دفتر مهندسی رودخانهب و گلوگاهامن و نقاط تسکین سیلا

برداری از تاسیسات تامین آب( از تکالیف مهم مجموعه شرکت مدیریت سازی سناریوهای آبگیری و خروجی سد)دفتر بهرهارائه / بهنگام

 باشد.منابع آب در این مرحله می

سازی ها و هشدارها)دفتر مطالعات پایه(، ارائه / بهنگامبینیهای بارش و سیلاب و بروزرسانی پیشتحلیل داده گردآوری و

بند و های سیل، پایش دیوارههای ضربتی کنترل جریان سیل و لایروبی رودخانهسناریوهای آبگیری و خروجی سد، اجرای طرح

 ای در این مرحله است.های آب منطقهن سیلاب مصوب، از جمله وظایف مهم شرکتهای آبگذری و نیز اجرای اقدامات تسکیگلوگاه

نظارت بر رعایت مسائل مرتبط با سلامت و بهداشت و کیفیت آب شرب از سوی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت 

های آب در مواجهه با سیل از سوی شرکتمهندسی آب و فاضلاب کشور و بررسی تاسیسات در معرض تهدید سیل و تهیه برنامه اقدام 

 های آب و فاضلاب شهری و روستایی در این مرحله است.و فاضلاب شهری و روستایی از تکالیف شرکت

ضمن تقویت ارتباط با سازمان « آگاهی مبنی بر احتمال رخداد سیلصدور پیش»بر اساس گردش کار مدیریت سیلاب؛ مسوولیت 

آگاهی لازم در مورد موقعیت و زمان رخداد بینی و هشدار و اعلام پیشتجهیز و تقویت شبکه پایش، پیش هواشناسی همچنین ارزیابی،

ساعت از  6بارش و سیلاب با حداکثر دقت ممکن به واحدهای استانی و دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب به فاصله حداکثر 

ای در این مرحله است. این دفاتر های آب منطقهتکلیف دفاتر مطالعات پایه شرکتزمان دریافت اطلاعات اولیه تا زمان صدور هشدار 

مکلفند به محض دریافت اخطاریه یا هشدار از سازمان هواشناسی، هشدار لازم را به واحدهای استانی و دفاتر مطالعات پایه شرکت 

ای، ملزم به اقداماتی های آب منطقهای عملیاتی شرکتمدیریت منابع آب ارسال نمایند. پس از این هشدار، دفاتر تخصصی و واحده

و  نقاط تسکین سیلاب و نقاط امنتعیین »و « سناریوهای آبگیری و خروجی سدسازی ارائه و بهنگام»ها هستند که از موارد مهم آن

یش مدیریت سیلاب در سطح رسانی و پااطلاع»بندی سیلاب و های پهنهبا استفاده از نقشه« های جمعیتی در معرض خطرمحدوده

 باشد.می« استان

دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب نیز ضمن حفظ و تقویت ارتباط با سازمان هواشناسی، بر عملکرد دفاتر مطالعات پایه 

 رت دارد.هشدارهای هواشناسی نظا ها در تحلیل و ارزیابیای با هدف اقدام به موقع و واکنش صحیح آنهای آب منطقهشرکت
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های آب آگاهی صادره توسط شرکتساعت پس از دریافت پیش 2دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب، حداکثر تا 

نماید. ای، هشدار لازم را به همراه اطلاعات تکمیلی به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب صادر میمنطقه

آگاهی فرصت دارد تا با بررسی سایر اطلاعات دریافتی، سامانه کشوری ساعت پس از دریافت پیش 4، حداکثر در عین حال، دفتر مذکور

های واقع در محدوده سیلاب را مطلع نموده و آغاز هشدار سیل موسسه تحقیقات آب و سامانه ملی پایش در اختیار خود، دیگر شرکت

اید. دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل پس از دریافت هشدار، بدون فوت وقت، لازم نمفرآیند مواجهه با سیلاب را به ایشان تکلیف 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی  برداری از تاسیسات تامین آب،ها و سواحل، بهرهاست تا به دفاتر مهندسی رودخانه

های آب وفاضلاب شهری و روستایی، مدیریت بحران و پدافند آب و فاضلاب کشور، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت

 رسانی نماید.آبی اطلاعهای برقغیرعامل شرکت توانیر، مدیریت نیروگاه

ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب، پس از درخواست دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل)دبیرخانه ستاد(، 

ها را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ و پس از تنظیم صورتجلسه، مراتب توسط ریاست ستاد به نسناریوهای محتمل و پیامدهای آ

شود. دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع، ضمن ابلاغ تصمیمات ستاد ملی فرماندهی و اعضای ستاد ابلاغ می

رسانی و هماهنگی با سایر نهادهای متولی مدیریت سیلاب خارج ز جمله اطلاعپشتیبانی سیلاب، به واحدهای ذیربط، مکلف به اقداماتی ا

 از مجموعه وزارت نیرو را بر عهده دارد.

 

 ج( پس از فروکش نمودن سیلاب

باشد و کلیه واحدهای مدت مییافتن سیلاب است که بیانگر عدم احتمال رخداد بارش در کوتاهمقطع زمانی مربوط به پس از پایان

 ، مکلف به اجرای تکالیف مربوط به بازسازی و بازتوانی پس از رخداد سیل هستند.مربوط

ای پایش، بصورت مستمر وضعیت سیلاب بر اساس گردش کار نظامنامه مدیریت سیلاب، در این مرحله ابتدا از طریق سامانه منطقه

حدهای عملیاتی استانی)داخل و خارج سازمان( و دفتر رسانی لازم را به واپایش شده و در صورت تشخیص پایان وضعیت سیلاب، اطلاع

ای، ملزم به اقداماتی های آب منطقهنماید. سپس دفاتر تخصصی و واحدهای عملیاتی شرکتمطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب می

ارزیابی و برآورد و اعلام به مراجع ذیربط و نیز  های آبگذریدیده و گلوگاهشناسایی نقاط حادثه، لایروبی و پاکسازی رودخانهاز جمله: 

ای و بررسی های منطقهباشند. پس از آن، دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب با دریافت اطلاعات از سامانهمی میزان خسارت

بحران و پدافند غیرعامل شرکت سایر اطلاعات، پایان شرایط سیلابی در سطح حوضه آبریز و پایان رخداد سیلاب را به دفتر مدیریت 

رسانی دفتر مدیریت بحران و روز پس از اطلاع 15نماید. سپس مستندسازی و ارائه گزارش تحلیلی ظرف مدیریت منابع آب اعلام می

دفتر  ها و سواحل،پدافند غیرعامل به شرکت مدیریت منابع آب ایران)شامل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، دفتر مهندسی رودخانه

آبی، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)دفتر مدیریت بحران و های برقبرداری از تاسیسات تامین آب(، مرکز مدیریت نیروگاهبهره

ای و های آب منطقهپدافند غیرعامل( و کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت توانیر با استفاده از اطلاعات دریافتی از شرکت

بررسی ، پیشنهاد اقدامات اصلاحی و گزارش تلفیقی سیلابگیرد. تهیه و ارائه و فاضلاب شهری و روستایی صورت میهای آب شرکت

و گزارش خلاصه مدیریتی)سنتز( توسط دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت  میزان عمل به نظامنامه توسط کلیه واحدها

شود. پس از آن دفتر مدیریت بحران و پدافند اونت آب و آبفا به وزیر نیرو ارائه میمدیریت منابع آب در مهلت یک هفته، از سوی مع
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روز پس از دریافت گزارشات  3غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب موظف به بروزرسانی بانک اطلاعات سیلاب کشور به فاصله حداکثر 

 باشد.مستندسازی می

ندها از سوی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب به بر اساس تصریح نظامنامه؛  کلیه اقدامات و فرآی

 شود.اطلاع دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل حوزه ستادی وزارت نیرو رسانده می

 

 16های مرتبط با سیلابپیوست بخش اول: مقررات و دستورالعمل -1-1-8

ها و نشریاتی توسط امور نظام فنی و باشند، ضوابط، دستورالعملآن مرتبط می در رابطه با موضوع سیل و مواردی که به نحوی با

های ذیربط از جمله وزارت نیرو تنظیم و ابلاغ گردیده است. نشریات دیگری اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه

وار آمده و در ادامه به این ضوابط و نشریات فهرست ابتدا 1-2صورت داخلی توسط وزارت نیرو تدوین شده است. در جدول هم به

 ها خواهد آمد.اختصار توضیحاتی در رابطه با برخی از آن

 
 

 لابیمرتبط با س یهامقررات و دستورالعمل  1-21جدول 

 مرتبط با موضوع مدیریت سیلابفهرست ضوابط ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  

 عنوان ضابطه ردیف

شماره 

سازمان برنامه 

 و بودجه

سال 

 انتشار

 1391 242 راهنمای مهار سیلاب رودخانه )روش سازه ای( 1

 1394 316 راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه 2

 1394 311 و حریم رودخانهراهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر  3

 1399 519 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند 4

 1381 521 راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب 5

 1381 491 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب 6

بینی و هشدار راهنمای جامع مطالعات طرح بهره برداری و نگهداری سامانه پیش  1

 سیل

593 1381 

 1381 583 راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای 9

 PMF 641 1382دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل  8

 1383 669 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب 11

                                                 
ها با هدف سازی آنبررسی کارکرد و اثربخشی ضوابط ابلاغی در ارتباط با سیلاب و بررسی الزامات اجرا و پیاده» اندیشی از گزارش جلسه هم 16 

 1389فروردین « بهبود مدیریت و مهار سیل
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 1384 618 شرح خدمات مطالعات تعیین حدبستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه 11

 1384 691 راهنمای پادسیل سازی 12

 1385 115 راهنمای مدیریت سیلابدشت 13

های ( و منحنیPMPهای محاسبه حداکثر بارش محتمل)دستورالعمل روش 14

 (DADعمق،سطح،تداوم بارش)

116 1385 

 فهرست ضوابط ابلاغ شده توسط وزیر نیرو مرتبط با موضوع مدیریت سیلاب

 تاریخ ابلاغیه شماره ابلاغیه ضابطهعنوان  ردیف

 13/2/1383 111/31/13641/83 ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سد های بزرگ ایران 1

 23/9/1385 111/31/63593/85 نظام نامه مدیریت سیلاب در وزارت نیرو 2

 در دست تهیه مرتبط با موضوع سیل یاهای در مرحله نظرخواهی و  یسفهرست پیش نو

 یهابلاغ یختار نویسپیششماره  عنوان ضابطه یفرد

 یمراهنمای تعیین کاربری های مجاز در بستر و حر 1

 رودخانه

451 --- 

 یباسازیساماندهی و ز یم،راهنمای تعیین حد بستر و حر 2

 رودخانه ها و مسیل های شهری

456 --- 

 فهرست ضوابط در دست تهیه مرتبط با موضوع سیل

 یهابلاغ یختار نویسیششماره پ عنوان ضابطه یفرد

سیلاب رودخانه  یریدستورالعمل تهیه نقشه های خطرپذ 1

 ای

--- --- 

 --- --- رودخانه یروبیراهنمای لا 2

 سیل موضوع با داخلی وزارت نیرو مرتبط نشریات فهرست

 انتشار سال داخلی نشریه شماره موضوع ردیف

 1385 161 سیل بحران مدیریت عملیاتی برنامه تدوین بر ای مقدمه 1

 1385 164 سیلاب خسارت ارزیابی راهنمای 2

 های سیلاب انتخاب استانداردهای و ضوابط بر مروری 3

 سدها طراحی

161 1385 

 1381 198 شهری سیلاب مدیریت راهنمای 4

 

 (181ای( )ضابطه راهنمای مهار سیلاب رودخانه )روش سازه
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تنظیم شده است، به بیان کلیاتی در خصوص مفاهیم کلی،  1392فصل در سال  1در دو فصل اول این نشریه که مجموعا در 

ها و ای)شامل گورههای سازهروش خسارات سیل، و مفاهیم پایه هیدرولوژی پرداخته شده است. در فصل سوم به شکل مختصر،

های تاخیری و اراضی ویژه ذخیره سیلاب، مخازن تسکین سیلاب( و سیلاب، حوضچهبند، بهسازی آبراه، انحراف های سیلدیواره

ای)مدیریت کاربری اراضی، ساماندهی اسکان و پاکسازی سیلابدشت، بهسازی شرایط حوضه آبریز و ذخیره آب در محل، غیرسازه

ستیزی، ا، تخلیه مناطق در خطر، سیلهسازی انفرادی ساختمانرسانی و آموزش مردم، ایمنبینی و هشدار سیل، اطلاعپیش

امدادرسانی بعد از سیلاب، بیمه سیل، سازگاری با سیلاب و مهار سیلاب معرفی گردیده است. در چهار فصل بعدی، با تمرکز بر 

ها، به ها و آبراهبند، انحراف سیلاب، و ساماندهی رودخانههای سیلها، دیوارهای مهار سیلاب اعم از مخازن، گورههای مختلف سازهروش

ها اشاره شده است. این نشریه که از نوع گروه سوم بوده و اولین دستورالعمل ابلاغی است های این روشبررسی و شناسایی محدودیت

ها را ای مهار سیلاب و میزان کارآمدی آنهای کلی سازهکه مستقیما به موضوع سیل پرداخته، حاوی مطالب مناسبی است که روش

 ی کرده است. ارزیاب

بندی یک برنامه کاهش خسارت سیلاب که دارای چارچوب تعریف شده باشد، شامل فرمول»در این نشریه تصریح شده است؛ 

های مختلف خواهد بود، بدیهی است که این اقدامات به طور معمول ترکیبی از اقدامات مربوط به هر دو گروه ای از روشترکیب بهینه

های مهار سیلاب در طرح»های مهار سیلاب از طریق مخازن نیز آمده است؛ های روشدر رابطه با محدویت«. است ایای و غیرسازهسازه

ترین وضعیت آن است که محل مخزن درست در بالادست محل یا بازه موردنظر برای حفاظت باشد و شرایط توپوگرافی عموما مطلوب

آید. از این گذشته در شد. با وجود این، در عمل چنین شرایطی به ندرت پیش میمنطقه نیز برای احداث سد با حجم کافی مناسب با

که محل باشد. در صورتیگیرند، بالا میچنین وضعیتی غالبا هزینه احداث سد زیاد و ارزش اراضی نیز که در داخل مخزن قرار می

های حفاظت در نظر گرفته شود باید جریانمخزن در بالادست رودخانه و به فاصله نسبتا زیاد از بازه مورد نظر برای 

های ناشی از حوضه آبریز صورت جریانای)حوضه آبریز حد فاصل محل سد و بازه موردنظر( نیز مورد توجه قرار گیرد. در اینحوضهمیان

عبارت دیگر مجموع دو  بهدست سد ممکن است به میزانی زیاد باشد که اثر تسکین مخزن را بر روی سیلاب بالادست از بین ببرد. پایین

در هر صورت درجه حفاظت و قابلیت اعتمادی  ]...[آبدهی رهاشده از سد و حوضه میانی از ظرفیت آبدهی ایمن رودخانه بیشتر شود. 

ای به نسبت افزایش فاصله محل مورد حوضههای میانبا توجه به جریان تواند به وسیله یک مخزن مهار سیلاب حاصل شود،که می

کند. لذا در یک حوضه آبریز بزرگ برای حفاظت کافی و موثر عموما استفاده از سیستم فاظت با محل سد، به شدت کاهش پیدا میح

 11«.کندضرورت پیدا می ]...[ مخازن به همراه اقدامات تکمیلی

 

 

 (117های انحراف سیلاب)ضابطه سامانه برداریبهرهراهنمای طراحی، ساخت و 

آب  جریان از بخشی یا تمام مصنوعی کانال یک وسیله به که باشدمی سیل انحراف سیلاب، مهار ایسازه موثر هایروش از یکی

 سیلاب، احداث مهار هایطرح شامل عمرانی هایپروژه از وسیعی طیف برای رودخانه جریان انحراف .گرددمی منحرف نظر مورد رودخانه

 در مسیر سازه اجرای منظور به و بوده موقتی بعضا هارودخانه انحراف .دارد کاربرد جدید هایراه احداث یا و هابزرگراه تعریض سدها،

                                                 
 .45. ص 242نشریه شماره  11 
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 گیرد صورت می سیلاب مهار های طرح اجرای منظور به که رودخانه انحراف .هستند دایمی موارد برخی در و پذیردمی صورت رودخانه

 این از استفاده امکان صورت در و باشدمی سیلاب مهار هایروش ترینقدیمی از یکی هارودخانه سیلاب انحراف .هستند دایمی معمولا

 دور رودخانه از آن خطرات نتیجه در و سیلاب جریان روش این با زیرا .باشدمی نیز سیلاب مهار در مطرح هایروش از معمولا یکی روش

دیوارهای  و هاگوره احداث مانند سیلاب مهار هایروش سایر با روش این تفاوت .آیدمی وجود به نظر بازه مورد در کافی و امنیت شده

با  کهحالی در ماند، می باقی سازه طول سرتاسر در سیل وقوع از ناشی بالقوه خطرات فوق هایهساز احداث با که است این در بندسیل

راهنمای  .یابدمی انتقال بازه محل دستپایین به سیلاب و شده برطرف رودخانه از نظر مورد بازه طول در خطرات این سیلاب انحراف

 فصل تنظیم گردیده است.  9های انحراف سیلاب  نیز با هدف معرفی این روش در برداری سامانهطراحی، ساخت و بهره

هایی روشهای مختلف انحراف سیلاب اشاره شده است. در فصل اول ابتدا های کلی مهار سیلاب و روشدر فصول اول و دوم روش

ها، ساماندهی رودخانه)شامل اصلاح و بهسازی مسیر با هدف افزایش برداری از مخازن، مهار سیلاب با استفاده از گورهمانند مدیریت بهره

ریزی و ای شامل تمهیدات برنامههای غیرسازهبندها و مخازن تاخیری، روشتوان آبگذری(، کاهش اوج سیلاب از طریق احداث سیل

ها شامل انحراف دائمی و های مختلف انحراف سیلاب، انواع آنای معرفی گردیده است. سپس در فصل دوم با تمرکز بر روشمقابله

ها، کنارگذر، انحراف به اراضی و مخازن تاخیری مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم، اهداف و کاربردهای موقت جریان رودخانه

خی ملاحظات اقتصادی و کاهش خسارات جانی و مالی مورد توجه قرار گرفته است.  فصول چهارم تا های انحراف سیلاب و برسامانه

برداری و نگهداری ها متمرکز شده است. در فصل هشتم نیز، عملیات بهرههفتم نیز عملا بر موضوعات فنی و طراحی این سامانه

 های انحراف سیلاب تشریح گردیده است.سامانه

 

 (114 ضابطه) دشتسیلاب مدیریت راهنمای

 چند سیلاب ارتباط مدیریت و مهار مختلف هایروش با و بوده سیل خسارت کاهش جامع رویکردهای از یکی دشت،سیلاب مدیریت

 سیلاب مدیریت ای مختلفهروش با آن ارتباط تبیین و دشتسیلاب مدیریت در موجود هایروش ارائه راهنما، این هدف. دارد جانبه

 ارتباط حقوقی و اجتماعی مسایل با باشد،سیلاب می خسارت کاهش برای مدیریتی راهکار یک دشتسیلاب مدیریت که آنجا از. باشدمی

 در رو این از. شودمی تلقی دشت سیلاب مدیریت ابزارهای اعمال از یکی اجرایی، هاینامهآیین راهکارهای و قوانین و داشته تنگاتنگ

 در آنها کارکرد نحوه مورد در و گرفته قرار بررسی مورد راهنما تاریخ تنظیم تا موجود اجرایی هاینامهآیین و قوانین مذکور، راهنمای

 .است گردیده ارایه لازم موارد دشت سیلاب مدیریت

 

 (141 ضابطه) سازیپادسیل راهنمای

 کاهش سیل و برابر در حفاظت برای سیلاب مهار ایغیرسازه هایروش از بخشی عنوان به سیل برابر در سازیمقاوم یا سازیپادسیل

 است، گرفته قرار مورد توجه رتکم کشور در روش این از استفاده. گیردمی قرار استفاده مورد سیلاب خطر در واقع تاسیسات به خسارت

. باشدمی پذیرامکان کمتری هایصرف هزینه با سیل خسارت کاهش امکان دیدگاه، این در متداول ایهروش از استفاده با که درحالی

 از هدف. نمود جلب سیل خسارت کاهش در را و مستحدثات املاک صاحبان و مردم مشارکت توانمی هاروش این از استفاده با همچنین

 اجرای نحوه ها،روش این ازیسپیاده راستای در نیاز مورد مطالعات سازی، های پادسیلروش با آشنایی و معرفی مذکور، راهنمای تهیه

 .باشدمی اقدامات برای این مشارکت جلب نحوه و هاروش این
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 (114 )ضابطه سیلاب فنی گزارش تهیه دستورالعمل

 خسارات بررسی آن، تشدید و ایجاد عوامل شناسایی سیل، و تحلیل تجزیه در موثری ابزار سیل، اطلاعات صحیح و موقع به آوریجمع

 و مسوولان تواندمی سیل فنی گزارش تهیه قالب دستورالعمل در مراحل این انجام چگونگی. باشدمی خسارات کاهش و و پیشگیری وارده

 دستورالعمل، این تهیه از هدف. دهد سوق این هدف سوی و سمت به مناسبی طور به را پدیده این با مرتبط همچنین کارشناسان

 کشور سطح در سیل وقوع از پس که باشداطلاعات می ارائه شکل نظر از چه و محتوا نظر از چه سیلاب فنی هایسازی گزارشهمسان

 .شودتهیه می

 

 (441)ضابطه سیل هشدار و بینیسامانه پیش نگهداری و برداریبهره طرح، مطالعات جامع راهنمای

 ها بهسیلاب ریسک کاهش برای سیل هشدار و بینیپیش خصوص و به سیلاب مدیریت ایغیرسازه هایروش کاربرد دهه اخیر، دو در

 لازم هایدستورالعمل و رهنمودها مذکور، ارائه راهنمای تهیه هدف از. است داشته افزایشی روندی یافته، توسعه کشورهای در خصوص

 .باشدسیلاب می هشدار و بینیپیش هایسامانه برداریبهره و طراحی برای تسهیل

 

 (11/21/1181تاریخ  122/11/11681 شماره )ابلاغیه ایران بزرگ سدهای طراحی سیلاب انتخاب ضوابط

 در طول کشور ایتوسعه هایبرنامه در را اعتبارات از توجهی قابل بخش که سدسازی هایطرح کلان اجرایی هایهزینه به عنایت با

 81متوسط طور به سرریز سازه هایهزینه وزن و سهم ها، طرح این که دربا توجه به این و است داده اختصاص خود به گذشته دهه پنج

 جوییدر صرفه سدها، ایمنی تأمین ضمن تواندمی طراحی، هایسیلاب صحیح انتخاب شود،می شامل را سدها اجرایی هایهزینه درصد

 باشد. مؤثر اعتبارات و هاهزینه منطقی

 

 ن( 111 داخلی )نشریه سدها طراحی های سیلاب انتخاب استانداردهای و ضوابط بر مروری

 هایبررسی سیلاب ها،سیلاب محاسبه هایروش به سدها، طراحی سیلاب انتخاب استانداردهای و ضوابط معرفی هدف با نشریه این

 استانداردهای و بر ضوابط مروری و سد شکست خورشیدی(، 1328 تا 325 های سال طی ایران تاریخی هایسیلاب از )برخی تاریخی

 .پردازدمی مختلف، کشورهای در سدها طراحی هایسیلاب انتخاب

 

 

 

 

 هاحریم رودخانه و بستر در مجاز های کاربری تعیین راهنمای پیشنویس

. دانست هارودخانه بهینه مدیریت در محور ترینتوان کلیدی می را هارودخانه حریم و بستر در مجاز هایکاربری احصای و تعیین

 به را آن مجاورین و ساکنین بر رودخانه، وارده خسارات رودخانه، این از انتفاع ضمن مناسب ریزیبرنامه با کندتلاش می که موضوعی

 .باشدمی هارودخانه حریم و بستر در های مجازکاربری تعیین راهنمای ضابطه، ارائه این اصلی هدف. برساند حداقل
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 هایچارچوب و ملاحظات ایجاد و ضوابط تبیین های غیرمجاز،کاربری از هاآن تشخیص نحوه و مجاز های کاربری تعیین چگونگی

 سبب راهنما این نهایتاً که است بدیهی .است شده ارائه ضابطه این در هارودخانه حریم و بستر در ها کاربری صدور مجوز جهت مشخص

 این. گردید خواهد کشور هایرودخانه حریم و بستر در مجاز هایکاربری دقیق تعیین در ایآب منطقه هایشرکت در واحد رویه ایجاد

 نامناسب و های کاربری ایجاد از جلوگیری از اعم هارودخانه حریم و بستر از اراضی حفاظت برای مناسب زمینه ایجاد باعث اقدام

 .شد خواهد فعلی های مزاحمدرباره اعیانی گیریتصمیم نیز و هارودخانه بستر به تجاوز خطرساز،

 

 شهری هایمسیل و هارودخانه زیباسازی و ساماندهی حریم، و بستر حد تعیین راهنمای پیشنویس

بین  تفکیکی خود مباحث، بیان در که شودمی مشاهده هارودخانه با مرتبط هاینامهآیین و قوانین کتب، نشریات، به نگاهی با

 موارد و در است شده مطرح عام طور به رودخانه برای اجرایی و مطالعاتی هایروش و نگرفته انجام غیرشهری و شهری هایرودخانه

 مکانی موقعیت دلایل متعددی به که حالی در. است گرفته قرار اشاره مورد غیرشهری و شهری بازه به مربوط هایتفاوت برخی مختصری

 لازم و گذاشت خواهد رودخانه بوم و زیست رفتار بر ناپذیریاجتناب تاثیر غیرشهری، یا و شهری محیط در آن گرفتن قرار و رودخانه بازه

 به مربوط هایتفاوت نمودن برجسته این راهنما، تدوین از هدف. شود توجه موضوع این به ایرودخانه هایطرح ارائه در است

 حد تعیین هایطرح با مرتبط ایرودخانه هایپروژه نگهداری از و برداری بهره و اجرا طراحی، و مطالعات فرایند در شهری هایرودخانه

 مطالعات، مسیر در رودخانه بودن غیرشهری و شهری در تفکیک لازم نکات و بوده زیباسازی و بهسازی و ساماندهی حریم، و بستر

 .گردد تعیین برداری بهره و اجرا طراحی،

 

 تهیه( دست )در ایرودخانه سیلاب خطرپذیری هاینقشه تهیه دستورالعمل

 توجه به با شود،می ارائه آن تهیه هایروش یا روش و سیل خطرپذیری هاینقشه مفهوم شناخت منظور به که دستورالعمل این

 اراضی، مدیریت کاربری سیل، مهار و مدیریت جمله؛ از مختلف هایزمینه در موثری و گسترده کاربرد تواندمی ها،نقشه این کاربرد

 .باشد داشته سیل بیمه و بحران مدیریت

 

 های تابعه در زمینه سیلابچگونگی انجام وظایف و اختیارات وزارت نیرو و سازمان -1-1
های دوم و سوم کمیته حقوقی کارگروه سیلاب است. اینکه؛ چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در هدف از این بخش، پاسخ به سوال

شور در مقابل سیلاب شده است و دیگر، قصور و پذیری کهای مختلف) از جمله مدیریت منابع آب و ...( سبب افزایش آسیبعرصه

های مختلف چیست؟. بنابراین در این بخش تمرکز بر شده در جریان بروز سیلاب و پیامدهای ناشی از آن در استانتقصیرهای محقق

یفیت اقدامات وزارت در ها بر اساس قوانین موضوعه است. شیوه ارزیابی کنحوه انجام وظایف و اختیارات مجموعه وزارت نیرو در سیلاب

ای از ای، چکیدهگانه بخش اول خواهد بود. البته برای تبیین بهتر موضوع، طی فصل جداگانهبندی سهاین بخش نیز بر اساس تقسیم

های گردد. در انتهای بخش هم، به شکل مختصر، گزارشهای آبی و مدیریت منابع آب بیان میهیدرولوژی، سازه گزارش کارگروه

گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری  های مجلس شورای اسلامی،های مرکز پژوهشوط به حادثه سیلاب  از جمله گزارشمرب

 های دریافتی از مجموعه وزارت نیرو و ... طی یک پیوست خواهد آمد.استان فارس، پاسخ
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 ریت ریسک و بحران سیلررسی مسوولیت وزارت نیرو بر اساس قوانین و اسناد مرتبط با مدیب -1-1-1

در این فصل، چگونگی انجام تکالیف مجموعه وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروه فرعی سیل کشور بر اساس سه سند مهم در 

. طرح جامع امداد و 2، 1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته . ماده واحده قانون1حوزه مدیریت بحران کشور؛ 

 ، بررسی خواهد شد. 1391. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 3و  1392صوب نجات کشور م

 18/15/1311مصوب  طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته قانون گفتار اول:

 فرعی کمیته»که دستگاه مذکور، مسوول های ارسالی از سوی وزارت نیرو مبین آن است که علیرغم اینهای مربوطه و پاسخبررسی

بوده و مطابق  18/15/1311 مصوب طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی کمیته« رودخانه طغیان و دریا آب نوسانات و سیل از پیشگیری

 منجر که است هاییحلراه ارائه با هدف تحقیقاتی کارهای و مطالعات انجام»(؛ 12/12/1312نامه اجرایی مربوطه)مصوب آیین 11ماده 

 شرح» مربوطه بوده و مطابق همین ماده تکلیف ارائه آن شود، از تکالیف دستگاه اثراتکاهش یا طبیعی حادثه بروز از جلوگیری به

را داشته است، لیکن وزارت مذکور، اقدام موثری در فاصله تصویب قانون فوق تا زمان  تشکیل تاریخ از ماه یک ظرف «تفصیلی وظایف

سال انجام نداده  12شود، یعنی به مدت کشور مصوب می نجات و امداد که طرح جامع 11/11/1392قانون مرتبط بعدی در تاریخ 

مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان بررسی  15554دهد که بر اساس گزارش شماره  جا خود را نشان میاست. اهمیت این موضوع آن

که ضمن خسارات گسترده و قابل توجه به سیل در کشور حادث شده  3111شمسی تعداد  11وضعیت سیل در کشور تنها در دهه 

 نفر شده است. 551شدن اموال عمومی، منجر به کشته

 11/11/1392گفتار دوم: طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 

طرح »های وزارت نیرو در خصوص موضوع سیلاب پرداخته است از مصوبات مهمی که به طور خاص به موضوع سیلاب و مسوولیت

باشد. مطابق این مصوبه، وزارت نیرو در جایگاه هیئت وزیران می 1392مصوب هفدهم فروردین ماه « کشور نجات و امداد جامع

ماه قرار گرفته است. ستاد حوادث غیرمترقبه کشور نیز در تاریخ دوازدهم دی« کارگروه تخصصی سیل و طغیان رودخانه»مسوولیت 

. 3. مطالعات و پژوهش، 2. ایجاد بانک اطلاعاتی، 1عنوان:  4دخانه را در ، شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و طغیان رو1392

تکلیف اصلی بر عهده  18مجموعا  های اجرایی و ستادی تدوین و ابلاغ کرده است. ذیل عناوین چهارگانه فوق،. فعالیت4آموزش و 

های وزارت نیرو و نتایج حاصله ارگروه بر اساس پاسخشده کهای انجاموزارت نیرو نهاده شده است که ذکر آن در بخش اول آمد. بررسی

به طور « نظامنامه مدیریت سیلاب»گانه تنها تدوین  18های دیگر هیات ویژه نشان از آن دارد که از این مجموعه از تحقیقات کارگروه

و شیوه قبل از مصوبه ستاد حوادث کامل صورت گرفته و اقدامات دیگر یا بطور کامل انجام نشده یا بصورت پراکنده، با همان سرعت 

 18شده از سوی مجموعه وزارت نیرو بر اساس این تکالیف ای مدون بوده است. در ادامه اقدامات انجامغیرمترقبه و بدون تدوین برنامه

 شود:گانه ذیل عناوین اصلی در ادامه بررسی می

 

 تکلیف( 1ایجاد بانک اطلاعاتی)شامل 

 ؛ در این راستا وزارت نیرو اقدام خاصی در راستای تجمیع اطلاعات آن از ناشی خسارات و سیل یتخصص اطلاعاتی بانک ایجاد

های مادرتخصصی مدیریت منابع آب و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و های ذیربط از جمله شرکتواصله از مجموعه



      41     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

سال از این تکلیف  16ای و آب و فاضلاب استانی صورت نداده است. در حال حاضر پس از گذشت های آب منطقهشرکت

 آوری شده و بنابراین بانک اطلاعاتی متمرکزی وجود ندارد. های مذکور جمعقانونی هنوز اطلاعات بصورت پراکنده از شرکت

 ؛ روش وزارت نیرو در این ها و نوسانات آب دریاها و سیلاباط با رودخانهآوری مجموعه اطلاعات پایه و تخصصی در ارتبجمع

ای در این ای است و به دلیل عدم وجود ساختار مدیریت حوضههای آب منطقهرابطه از طریق دریافت اطلاعات از شرکت

هر استان به وزارت نیرو ای های آب منطقههای مختلف از سوی شرکتهای مختلف و با فرمتمجموعه، اطلاعات در زمان

 گردد.گردد که همین امر باعث کاهش سرعت و در نتیجه تاخیر در اقدامات مدیریتی در مواجهه با سیل میارسال می

 ای یکسان از سوی ؛ در حال حاضر مستندسازی سیلاب بدون فرمت و ضابطهمستندسازی اطلاعات سیلاب در کشور

گیرد و اقدامی در راستای تجمیع اطلاعات سیلاب ود به مرزهای استانی صورت میای هر استان و محدهای آب منطقهشرکت

گونه گزارش مشخص و مدونی در رابطه با سیلاب مثلا حوضه رودخانه رودخانه وجود ندارد. بنابراین عملا هیچ در سطح حوضه

و گزارشات مربوطه با عناوین استانی مثلا  کرخه یا رودخانه کارون و یا رودخانه دز از سوی مجموعه وزارت نیرو تنظیم نشده

های دیگر تنظیم گردیده که روشی صحیح و علمی و متناسب با رویکردهای امروز جهانی در مدیریت سیل خوزستان یا استان

به « سیلاب گزارش فنی تهیه دستورالعمل»سیلاب نیست. البته باید اضافه کرد که در این رابطه، دستورالعملی با عنوان 

با همکاری مشترک دفتر مهندسی و معیارهای فنی وزارت نیرو و معاونت نظارت راهبردی  1383در سال  669ماره ش

سازی گزارشات فنی تواند در جهت یکسانریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تدوین گردیده، که حداقل میمعاونت برنامه

 مربوطه استفاده گردد.

 

 (تکلیف 7مطالعات و پژوهش)شامل 

 دستگاه  تعیین و دریا آب نوسانات و سیل خسارات کاهش برای مورد نیاز تحقیقاتی و مطالعاتی هایطرح اجرای و پیشنهاد

؛ در خصوص این وظیفه، تغییر رویکردی از سوی مجموعه وزارت نیرو نسبت به قبل از ابلاغ مصوبه دیده نشد. ذیربط اجرایی

 رابطه از سوی این مجموعه صورت نگرفته است.هیچ پژوهش مرتبط و کارآمدی در این 

 کلیه نیازهایپیش و ملزومات از یکی سیل بندیپهنه هاینقشه ؛ تهیههای کشوربندی سیلاب رودخانههای پهنههیه نقشهت 

 حاشیه اراضی کاربری تعیین نحوه سیل، بیمه سیل، هشدار هایسیستم جمله از سیلاب کنترل و پیشگیری هایطرح

از طرف دیگر، حتی اقدامات . باشدمی وارده خسارات ارزیابی و و تعیین رودخانه جریان ایمن عبور محل رودخانه، آزادسازی

بندی است که تا کنون و به های پهنههای دیگر در مدیریت ریسک و مدیریت بحران سیلاب، منوط به وجود نقشهدستگاه

ت. علیرغم تصریح شفاف قانون مبنی بر مسوولیت انجام این تکلیف بر وزارت شکل کامل از طرف وزارت نیرو انجام نشده اس

های دریافتی کارگروه حقوقی، ریزی در این رابطه انجام نداده و بر اساس پاسخنیرو، اساسا وزارت مذکور، اقدام توام با برنامه

اعلام نموده است که  11/15/1389مورخ  111/24315/89حتی مسوولیت آن را متوجه خود ندانسته و بر اساس نامه شماره 

 نیرو وزارت حاکمیتی وظایف و تکالیف جز هانقشه تهیه که داشت اعلام باید سیلاب، بندیپهنه هاینقشه خصوص در»

 بالاتری حساسیت درجه از موضوع سیلاب خطرپذیری و جمعیتی مراکز با همجواری دلیل به که مناطقی در لیکن. باشدنمی

 تامین سیلابدشت پهنه در بردارینقشه عملیات توسعه برای نیز نیاز مورد اعتبارات و باشد داشته قرار مناطق سایر به نسبت

این در حالی است که بر اساس شرح تکالیف .« (خوزستان استان هایرودخانه نظیر)گرددمی تهیه هانقشه این باشد، شده
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های اساس طرح جامع امداد و نجات کشور بر عهده وزارت نیرو)طی سال کارگروه سیل و طغیان رودخانه که مسوولیت آن بر

های سراسر کشور به عنوان یکی از وظایف این وزارتخانه، مصرح بندی سیلاب رودخانه( نهاده شده است، پهنه1392-1381

 گردیده است.

 ها)شامل لایروبی، حفظ حرائم، برداشت رودخانهموضوع عملیات مهندسی  خصوص ؛ درهاساماندهی رودخانه و احیا ضرورت

وماسه و ...(، همانطور که گفته شد این موضوع در اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران و قوانین متعدد مختلف اشاره شن

 های دیگر این گزارش تحت عناوین مربوطه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفت.شده است که در قسمت

 بینی و هشدار سیستم پیش مطالعه و ریزی؛ در رابطه با برنامهسیل هشدار و بینیپیش سیستم ایجاد مطالعه و ریزیبرنامه

 سیل، توضیحات لازم در بخش بررسی نظامنامه مدیریت سیلاب خواهد آمد.

 ل در ؛ در خصوص تغیییر و تحوکشور مختلف در مناطق سیلاب مدیریت نظامنامه تدوین و مدیریتی ساختارهای طراحی

ساختارهای مدیریتی متناسب با شرایط سیلاب، عملا اقدام درخوری در این وزارتخانه در جهت اهداف این سند صورت نگرفته 

 است.

تدوین و از سوی وزیر نیروی وقت آقای  11/19/1385ن در تاریخ 141/112/85نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو به شماره  

های مربوطه های ذیربط ابلاغ شده است. بررسی این سند مهم که به تکالیف دستگاهبه دستگاه 23/19/1385چیان در حمید چیت

و البته بدون توجه به جایگاه این وزارتخانه به عنوان مسوول کارگروه سیل و لزوم توجه به ایجاد هماهنگی و استقرار  -وزارت نیرو 

را در رابطه با سیلاب مشخص کرده است، در بخش مربوط به نظامنامه  -مدیریت واحد در زمان پیش و زمان بحران تنظیم شده است

 مذکور در فصل سوم همین بخش خواهد آمد.

 های بدست آمده، وزارت نیرو تا ها و پاسخ؛ بر اساس بررسیسیلاب کنترل و پیشگیری زمینه در لازم افزارهاینرم طراحی

افزارهای موجود و رایج سازی نکرده و از نرمسیلاب طراحی و بومیافزار مشخصی در زمینه پیشگیری و کنترل کنون نرم

 برد.بازاری که در این زمینه در دسترس همگانی است، بهره می

 ؛ در این زمینه نیز تاکنون تحقیق جامعی از سوی وزارت نیرو انجام سیل خسارات کاهش مختلف هایروش بررسی و مطالعه

 در چه)مختلف ابتکارات از گیریبهره و سیل با مقابله سطح ارتقای در جهانی جوامع گیرچشم پیشرفت نشده است. علیرغم

 در فنی و علمی نوین دستاوردهای از استفاده ترویج» بر مصوبه تصریح علیرغم و ،(ایسازه غیر بعد در چه و ایسازه بعد

 با مواجهه در نیرو وزارت غالب رویکرد کماکان ،«دریا آب نوسانات و سیل خسارات کاهش و پیشگیری به مربوط مسائل

 محدود( سازی سد جمله از)ایسازه متداول اقدام چند به اقلیم، تغییر و خشکسالی تا گرفته سیل از آبی مختلف مسائل

 .است شده دنبال و تعریف مجموعه این در شمسی چهل دهه در آن تاسیس آغاز از که شودمی

 

 

 

 تکلیف( 1آموزش)شامل 

توان گفت رویکرد مجموعه وزارت نیرو نسبت به قبل از مصوبه تغییری نکرده و اقدامات این در حوزه آموزش می به طور کامل

 و هادوره سمینارها، برگزاری و سازمانهای ذیربط مسئولین و مدیران و کارشناسان فنی دانش سطح مجموعه در راستای ارتقاء
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های تبلیغاتی و فرهنگی کند. کتب و جزوات آموزشی از سوی این مجموعه و یا برنامهآموزشی از برنامه مدونی پیروی نمی هایکارگاه

های عمومی از جمله صدا و سیما و مطبوعات برای بالابردن در جهت آموزش همگانی صورت نگرفته و این مجموعه از پتانسیل رسانه

ود به زمان وقوع سیل و ارائه گزارشات کوتاه در  سطوح ملی یا محد سطح آگاهی شهروندان بهره لازم را نبرده و در مجموع اقدامات آن،

محلی بوده است. در رابطه با آموزش مفاهیم پایه در کتب درسی نیز نه اقدام خاصی از مجموعه مذکور صورت گرفته و نه برنامه 

 مشخصی دنبال شده است. 

 

 موضوع( 8ستادی)شامل  و اجرایی هایفعالیت

کشور؛ در این  در سیلاب کنترل و پیشگیری هایطرح و اجرای مطالعه با رابطه در مختلف اجرایی هایدستگاه بین هماهنگی ایجاد

چه به طور کلی در مواجهه با رابطه مستندی از سوی وزارت نیرو در خصوص انجام کارهای مطالعاتی ارائه نشد. در بعد اجرایی هم، آن

های مسوول در زمان سیل است. از مشهود بود، مبین ناهماهنگی فاحش بین دستگاه حوادث طبیعی و به در سیل اخیر به طور خاص

های بندی سیل و تدوین نقشهتوان مربوط به مواردی مانند ساختار مدیریت استانی آب و موضوع پهنهدلایل مهم این ناهماهنگی را می

 ن دستگاهی است.های لازم بیمربوطه دانست که عملا مانع مهمی در جهت انجام هماهنگی

نامه و یا قانون مناسب به پیشنهاد بودجه سالانه مورد نیاز کارگروه و تنظیم و مبادله موافقتنامه، قرارداد و یا پیگیری تصویب آیین

 های وزارت نیرو بوده است که در این راستا هیچشدن روابط بین سازمانی و مشارکت داخلی و خارجی از جمله مسوولیتمنظور اجرایی

های شفاهی یا مکتوب از سوی وزارت لازم است تصریح شود پاسخاقدامی از سوی مجموعه مذکور صورت نگرفته است. در این رابطه، 

توان دلیلی بر کوتاهی از سوی آن مجموعه دانست، زیرا وزارت مذکور به عنوان مسوول کارگروه نیرو در خصوص کمبود بودجه، را نمی

 های لازم در این خصوص را داشته است.های کارشناسی و ارائه پیشنهاد بودجه و پیگیریاحیت انجام بررسیسیل و طغیان رودخانه صل

های مهم وزارت نیرو در نظیر مشارکت مردمی در پیشگیری و مدیریت مخاطرات سیلاب را از جمله کوتاهیاستفاده از پتانسیل بی

قانونی در این رابطه، اقدامی از سوی مجموعه مذکور صورت نگرفته است. توان دانست که علیرغم تصریح مدیریت سیل اخیر می

ریزی شده اقدامات متعددی هم که به صورت پراکنده در مناطق مختلف سیلابی در حادثه سیل اخیر مشاهده شد نه به صورت برنامه

 شته است.ها نقشی ندابلکه صرفا به صورت پراکنده و خودجوش بوده که وزارت نیرو در هدایت آن

 31/12/1391گفتار سوم: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران مصوب 

وظیفه ذیل عنوان عنوان شرح وظایف عمومی به عهده وزارت نیرو نهاده  22گونه که در بخش اول، بیان گردید در مجموع همان

از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در رابطه با ها در راستای مدیریت ریسک بوده و جنبه پیشگیری داشته و بنابراین شده که غالب آن

شود. عدم توجه به تکالیف قانونی، این قانون نیز عملا مشابه رویه منفعلانه وزارت نیرو در قبال طرح جامع امداد و نجات کشور دیده می

های کاربردی، العات جامع و پژوهشریزی برای انجام مطهای اعطایی و پیگیری لازم جهت اخذ بودجه، عدم برنامهاستفاده از صلاحیت

سازی جهت مواجهه با سیل، عدم پیشنهاد برنامه جهت تخصیص های موجود با هدف آمادهعدم تغییر در رویکردها و سیاستگذاری

ی و ها و انجام کارهای موازی و تکراری، عدم بررسهای لازم جهت جلوگیری از تداخل مسوولیتریزی و هماهنگیبودجه، عدم برنامه

ها و ارتقای قوانین و مقررات، و در نهایت عدم توجه های روزآمد با هدف بهبود روشآوریگیری از فنهای کاربردی و بهرهپیشنهاد طرح

های گیری از مشارکت عمومی در زمان بحران، از جمله نکاتی است که بر اساس پاسخریزی جهت ایجاد زمینه لازم برای بهرهو برنامه

 ها قابل استنتاج است.ز سوی وزارت نیرو و بررسی کارگروه حقوقی و سایر کارگروهدریافتی ا
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وظیفه است، همین روند دیده  48نامه نیز شامل آیین 5در خصوص تکالیف تخصصی محوله وزارت نیرو نیز که بر اساس ماده 

های پژوهشی، تدوین دستورالعملوتهیه»توان به ا میهترین آنتر؛ در راستای عمل به این تکالیف که از مهمشود. به عبارت دقیقمی

تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و »، «بررسی و مطالعه تجربیات و اقدامات سایر کشورهای دنیا»، «مطالعاتی و کاربردی

وه و تعیین ساختار های مرتبط با کارگرتعیین سازمان»، «ساز مرتبط با سیل و شناسایی ریسک حوادث مرتبط با کارگروهانسان

ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات »، «هاسازی آناستفاده از تجارب سایر کشورها و بومی« »های لازممدیریت بحران همراه با آموزش

هماهنگی در جهت »، »ریزی جهت برگزاری مانورهای عملیاتی و فصلیبرنامه» ، «رسانی آنی و دقیقبه منظور هشدار به موقع و اطلاع

های مرتبط برای آمادگی دائم و اقدام موثر در هنگام مقابله با بحران و طراحی ساختارهای مدیریتی در ایجاد فرماندهی واحد در بخش

 منظوربه ریزیبرنامه و هماهنگیهای رعایت کلیه نکات ایمنی، تهیه دستورالعمل»، «گیری امور سیلبازسازی و پیشمراحل مقابله، 

 خطر فاضلاب و آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل در امور بحران با مقابله عملیات کهنحویبه مقابله هنگام در ایمنی نکات کلیه رعایت

 نام برد، عملا اقدامی از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است. «ننماید وارد دیدهآسیب منطقه ساکنان بر جدیدی

 

 ها و راهبردهای کلیاساس اسناد بالادستی، قوانین، سیاست بررسی چگونگی انجام تکالیف وزارت نیرو بر -1-1-1

ها و راهبردهای کلی و قوانین گرفته مجموعه وزارت نیرو با تمرکز بر اسناد بالادستی، سیاستدر این فصل به کیفیت اقدامات صورت

حوه اقدام وزارت نیرو در مراحل مرتبط با موضوع سیلاب پرداخته خواهد شد. اهمیت این بخش از آن جهت است که عملا بررسی ن

ای را برای شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی مدیریت منابع آب در حوزه تواند زمینهگانه پیش، حین و پس از سیلاب میسه

 سیلاب که موضوع بخش سوم این تحقیق است را فراهم کند. 

 سازگاری با اقلیم و اصلاح ساختار مدیریت منابع آبگفتار اول: استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه پایدار، 

طور که ذکر شد، سازی مدیریت یکپارچه سیلاب است و همانعلیرغم تصریح استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب که زیربنای پیاده

های کلی نظام در دوره سیاست»شود و در سه سند مهم بالادستی امروزه به عنوان رویکرد برتر در مدیریت بحران سیلاب شناخته می

مصوبه هیأت وزیران به تاریخ  کشور آب منابع مدت بلند توسعه راهبردهای»، «ابلاغیه مقام رهبری 1392مصوب  1414انداز چشم

 21/19/1381تاریخ  69319/111مصوبه شماره  سرزمین آمایش منظر از آب بخش توسعه بلندمدت راهبردهای»و نیز « 11/9/1392

بر آن تاکید شده است، لیکن بدون توجه به این موضوع اساسی در اسناد بالادستی مذکور، به دلیل « آمایش سرزمینشورای 

ای های آب منطقهها به شرکتقانون تبدیل ادارات کل امور آب استان»بر اساس  1394شدن ساختار مدیریت آب کشور در سال استانی

مصوب  19«ای استان ذیربطهای آب منطقهگیرد به شرکتبیش از یک استان را در بر می ای کههای آب منطقهاستان و تبدیل شرکت

                                                 
 آب شرکت گیرد بهرا دربر می استان از یک بیش که ایمنطقه آب شرکتهای تبدیل به شود نسبتمی داده نیرو اجازه وزارت به - واحده ماده 19 

 آب شرکتهای استانها به امور آب کل ادارات تبدیل به ، نسبتاست نشده تشکیل ایمنطقه آب شرکت که و در استانهایی ربطذی استان ایمنطقه
و  برداریو بهره یکسان و اختیارات با وظایف استان هر درمحدوده آب منابع مدیریت عملیاتی وظایف انجام با مأموریت ربطذی استان ایمنطقه

و  16/12/1361 مصوب آب عادلانه توزیع قانون طبق مربوط غیرحاکمیتی وظایف واگذاری ازطریق استان آبی تأسیسات و آب از منابع حفاظت
 امور آب کل ادارات انسانی و منابع امکانات و تحویلایران اسلامی جمهوری اساسی ( قانون45) پنجم و ( و چهل44) و چهارم چهل اصول رعایت

  .کند د، اقدامننمای دولت برای اضافی و ایجاد بار مالی نشده تشکیلات گسترش موجب که ایگونهشرکتها به این استانها به
 و سهم تخصیص ، تعیینآب منابع توسعه ریزیو برنامه سیاستگزاری ،آب منابع جامع آبریز، مطالعات هایحوضه مدیریت از قبیل امور حاکمیتی

  .نیرو خواهد بود توزار عهدهبه کماکان آب اقتصادی ارزش و تعیین ایحوضه بین ، انتقالآب مصرف مختلف هایبخش
 ریزیبرنامه و مدیریت نیرو و سازمان وزارت پیشنهاد مشترک مذکور بنا به شرکتهای اساسنامه .بماند باید محفوظ اشخاص هایحقابه در هر حال
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به مجلس  18/19/1393ای با همین عنوان از سوی دولت وقت، در تاریخ مجلس شورای اسلامی که به موجب لایحه 26/12/1393

شده که این موضوع مشکلات مختلفی را در  تقدیم شده است، عملا در جهت عکس این اسناد و راهبردهای مهم بالادستی اقدام

که مرکز های مختلف نظام مدیریت آب کشور به ویژه برای اقدامات یکپارچه در زمان سیلاب به وجود آورده است. ضمن اینحوزه

ر مدیریت مدیریت یکپارچه منابع آب را به عنوان یک ضرورت در اصلاح ساختا؛ استقرار 12651های مجلس در گزارش شماره پژوهش

انداز مصوب های کلی نظام در دوره چشمآب کشور معرفی کرده است.باید اضافه شود؛ از نکات مهم مورد تاکید در سند سیاست

؛ موضوع تدوین یک برنامه جامع با هدف رعایت تناسب در سدسازی مورد  4های کلی منابع آب، بند بخش سیاست 12/19/1392

باید اضافه شود که بر اساس قانون  18تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. 1392ته از سال تاکید قرار گرفته است، که الب

بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است. لیکن بر « آبریز هایحوضه مدیریت از قبیل امور حاکمیتی»ای؛ استانی شدن ادارات آب منطقه

های آبریز که آن را صرفا یک اقدام محدود تشکیلاتی ارت نیرو به جز ایجاد دفاتر حوضههای به عمل آمده، در این راستا وزاساس بررسی

 ای صورت نگرفته است.توان دانست، اقدام درخوری برای استقرار مدیریت حوضهمی

 گیری از پتانسیل مخازن زیرزمینی در مدیریت و مهار سیلابگفتار دوم: بهره

 اجرایی نامهآیین» 1های تغذیه مصنوعی با هدف کنترل سیلاب و تقویت آبخوان، که در ماده گیری از شیوهعلیرغم تصریح بر بهره

 الحاق قانون»( 51) ماده و 1394 مصوب «معین درموارد آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون به ماده یک الحاق قانون

 محیط و صنعت زیربنایی، امور کمیسیون عضو وزیران 01/12/1387مصوب  «دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی

 اقتصاد اجرایی برنامه» خصوص در نیرو وزارت عملیاتی هایبرنامه و هاسیاست اهداف، مستندات، و سند مبانی 2زیست و نیز در بند 

دهد در این رابطه های کمیته حقوقی نشان میشورای اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته است، لیکن بررسی 8/4/1383مصوب  «مقاومتی

تغییر مشهودی از سوی وزارت نیرو نسبت به قبل از این اسناد صورت نگرفته است و وزارت نیرو رویه قبل از ابلاغ این مصوبات 

 راهبردی را دنبال کرده است.

 طبیعی انهار و هامسیل ها،رودخانه بستر و حریم :مسو گفتار

این گفتار بر اساس گزارش نهایی کارگروههای مرتبط)که تا زمان تحویل این گزارش، تنظیم و ارائه نگردیده است( احتمال  تذکر:

 تغییر یا تکمیل دارد.

ها بود که ریم و در مواردی حتی به بستر رودخانهاز جمله مواردی که در سیل اخیر منجر به تشدید اثرات سیل گردید، تعرض به ح

قرآن شیراز به جاده از طرف شهرداری شیراز اکبر مسیل مجاور دروازهتوان به تغییر کاربری تنگ اللهبه طور خاص در این رابطه می

ی فارس، مستندی دال بر اشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب و شرکت آب منطقهاشاره کرد که بر اساس سوابق مکاتبات ارائه

منجر به کشته و  1389ماه ای که در فروردینمحدوده –قرآن ممانعت از دخل و تصرف شهرداری شیراز در تغییر کاربری مجاور دروازه

که از سوی آب  24/11/1385به تاریخ  18931/211ارائه نشده است. بر اساس نامه شماره  -شدن حدود یکصد نفر گردیدزخمی

تنظیم شده، سه « خیز شیراز در اثر وقوع سیل احتمالیاعلام نقاط پرخطر و حادثه»ی فارس خطاب به استاندار فارس با عنوان  امنطقه

                                                                                                                                                                  
  .خواهد رسید وزیران هیأت تصویببه قانون این از ابلاغ پس کشور حداکثر دو ماه

 .الاجراء استلازم تصویب از تاریخ قانون این - تبصره
آن اشاره شده است، مورد توجه خاص وزارت نیرو قرار  5های مرزی که در بند این سند، موضوع مهار آب 4علیرغم عدم توجه وزارت نیرو به بند  18 

 گرفته است.
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باشد و در این رابطه به که هر سه مورد آن مربوط به رودخانه خشک شیراز می مورد نقاط پرخطر به استاندار معرفی گردیده است،

قرآن به جاده در قسمت ای نگردیده است. به طور خاص در رابطه با تغییر کاربری مسیل مجاور دروازهارهقرآن اشمسیل مجاور دروازه

های دریافتی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران شده و پاسخورودی شهر، ذکر این نکته ضروری است که با توجه به مکاتبات ارائه

رسد که در زمان مطالعه و اجرای جاده به نظر می -قص سازه آبگذر زیر جاده است که متمرکز بر نوا –ای فارس و شرکت آب منطقه

 13و  11، 6قانون توزیع عادلانه آب و مواد  2ماده  4و  3های ای فارس بر اساس صلاحیت اعطایی تبصرهمذکور، شرکت آب منطقه

های قانونی خود استفاده به عمل نیاورده و از صلاحیت ، ممانعت لازم را1318ها مصوب نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهآیین

 21نکرده است.

ای فارس صورت گرفته و در مواردی نیز قرآن، مکاتبات متعددی از سوی آب منطقهالبته به غیر از مورد خاص مسیل مجاور دروازه

طبقاتی نشاط در بستر رودخانه خشک شیراز  توان به احداث پارکینگشکایات قضایی تنظیم شده است. به طور نمونه در این رابطه می

های اجرایی از طریق نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاهآیین»ای، با استناد به اشاره کرد که پس از طرح شکایت آب منطقه

سوی  قرار عدم صلاحیت از(« 21/12/1396ک مورخ  31155/ت 212161نامه شماره سازوکارهای داخلی قوه مجریه)موضوع تصویب

گردد. استانداری وفصل اختلاف به استانداری محول میشعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، صادر و موضوع جهت حل

موظف به تکمیل و »های کلانی برای عملیات اجرایی توسط شهرداری صرف شده است، شهرداری را نیز با این توجیه که هزینه

نماید و عملا با این حکم که از سوی استاندار وقت فارس طی نامه شماره می« اتی نشاطبرداری از پارکینگ طبقبهره

صادر گردیده، این تعرض روشن شهرداری شیراز به بستر رودخانه، تبدیل به وظیفه  29/19/1383به تاریخ  83/33466/11/56ص

های کارگروه حقوقی نشان ماند. در مجموع بررسیه مینتیجای فارس عملا بیهای متعدد شرکت آب منطقهگردد و پیگیریقانونی می

های این شهر، شکلی گسترده و بدون حد و مرز  دارد. لذا لازم است در دهد که تعرضات شهرداری شیراز به حریم و بستر رودخانهمی

شدیدی در مواقع سیلابی داشته  تواند تبعات جانی و مالیجهت ممانعت از ادامه این رویه مخرب و تهدیدآمیز شهرداری شیراز که می

گیرانه، جدی و عاجل به عمل آید. در غیر این صورت، احتمال شدت و گستردگی خسارات، در صورت بروز باشد، اقدامات سخت

 های شدید، کاملا وجود دارد.بارندگی

زده خوزستان، های سیلاستانهای متعدد در ها از طریق احداث سازهدر خصوص تعرضات صورت گرفته به حریم و بستر رودخانه

های مذکور به ترتیب های دریافتی، با اظهارات کلی، بیان نموده است که در استانگلستان و لرستان، نیز وزارت نیرو بر اساس پاسخ

دی ذیربط ها، آبگذرهای زیر جاده و ...( شناسایی و به مباسازه تقاطعی غیر اصولی و فاقد آبگذری مناسب)شامل پل 48و  365، 31

قانون توزیع عادلانه آب  2ماده  4رسد وزارت نیرو از ظرفیت قانونی خود که مطابق تبصره بر همین اساس به نظر می 21اعلام شده است.

                                                 
نهادهای وابسته به  شرکتهای دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها وها، مؤسسات و وزارتخانه »نامه حریم و بستر؛ آیین 13بر اساس ماده  21 

 های طبیعی را استعلامها، انهار، مسیلها، مردابها و برکهلازم بستر و حریم رودخانه مربوط به خود و صدور پروانهدولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای
متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات  .و قبلی وزارت نیرو است منوط به موافقت کتبینمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم

ای فارس( صلاحیت اقدام قضایی با که استعلامات لازم از سوی شهرداری صورت نگرفته، وزارت نیرو)آب منطقهبنابراین و به دلیل این« د.خواهند ش
 .هدف ممانعت از تعرضات را داشته است

 های دریافتی بیان نموده است:بطه وزارت نیرو بر اساس پاسخدر این را 21 
ذی هایدستگاه به انسداد رفع برای و شناسایی کشور هایرودخانه در مناسب آبگذری فاقد و غیراصولی تقاطعی سازه مورد 2411 بر بالغ تاکنون »

 «.است شده انسداد رفع آنها درصد 1 حدود تاکنون لکن است، شده اعلام ربط
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ها با هدف داشته است، اقدامات کافی قضایی در این استان 1318ها و ... مصوب نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهآیین 13و ماده 

 ری یا تخریب این تعرضات به عمل نیاورده است، زیرا سوابقی در این راستا به کارگروه حقوقی ارائه ننموده است.جلوگی

های دریافتی، وزارت نیرو موارد ذیل را به عنوان نواقص نظام حقوقی در ارتباط با انجام تکالیف خود در ارتباط با بر اساس پاسخ

 ع تصرف متجاوزین از بستر و حریم رودخانه اعلام داشته است: تعیین بستر و حریم رودخانه و نیز رف

سازی مراکز جمعیتی در برابر سیلاب در مصوبات شورای عالی معماری و ها و نحوه ایمننکردن حد بستر و حریم رودخانهلحاظ -1»

 های جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی.شهرسازی و طرح

 متوقف نمودن اجرای برخی از احکام و دستورات قضایی آزادسازی تصرفات بستر و حریم توسط مقامات سیاسی.  -2

 «های مربوط به تجاوزات اشخاص به بستر منابع آبی در محاکم قضایی.طولانی بودن فرایندهای قانونی رسیدگی به پرونده -3

های ارسالی وزارت نیرو، نافی مسوولیت وزارت نیرو در انجام تکالیف مذکور پاسخ توان اشاره داشتآنچه در ارتباط با این موضوع می

های تابعه در انجام تکلیف دهندۀ اقدامات منفعلانه و توجیه ناکارآمدی وزارت مذکور و دستگاهرسد؛ بیشتر نشاننبوده و به نظر می

  مربوط به تعیین بستر و حریم رودخانه و رفع تصرف متجاوزین است.

ای)به عنوان کارگزار وزارت نیرو( بر های آب منطقهکه شرکتهای داخلی، علیرغم اینباید اضافه شود که در خصوص رودخانه

، مکلف به تعیین حریم و 1318نامه اجرایی حد حریم و بستر مصوب و آیین 1353نامه تعیین حد حریم و بستر مصوب اساس آیین

نامه اخیر، اقدامات نامه اول و دودهه از آیینقرن از آییناند، لیکن پس از گذشت قریب به نیمازم بودهگذاری لها و علامتبستر رودخانه

 36کیلومتر) 146111کیلومتر از مجموع  53111، حریم و بستر 1381های دریافتی تا پایان سال کافی صورت نگرفته و بر اساس پاسخ

گذاری درصد( علامت 5کیلومتر) 1111گذاری( صورت گرفته و فقط نه اجرا و علامت های کشور )در حد مطالعات ودرصد( از رودخانه

درصدی  5ها، با روند فعلی)پیشرفت گذاری حریم و بستر رودخانهباشد. به عبارت دیگر، اگر موضوع علامتاند که بسیار ناچیز میشده

ها به طول خواهد انجامید. باید توجه داشت که وجود ، قرنهای کشورگذاری رودخانهسال( ادامه یابد، اتمام نشانه 45در طول 

ساز مشارکت گسترده شهروندان تواند زمینهها بر روی زمین، ضمن امکان نظارت عمومی گسترده، میهای حریم و بستر رودخانهنشانه

آورد. از طرف دیگر، عدم مشخص  گیری از جرم فراهمدر حفاظت از حریم و بستر و دخالت به موقع دستگاه قضایی را در جهت پیش

ساز تعرض بیشتر اشخاص حقیقی و حقوقی به حریم و بستر ها از طریق علامت بر روی زمین، زمینهبودنِ حریم و بستر رودخانه

 66ها)بخشیدن به انجام مطالعات باقیمانده حد حریم و بستر رودخانهشود. بنابراین لازم است ضمن سرعتساز میها را سببرودخانه

 درصد باقیمانده( صورت گیرد. 85ها)گذاری حریم و بستر رودخانهدرصد باقیمانده(، اقدامات لازم برای انجام عملیات علامت

عادلانه آب در مورد  عیقانون توز 2ماده  4مقررات تبصره  یدر اجراهای دریافتی از وزارت نیرو، این وزارتخانه البته با توجه به پاسخ

با  میبستر و حر یاراضتصرفات مزاحم هکتار از  22211تاکنون  ،هارودخانه میواقع در بستر و حر و تصرفات مزاحم ساخت و سازها

 در تیاولو یدارا یهکتار از اراض 2111سالانه  یاست و آزادساز کردهآزاد  یمراحل قانون یبعد از ط هییمناسب قوه قضا اریتعامل بس

گرفته به کارگروه حقوقی، با توجه به اینکه وزارت نیرو پاسخی در خصوص میزان کل تعرضات صورتوزارت قرار دارد.  نیا یبرنامه کار

 ،1384از سال های دریافتی، اعلام ننموده است، ارزیابی اقدامات این وزارتخانه قابل تحلیل نیست. هرچند بر اساس مجموعه پاسخ

توان گفت اقدام ه است که در صورت صحت موضوع میافتی رییتغ کپارچهیو  یبه سراسر یرداز مو یبرنامه آزادساز یاجرا کردیرو

 مشارکت با هااستان از برخی در سراسری، صورت به هارودخانه آزادسازی عملیات اجرای باید اضافه شود که در راستای .درخوری است

 هایاستان اقدامات به توانمی جمله آن از که است پذیرفته تصور مناسبی قضایی، اقدامات بخش مناسب تعامل و استانی مسئولین
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 آزادسازی)تهران  و( رودکشف سراسری آزادسازی)رضوی  خراسان ،(رودزاینده سراسری آزادسازی)بختیاری  چهارمحال و و اصفهان

های های وزارت نیرو در این راستا، مستلزم تامین بودجه لازم و هماهنگیبه هر حال موفقیت برنامه. نمود اشاره( کن رودخانه سراسری

های لازم صورت گیرد. هرچند لازم است وزارت نیرو، ها بالاخص قوه قضاییه است و لازم است در این راستا همکاریسایر دستگاه

 در این رابطه به عمل آورد. -های سطحید در دریافت بودجه برای مهار آببه مانند دیگر اقدامات خو –های موثر لازم را پیگیری

ها و مناطق روستایی، های گسترده در نقاط شهری، شهرکهمچنین با توجه به اهمیت رفع تعرضات و جلوگیری از تغییر کاربری

ها، ها، بخشدارین راستا لازم است شهرداریتمرکز بر این مناطق، از اولویت بالاتری نسبت به مناطق دیگر برخوردار بوده و در ای

ها توجه لازم را ها در اقدامات خود به جایگاه قانونی وزارت نیرو به عنوان متولی حریم و بستر رودخانهها و بنیاد مسکن استاندهیاری

 نیرو اخذ نمایند. ها، استعلامات لازم را از وزارت مبذول داشته و قبل از هرگونه اقدامی در حریم و بستر رودخانه

باشد، علیرغم های مرزی وزارت نیرو میهای مرزی نیز که از تکالیف دفتر رودخانهدر خصوص تعیین حریم و بستر رودخانه

 گرفته به کارگروه حقوقی ارائه نشد.شده، گزارشی از سوی وزارت مذکور، برای ارزیابی کیفیت اقدامات صورتهای انجامپیگیری

 هاها و حقوق ارتفاقی در حریم و بستر رودخانهبرداری از حریم و بستر رودخانههرهگفتار چهارم: ب

، تغییر مورفولوژی ، ناپایداری اراضی حاشیه رودخانهاز موارد دیگری که به طور کلی در حادثه سیل منجر به تخریب بستر رودخانه

ناپذیری سیلاب و پیچیدگی اقدامات بینیناب و در نتیجه پیشو رژیم جریان رودخانه، کاهش شدید پوشش گیاهی، افزایش ضریب روا

 اشاره کرد.  ایرویه و بیش از حد مصالح رودخانههای بیبرداشتتوان به گردد، میدر برابر سیل و تشدید اثرات تخریبی سیلاب می

 حتی و ماسه و شن رویهبی برداشت با باشد.سرعت، محسوس و ملموس نمی به ایرودخانه مصالح برداشت اثرات طورکلیبه 

 دامنه حتی. نماید عبور هابرداشت مسیر از سیلابی جریان که شد خواهد نمایان موقعی موضوع غیراصولی، برداشت در احجام کم ولی

 متاثر را برداشت بازه دستپایین یا بالادست کیلومترها تواندمی و باشدنمی برداشت محل از مشخصی بازه به محدود پدیده این تاثیر

 دستپایین در دراپ ایجاد ها،پل تخریب جمله از متعددی مخرب اثرات با مازندران و گیلان هایاستان در 81 مهر ماه سیل. نماید

 که....  و هاکناره ریزش رودخانه، کناره تاسیسات و هاجاده بردن بین از ها،رودخانه مسیر جابجایی انحرافی، بندهای شدن منهدم ها،پل

 معادل سیلابی تخریبی اثرات که نحویبه. بود همراه باشد،می رودخانه جریان بار و رسوب بار توازن عدم از ناشی مخرب اثرات از همگی

 داشته همراه به خود با را بیشتر یا سال 111 حد در بازگشت دوره با سیلابی تخریبی اثرات عمل در کمتر، یا و سال 25 بازگشت دوره

 .است

توان به سیل منطقه گلستان اشاره کرد که وجود معادن متعدد و پرتعدادی که با مجوز و بدون در این رابطه، به طور خاص می

کردند، باعث تشدید آثار مخرب رویه و غیر اصولی شن و ماسه بستر رودخانه میمجوز در مسیر رودخانه گرگانرود و اقدام به برداشت بی

ای منوط به کسب موافقت قبلی و قانون توزیع عادلانه آب، برداشت از مصالح رودخانه 49ر است که مطابق ماده سیل گردید. لازم به ذک

برداری با موافقت ای و استمرار مجوزهای بهرهباشد. اجازه برداشت از مصالح رودخانهبرداری از طرف وزارت نیرو میصدور اجازه بهره

 برداریبهره هیات وزیران و نیز در ضوابط نظارت فنی بر 21/11/1394معدنی مصوب  هایالیتفع محیطیزیست وزارت نیرو در ضوابط

هیات وزیران مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین وزارت نیرو مکلف است تا بر اساس  14/19/1392رس  خاک و ماسه شن، معادن از

 قابل خسارات حداقل با هامسیل و انهار ها،دخانهرو از احتمالی هایسیلاب و هاجریان عبور امکانضابطه اخیر، در خصوص  8بند 

ضوابط مذکور، این موضوع منوط به رعایت  2های لازم را انجام داده و اطمینان لازم را حاصل کند. بر اساس بند بینی، بررسیپیش

ای است که وزارت نیرو موظف رودخانه های مجاز جهت برداشت مصالحضوابط و محاسبات فنی بر اساس مطالعات شناسایی محدوده
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های لازم صورت گیرد. بینیساله به انجام رساند تا در خصوص ادامه امکان برداشت، پیش 5های بوده است که مطالعات لازم را در دوره

رسد که به نظر نمیاین در حالی است که مستندات انجام چنین مطالعاتی از سوی وزارت نیرو به کارگروه حقوقی ارسال نشده است و 

 مند از سوی این مجموعه صورت گرفته باشد.چنین اقدامی، به شکل مستمر و نظام

 بالادستی اسناد در ریسک سیلاب مدیریت  :پنجم گفتار

تدوین راهکارهای »به  23/19/1381سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب مصوب  8-3علیرغم تکلیف وزارت نیرو بر اساس بند 

اقدام خاصی از سوی مجموعه مذکور در این رابطه صورت « ب آشامیدنی سالم در شرایط اضطراری برای مناطق مختلف کشورتامین آ

 مربوط اقدامات اجرای خصوص در نامهتصویب»نگرفته است. ضمن اینکه با توجه به پایان مهلت یک ساله تکلیف وزارت نیرو بر اساس 

 برق تامین و شبکه سازیایمن جامع طرح تهیه» به ، نسبت«هیات وزیران 9/5/1386کشور مصوب  کلانشهرهای در بحران مدیریت به

ماهه مبنی بر تدوین برنامه جامع پاسخ سریع حین زلزله و و همچنین پایان مهلت شش« بحران زمان در کلانشهرها اضطراری آب و

سال، اقدام لازم در این رابطه از سوی  5اجرایی آن در مدت  سیل)شامل قطع اتوماتیک و سریع جریان گاز، برق و آب(  و برنامه

 مجموعه مذکور انجام نشده است.

ن 141/112/85فصل سوم: چگونگی انجام وظایف و اختیارات وزارت نیرو بر اساس نظامنامه مدیریت سیلاب وزارت نیرو)سند 

 (11/19/1385مصوب 

بوده که وظیفه تدوین آن بر اساس مصوبه ستاد « نظامنامه مدیریت سیلاب» از جمله تکالیف وزارت نیرو در موضوع سیلاب، تدوین

که با - 1385بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است. تدوین نظامنامه مذکور در سال  1392ماه سال حوادث غیر مترقبه کشور در دی

در مدیریت سیلاب ذکر کرد، در  -سازی رت عملیاتیالبته در صو –توان از آن به عنوان یکی از نقاط قوت می -های متعددوجود کاستی

های خود برای تدوین این سند کلیدی ریزیسال، مبین آن است که وزارت مذکور اولویت لازم را در برنامه 13زمان قابل توجه مدت

 قائل نشده است.

ه مدیریت موثر در مواجهه با سیلاب، منوط لازم است متذکر گردد که با توجه به ساختار استانی مدیریت آب در وزارت نیرو و اینک

باشد، اساسا مانع مهم ساختاری در مدیریت ریسک و بحران سیلاب وجود داشته و حتی بر به نگاه یکپارچه در سطح حوضه آبریز می

 فرض استقرار کامل نظامنامه سیلاب، اخذ نتایج مطلوب در مواجهه با سیلاب، محل تردید است. 

عنوان تعریف شده است.  5ش اول، فصل مربوط به نظامنامه سیلاب، اشاره شد. تکالیف مجموعه وزارت نیرو در طور که در بخهمان

 گانه مذکور، اقدامات وزارت نیرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 5در ادامه بر اساس عناوین 

 های هشدار سیل محدوده شهرهاسامانهدر خارج از محدوده شهرها و ایجاد ارتباط با های هشدار سیل سامانهایجاد  .1

این تکلیف که بر اساس نظامنامه سیلاب بر عهده موسسه تحقیقات آب نهاده شده و تاکنون نیز اقدام جامع و منسجمی در رابطه با 

رابطه،  توان دانست. در اینترین و اولین گام در راستای مدیریت ریسک و بحران سیل میاستقرار آن صورت نگرفته است را مهم

سازی آن در دست اقدام دارد به کارگروه حقوقی ارائه نشد. در مستنداتی که نشان دهد موسسه مذکور، برنامه مدونی را برای عملیاتی

ای استانی، به صورت های آب منطقهشده در سطح شرکترسد، اقدامات انجامچه به نظر میرواناب آن-سازی مدل بارشخصوص شبیه

بینی و هشدار سیل از جمله وظایف محوله های پیشوحدت رویه خاصی انجام شده است. وظیفه استقرار سامانه پراکنده و بدون

های های سیل طرح جامع امداد و نجات کشور و قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران نیز بوده است که بر اساس بررسیکارگروه

ط در تعدادی از سدهای مربوط به سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه های دریافتی، انجام این تکلیف فقشده و پاسخانجام
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منابع آب و نیروی ایران در خوزستان به عنوان بخشی از فرایند مدیریتی سدهای واقع در این استان صورت گرفته و در این راستا اقدام 

تان گلستان نیز علیرغم اینکه مطالعات مربوطه در هدفمندی در سطح کشور با هدف مدیریت موثر سیلاب صورت نگرفته است. در اس

سازی های لازم  و تخصیص بودجه، عملیات اجرایی این سامانه، اجرا و پیادهحوضه گرگانرود انجام گرفته، لیکن به دلیل عدم پیگیری

 نشده است.

ی از دستاوردهای نوین مربوطه گیرهای سنتی و بدون بهرهبینی شرایط محتمل سیلاب بر اساس روشدر حال حاضر، روش پیش

های انحراف و انتقال آب و آبیاری و نیز است. البته باید توجه داشت که نحوه مدیریت مخازن عظیم آب در زمان سیلاب، در کنار شبکه

ها به دلیل اثرات ناشی از احداث مخازن بزرگ، به طور چشمگیری بر پیچیدگی و شناسی رودخانهتغییرات مداوم ریخت

 سازد.های هشدار سیل را متاثر تواند کارآمدی سامانهپذیری شرایط محتمل سیلابی افزوده و میبینیپیش

 خارج از محدوده شهرها مطالعات جامع مدیریت سیلابانجام  .2

یلاب، در این راستا اقدامی از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته است. به علاوه اقدام قبلی در جهت انجام مطالعات جامع مدیریت س

و در نظامنامه -بوده 1392بندی سیلاب است که از وظایف وزارت نیرو طی طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب های پهنهوجود نقشه

و همانطور که در فصول قبلی بیان گردید، اقدام لازم در این راستا از سوی وزارت نیرو صورت نگرفته و  -سیلاب نیز مصرح گردیده است

 داند.یرو انجام این مطالعات را از جمله تکالیف خود نمیاساسا وزارت ن

 خارج از مناطق شهری های خطرپذیری سیلابنقشهتهیه  .3

های خطرپذیری سیل که از جمله تکالیف وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروه سیل قانون تشکیل سازمان در خصوص تهیه نقشه

صورت نگرفته است. البته به طور خاص در این رابطه در فصل مربوط به ارزیابی مدیریت بحران کشور بوده است، تا کنون اقدامی 

گرفته توسط وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروه فرعی سیل قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، توضیحاتی آمده اقدامات صورت

 است.

 بستر و حریم رودخانه و آزادسازی تصرفاتتعیین  .4

، آیین 1341شدن آن مصوب ها که از جمله تکالیف مصرح وزارت نیرو بر اساس قانون آب و نحوه ملیانهتعیین حریم و بستر رودخ

نامه اجرایی حر حریم  بستر مصوب و آیین 1361، قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1353نامه اجرایی تعیین حد حریم و بستر مصوب 

های گذاری صورت گرفته است. دراین رابطه در بخشدرصد در حد نشانه 5درصد در سطح مطالعات و  36بوده تا کنون تنها  1318

 های مذکور مفصلا بحث شده است.نامهمربوط به بررسی قوانین و آیین

 خارج از مناطق شهری پذیرهای آسیبساماندهی رودخانه .5

یرو تدوین و دنبال نشده و اقدامات پذیر تا کنون برنامه مدونی در سطح ستادی وزارت نهای آسیبدر خصوص ساماندهی رودخانه

ای استانی و بدون توجه به رویکرد حوضه های آب منطقهمحدود انجام شده، فاقد انسجام لازم و به صورت پراکنده در سطح شرکت

ه در بستر ها ذیل این عنوان قابل بررسی است. نظر به تغییرات شدید ایجاد شدآبریز صورت گرفته است. موضوع مهم لایروبی رودخانه

ها شامل سدها، های احداث شده در مسیر رودخانهگذاری ناشی از کاهش دبی و سرعت متاثر از ابرسازهها به دلیل رسوبرودخانه

ای جامع های پمپاژ، نیاز به توجه و تمرکز فزاینده در این حوزه، مشهود بوده و لازم است وزارت نیرو طی برنامهخطوط انتقال و ایستگاه

بندی، اقدامات جدی ریزی مناسب توام با اولویتای و ملی و با برنامهبه انجام مطالعات لازم، ایجاد بانک اطلاعاتی در سطح حوضهنسبت 

 و عاجل به عمل آورد.
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 هاهای آبی و مدیریت منابع آب هیات ویژه گزارش سیلابفصل چهارم: خلاصه گزارش کارگروه هیدرولوژی، سازه

 های حقوقی آن، تکمیل خواهد شد.ز ارائه گزارش نهایی کارگروه هیدرولوژی هیات و بر اساس فکتتذکر: این فصل پس ا

 

 پیوست بخش دوم-1-1-1

 های مجلس شورای اسلامیگزارشات مرکز پژوهش

و های کارشناسی مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی علمی مجلس ای از گزارشات مرکز پژوهشدر این بخش از گزارش خلاصه

شده در گزارش طرف که دارای سابقه و پشتوانه معتبر کارشناسی در سالیان اخیر بوده است ارائه خواهد شد. موارد استفادهنهادی بی

 های تابعه بوده است.حاضر، بیشتر معطوف به عناوینی است که در ارتباط با وزارت نیرو و دستگاه

 (29/12/1389، تاریخ انتشار 16436هرسازی()شناسه )بخش مسکن و ش1389ماه فروردین سیل حادثه بررسی

های ایجادشده در بخش مسکن پرداخته و به آسیب 1389قسمت تنظیم گردیده؛ با مروری بر رخداد سیل  4این گزارش که در 

ری در آوپذیری و افزایش تابهای وارده در این بخش مسکن، راهکارهایی را برای کاهش آسیبضمن بیان علل گستردگی آسیب

 دهد.حوادث مشابه ارائه می

گرفتن آموزی و درسهای گذشته در مناطق مختلف ایران و عدم عبرتهای مشابه و مخرب دههدر این گزارش ضمن بیان سیل

سیل  دادنسابقه نشانهای ناکارآمد پیشین و نیز تمایل گسترده مدیران و مسوولان برای بزرگنمایی و بیمدیران مربوطه و ادامه رویه

برای فرار از بار مسوولیت و عدم پاسخگویی ایشان در برابر قصورهای احتمالی اشاره داشته و در این رابطه به ادعای دوره بازگشت 

که برخی از ایشان از مشاوران عالی سازمان آب و برق  -ساله سیل کرخه که از سوی تعدادی از اساتید دانشگاه چمران اهواز 1111

کند. به علاوه در این استان اشاره می 1359، 1341، 1325،1312های مهیب با وجود سیل -باشندانداری مربوطه میخوزستان و یا است

چینی در کاهش قابل ملاحظه خسارات سیل در تمامی هزینه نظیر سکو و کرسیگیر ملاحظات کوچک و کمبا اشاره به تاثیر چشم

شناسی، کشاورزی، شهرسازی و معماری( و ای)جغرافیا، اقلیم، جامعهرشتهعدی و میانجانبه، چند بمناطق درگیر، بر لزوم نگاه همه

ای صرف و لزوم توجه به کارکرد مجموعه اعضای طبیعت به های آبریز به جای اقدامات سازهفراگیر در مدیریت و توسعه کلان حوضه

 کند.عنوان یک سیستم تاکید می

دهد. از جمله های درگیر، مواردی را مورد تاکید قرار میی از دلایل وقوع سیل در استاندر این گزارش ضمن اشاره مشخص به برخ

 خصوص به و آب منابع نامناسب ها و انهار، مدیریتهای گلستان و مازندران؛ توسعه ناپایدار بالادست، لایروبی نشدن رودخانهدر استان

 در آبگرفتگی، در استان لرستان؛ توسعه تشدید بر آنها تأثیر و آهن خط و قلاآق شمالی کمربندی ارتباطی، سدها و نیز خطوط مخزن

 و راه طراحی بودن نامناسب و هارودخانه و انهار نشدن لایروبی و ناکافی معمولان،  آبخیزداری پلدختر، آباد، خرم در رودخانه حریم

 نامناسب بالادست، در استان خوزستان؛ مدیریت ناپایدار هایها و ...(، و توسعهرودخانه)پل به نسبت روستایی و توسعه شهری و ابنیه

 و نادیده و روستایی و شهری سکونتگاههای توسعه و آب، جانمایی پذیرش ظرفیت افزایش جهت آب بموقع نکردن رها و سدها مخازن

 از پندآموزی عدم و سدها ظرفیت بهاز اندازه  بیش ، اتکای)بالادست سدهای به اتکا با احتمالاً(سیل مخاطرات عملی گرفتن خفیف یا

 این در زیرکشت سطح توسعه انهار و و رودخانه حریم به تعدی قبل)ناشی از رهاسازی نامناسب آب مخزن سد دز( و سال دو سیل

 سدهای نشدن لایروبی و زهکشی هایشبکه و هارودخانه و انهار نشدن رودخانه، لایروبی مجاور شده شناخته سیلابی دشتهای و مناطق

 در ناپایدار دخالتهای و اندازیسدها، و نیز دست این حداکثری آبگیری امکان عدم در امنیتی و فنی برخی ملاحظات و بزرگ
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ها، و توسعه سایر و ونقلحمل اکتشاف، طرحهای برای فصلی و کوچک دائمی آبگیرهای و تالابها سایر و شادگان تالاب و هورالعظیم

رخداد  در موجود دانش انگاشتن نادیده و بزرگراه احداث برای مسیل پوشاندن و مسیل به طور خاص به تعدی نهایتا در شیراز نیز به

 در را خسارات تشدید که قرآن مسیل دروازه بالادست در عمرانی تصاعدی و نیز اقدامات شدتهای با مختلف بازگشت هایدوره در سیل

 داشته، اشاره شده است. پی

 و اخیر سیل خصوص در شده ارائه تخصصی گزارشهای برخی بر مبتنی ارزیابی اساس دارد، برمذکور بیان میدر مجموع، گزارش 

 به عملی التزام و پایبندی شامل: عدم اندبوده مؤثر و مهم حادثه شدت و رخداد در کلی طور به که عواملی های کارشناسی،تحلیل

 نکردن رودخانه، لایروبی مسیر کردن ، کانالیزه]برداشت و انحراف آب[مسیر،  تغییر طریق از هارودخانه اکوسیستم پایدار، تغییر توسعه

 و سبز، پارک فضای ترافیکی، معابر ابنیه، ایجاد جمله از هارودخانه کمّی وکیفی حریم به اندازیها، دستمسیل و انهار ها،رودخانه

 نامناسب شهرها، مدیریت برخی مسکونی مناطق در ماندآبی و آب تخلیه مناسب هایکانال رودخانه، نبود حریم در دیگر مستحدثات

 مخازن نکردن لایروبی سیلاب، کنترل برای ظرفیت ایجاد عدم و بارشها آغاز از پیش سدها از برخی مخزن بودن پر سدها)شامل مخازن

 سیلاب کنترل هایسازه و حائل دیوارهای سیل، نبود خطر کاهش برای آب رهاسازی در کشیآنها، وقت مفید ظرفیت کاهش و سدها

 از رویهبی استفاده اثر بر خاک حد از بیش ناکافی، فرسایش آبخیزداری مسکونی، اقدامات مناطق مجاور هایرودخانه حریم در مناسب

حادثه،  وقوع از پس اقدامات در رویه وحدت مربوطه، نبود ابنیه و فرودگاه آهن،راه راه، در مهندسی اصول رعایت عدمزیست،  محیط

 باشند.انفعالی می مواجهه و ناهماهنگی کاری،موازی اقدام، برنامه نبودن گرفته، و مشخص صورت اقدامات در واحد فرماندهی نبود

 مدیریت ساختار در شمارند که موارد: تجدیدنظرنویسندگان در نهایت اقداماتی را برای مواجهه موثر و کارآمد در برابر سیل برمی

 و سیل بینیپیش هایسیستم سیل، ساماندهی خطر بندیپهنه نقشه ملی، تهیه نفع و یکپارچگی ایجاد جهت در کشور آب منابع

مناسب،  زمانی هایبازه در هارودخانه رصد و هواشناسی هایداده بر مبنای زمانی وضعیت اساس بر هاسازمان و افراد به هشدار

 و بومی تجربه و دانش از استفاده تاریخی، سابقه به متخلفان، توجه با برخورد و وسازساخت در رودخانه حریم رعایت عدم انگاریجرم

 در محیطیآثارزیست هایگزارش تهیه به بحران، الزام از پس و پیشگیرانه اقدامات در ساکنان محلی و متخصصین مشارکت جلب

توسعه  یا و استقرار فرسوده، بافت و غیررسمی گاههایسکونت توسعه معضل شناسیشهری، آسیب درون یا برون مقیاسکلان هایپروژه

 حوادث آینده در برداریبهره جهت مؤثر اقدامات تثبیت و بحران کنترل اقدامات مستندسازی و پرخطر، ارزیابی نواحی در گاههاسکونت

 دستگاههای نظارت با اجرا و طراحی در فنی ملاحظات رعایت به سیلاب، و الزام کنترل جهت در گرفته صورت فعالیتهای از حفاظت و

 ها است.مربوطه از جمله آن

 (29/12/1389، تاریخ انتشار 16435محیطی)شناسه های اخیر کشور از دیدگاه زیستعلل وقوع سیل بررسی

 بدون طبیعت در اریدستک از ناشی مصداقی کشور، موارد استانهای در سیل وقوع اصلی دلایلقسمت به بیان  4این گزارش در 

 و قلاآق و خوزستان و لرستان از اعم درگیر هایاستان در سیل بحران شناسیسیب، آخسارت ایجاد و زیستمحیطی ملاحظات رعایت

 محیطی پرداخته و نهایتا پیشنهاداتی را در این رابطه ارائه کرده است.زیست هایارزیابی نکردن رعایت و غلط گیریهایتصمیم، و شیراز

 هارودخانه آب سرریز و پذیرنده سیلاب شدت کاهنده عنوان به کشور هایتالاب مهمترین ظرفیت به نکردن در این گزارش؛ توجه 

 عملیات ندادن جاری(، انجام و ساکن آبی منابع حریم و آبی)بستر مهم منابع حریم و بستر کاربری کشور، تغییر در سطحی روانابهای و

 . . . و مصنوعی تغذیه قبیل از طبیعی توان با منطبق هایروش به کافی نکردنسدسازی و نیز توجه به محوریتک توجه و داریآبخوان

 از دلایل اصلی در سیل اخیر عنوان شده است.
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که منجر به ایراد  محیطیملاحظات زیست رعایت بدون طبیعت در در قسمت بعدی گزارش، مصادیقی از موارد مربوط به دستکاری

 زدنپس و هااین ورودی شدن مسدود باعث که هورالعظیم تالاب به کرخه رودخانه ورودی در زیاد خسارت شده است از جمله؛ تغییرات

 شهرهای دز در و کارون حاشیه در ویلاسازی همراه به تفریحی متعدد هایسازه و رستوران شده، احداث کشاورزی مزارع و شهرها به

 ها، احداثرودخانه این حریم و بستر به گسترده اندازیو دست رودخانه کم عرض موجب مطالعه بدون زیساساحل و اهواز و دزفول

 ها اشاره شده است.آن مستقیم حریم یا هارودخانه بستر در کشاورزی و ماهی پرورش

نیز در گزارش مذکور به  شیراز و قلاآق خوزستان و و لرستان از اعم درگیر هایاستان در سیل بحران شناسیدر خصوص آسیب

 سناریوهای به توجه با پذیری و خطرپذیریآسیب نقشه توان به طور کلی به عدم تهیهها میموارد مهمی اشاره است که از بین آن

 نحوه بعد و سد به ورودی بینیدست، پیشپایین هایرودخانه و سدها مخازن در سیل هشدار سامانه سیلاب، عدم استقرار وقوع مختلف

 و سدها از برداریسدها، بهره مخازن در سیلاب مهار با رابطه در فرمان منحنی دست، تهیهظرفیت پایین و ورودی اساس بر رهاسازی

سیلاب و در نتیجه عدم آمادگی لازم در زمان  مدیریت و رهاسازی برنامه همچنین داشتن و سدها سیلاب کنترل حجم نگهداشتن خالی

 از آب مجموعه اجرایی از جمله وزارت نیرو در این رابطه اشاره شده است. در این گزارش رهانکردن بموقعپیش از بحران از سوی 

عنوان شده است. از موارد  اخیر سیلاب مدیریت در هاسوءمدیریت و هاآسیب ترینمهم از یکی کرخه سد مخزن ویژه به سدها مخازن

 های سبک ناپایدار و اراضی شیبدار، انجاما تغییر کاربری اراضی به ویژه در خاکشناسی و شرایط پوشش گیاهی بدیگر به تغییر ریخت

 تسکین و انحراف برای طبیعی هایمحل کشور، و عدم تعیین سدهای بالادست هایحوضه در آبخیزداری عملیات ندادن

 ( بیان گردیده است.poundsسیلاب)

 استقرار و هورالعظیم تالاب کردنمحیطی نیز به؛ خشکزیست هایارزیابی نکردنغلط و رعایت هایگیریدر خصوص تصمیم

باشد و نیز تذکرات و  آب حاوی طبیعی صورت به باید تالاب محدوده اینکه به توجه بدون تالاب هورالعظیم داخل در نفتی سکوهای

و عدم توجه نهادهای مذکور بیان شده است.  نیرودر این رابطه  وزارت و نفت وزارت مکاتبات مکرر سازمان حفاظت محیط زیست با

 تالاب به ورودی هایمصب رودخانه لایروبی درخصوص که موضوع عدم توجه وزارت نیرو به هشدارهای سازمان محیط زیستضمن این

 در سیل خسارت افزایش دلایل از از نکات دیگر گزارش قابل ذکر است و تصریح گردیده که یکی خزر دریای و گرگان خلیج میانکاله،

دریا بوده است. در مجموع در این گزارش تاکید گردیده که وزارت نیرو نسبت  به رودخانه ورودی مصب نکردن استان گلستان، لایروبی

های اخیر کوتاهی ها و ...( در دههها، لایروبی، تثبیت دیوارهبه عملیات مهندسی رودخانه)شامل تعیین و حفاظت حریم و بستر رودخانه

 انتقال و تصفیه آوریجمع سامانه اصلاح به شته، موضوعی که به تشدید خسارات سیل در سطح کشور انجامیده است. به علاوه الزامدا

 زنیپس جلوگیری از منظور به. . .  و آبادان و اهواز قبیل از مهم هایرودخانه کنار در موجود شده شهرهای تصفیه و خام هایفاضلاب

 ها مورد مهم دیگری است که در این گزارش، به آن اشاره گردیده است. رودخانه آب رقوم افزایش زمان در فاضلاب

 اول نگاه در»دارد؛ ای در کنترل سیلاب بیان میبعدی سازههای اقدامات تکدر نهایت این گزارش ضمن اشاره به محدودیت

 را طبیعی پدیده این شهرها در ایسازه اقدامات انجام با توانیآن، م خطرات و سیلاب ریسک کاهش برای که رسدمی نظر به اینچنین

 کنترل مهندسی و زیرا شود، استفاده مکمل راهکار عنوان به تواندمی صرفاً و مطرود راهکار این مهندسی سیلاب نظر از اما کرد، کنترل

خاک،  و آب تثبیت و کنترل هاسرشاخه در. پذیرد صورت است، پایین تخریب قدرت که هاسرشاخه و رواناب تولید منشأ در باید سیلاب

 حفظ اهمیت لذا. داشت نخواهد اقتصادی و جانی خطر و هیچگونه بوده پذیرامکان ترپایین بسیار ریسک و کمتر بسیار هزینه با

 «.داشت خواهد جدی اهمیت سیل وقوع خطر با مقابله در طبیعت با های همسوفعالیت و اکوسیستم
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 (1389، تاریخ انتشار اردیبهشت 16439)شناسه 1389ماه تحلیل وقایع سیل فروردینو  بررسی

ها و در نقاط شاخص گلستان، خوزستان، لرستان و علل وقوع سیل 1389ماه این گزارش در شش فصل به بررسی سیل فروردین

 کارشناسی پرداخته است. تحلیل

ای ای، در استان خوزستان؛ اقدامات ضعیف سازهای و غیرسازهات ضعیف سازهدر استان گلستان؛ مدیریت غلط مخازن سدها و اقدام

بندها( و تعرضات به نهرهای بحره و مالح که عملکرد این انهار را در آبگذری کاهش های حفاظتی و سیلدست)از جمله دیوارهدر پایین

ها(، تجاوز به بستر و شهری)از جمله پلای شهری و بینهنکردن ملاحظات فنی در طراحی زیرساختداده و در استان لرستان؛ رعایت

 ای از عوامل تشدید سیل بیان گردیده است.ای و غیرسازهها و اقدامات ضعیف سازهحریم رودخانه

های خارج از هیات ویژه گزارش سیلاب؛ شامل گزارش کارشناسان دادگستری استان بقیه: نمونه قضایا و حوادث)مرور گزارش

 های مجلس، و ...(ز پژوهشفارس، مرک

 

 های نظام حقوقی مدیریت سیلابها و کاستیقوت -1-8
هماهنگی  های مختلف است. فقدان یکپارچگی،های بسیاری در حوزهسیل اخیر نشان داد که نظام مدیریت آب کشور دارای کاستی

های حقوقی و ساختاری حاکم بر نظام مبین ضعفی از پیش مشخص، بیش از هرچیز و مدیریت انفعالی به دلیل فقدان یک برنامه

تواند ضمن شناسایی ها میمدیریت آب کشور در اجرای صحیح و به موقع تکالیف قانونی محوله است. بنابراین بررسی دقیق این کاستی

های نظام ها و کاستیبهتر با هدف اصلاح حقوقی و ساختاری این حوزه بسیار موثر باشد. در این بخش و با هدف شناسایی پتانسیل

های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت ها و ضعفحقوقی کشور در حوزه مدیریت سیلاب به این سوال پاسخ داده خواهد شد که قوت

شده در دو بخش قبلی استفاده شده است. بنابراین بخش سیلاب چیست؟ لازم به ذکر است، برای پاسخ به این سوال، از مطالب ارائه

های نظام حقوقی مربوط به سیلاب در عناوین ذیل به تفصیل ها و کاستیدر ارتباط کامل با دو بخش قبلی است. در مجموع قوتحاضر 

 آمده است:

 اسناد بالادستی و قوانین مناسب 1

ایی در دهد که نظام حقوقی کشور، پتانسیل بالبررسی جامع اسناد و قوانین مرتبط با مدیریت بحران و ریسک سیلاب نشان می

های چه باعث شده تا در زمان بروز بحران، ناهماهنگیهای لازم برای مواجهه مناسب در زمان بروز سیلاب دارد. لیکن آنارتقای شاخص

گسترده و خسارات شدید بر اموال عمومی و ناکارآمدی مشاهده شود، عدم توجه به قوانین و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله به ویژه 

 بلایای اثرات کاهش ملی تشکیل کمیته گانه مربوطه یعنی قانونتوان به اسناد سهباشد. در این رابطه میز بروز سیلاب میدر پیش ا

 1391کشور مصوب  بحران مدیریت سازمان تشکیل و قانون 1392، طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 1311مصوب  طبیعی

دهه تدوین و وزارت نیرو را در جایگاه اول در مواجهه با سیلاب به عنوان مسوول یک به سهای نزدکه در دورهاشاره کرد که علیرغم این

سازی این کارگروه سیل قرار داده و حدود یکصد تکلیف را بر عهده این وزارتخانه، نهاده است، لیکن عملا اقدام مناسبی برای عملیاتی

های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و سند سیاست»ه توان بتکالیف صورت نگرفته است. از اسناد مهم دیگر می

، سند راهبردهای توسعه بلندمدت 1392انداز مصوب های کلی نظام در دوره چشم، سند سیاست1394حوادث غیرمترقبه مصوب 

اشاره کرد « 1381ین مصوب و سند راهبردهای توسعه بلندمدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزم 1392منابع آب کشور مصوب 
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که به موضوعات مهم استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب، توسعه پایدار، سازگاری با تغییر اقلیم، اصلاح ساختار مدیریت منابع آب و 

ا هم، اقدام پرداخته که عملا در این راست داریآبخوان های سد و آبخیزداری ومنظور رعایت تناسب در اجرای طرحبرنامه جامع بهتدوین 

توان نتیجه گرفت؛ عدم توجه و کوتاهی و اهمال چه میای در نظام مدیریت منابع آب کشور صورت نگرفته است. بنابراین آنبایسته

 نسبت به تکالیف قانونی بوده است تا فقدان قوانین مناسب. 

 فقدان حاکمیت قانون و اهمال نسبت به تکالیف مصرح 2

های عملکرد مجموعه وزارت نیرو از منظر حقوقی مشهود چه بیش و پیش از هرچیز در بررسیآنطور که متذکر گردید، همان

و  -ها آمدکه قبلا اسامی آن –گانه بحران است، عدم حاکمیت قانون و قصور نسبت به تکالیف قانونی خود به ویژه در رابطه با اسناد سه

توان گفت رویکرد دهه اخیر بوده است. به طور خلاصه میسیل در حدود سه خانه به عنوان مسوول کارگروهتکالیف مصرح این وزارت

این وزارتخانه نسبت به قوانین، به شکل گزینشی بر اساس سود و هزینه و نه بر اساس رعایت مصالح و منافع عمومی استوار شده است. 

قانون تشکیل وزارت نیرو مصوب  1ا معطوف به ماده ها و صدها قانون و تکلیف قانونی موجود، وزارت نیرو تمرکز خود ردر بین ده

بیان کرده محدود « تأمین آب برای انواع مصارف حداکثر استفاده از منابع آب کشور و تهیه و»که هدف تشکیل این وزارتخانه را  1353

های کردن پروژهبه عملیاتی ای از بودجه عمرانی کشور و در سالیان اخیر صندوق توسعه ملی،که بخش عمدهشده است و علیرغم این

های سطحی، اختصاص یافته است، تنها بخش ناچیزی از بودجه مربوط به این دستگاه)به طور این مجموعه با تمرکز بر منابع آب

گیری از پتانسیل مخازن زیرزمینی در مدیریت آب و مهار سیلاب، صرف شده درصد بودجه عمرانی این مجموعه( برای بهره 4متوسط 

دهد که وزارت نیرو در مواردی حتی به وظایف کلیدی و مهم خود در قبال حادثه های کارگروه حقوقی نشان میت. به علاوه بررسیاس

ای از منابع عمومی کشور دهه اخیر، محل مصرف بخش عمدهای که در طول سهسیل واقف نبوده است که این موضوع، برای مجموعه

توان به طور نمونه به عدم شناخت کارشناسان این مجموعه نسبت به طح جامع امداد و نجات رابطه میبوده، محل نگرانی است. در این 

بندی سیلاب به عنوان اولین گام در مدیریت ریسک و بحران سیلاب اشاره کرد که به مورد اخیر در ادامه ( و یا پهنه1381-1392کشور)

 پرداخته خواهد شد.

 سناد بالادستی و قوانین موضوعهعدم توجه به رویکردهای جامع ا 3

های کارگروه حقوقی مبین آن است که نظام حقوقی کشور دارای اسناد بالادستی متعدد و مترقی در حوزه نتایج حاصل از بررسی

اس ها بر اسای آنچه که مشخص است؛ چالش اجرا یا به عبارت دیگر، عدم توجه به این اسناد یا گزینش سلیقهباشد. اما آنآب می

چه کمتر از هرچیز مورد توجه قرار گرفته، حفاظت و حراست از مصالح و منافع رسد که در این بین آندرآمد بوده و به نظر می-هزینه

های دریافتی از طرف وزارت نیرو در خصوص اسناد بالادستی مبین آن است که علیرغم این عمومی بوده است. ارزیابی مجموعه پاسخ

گردد، برنامه مدونی در جهت تغییر رویکرد و سیاستگزاری وزارت نیرو بر اساس این باز می 1392ها به سال ی از آنکه تاریخ ابلاغ برخ

 های آبشدن مدیریت شرکتها اقدام شده که نمونه بارز آن، استانیاسناد تنظیم نشده و یا حتی در مواردی در جهت عکس آن

طور که شرح آن آمد، در تعارض کامل با مفاد صریح اسناد بوده که همان 1393سال  ای بر اساس لایحه پیشنهادی دولت درمنطقه

های مختلف ایجاد کرده است. بالادستی بوده است که در حال حاضر هم ، مشکلات مختلفی را برای نظام مدیریت آب کشور در عرصه

 های دیگری اشاره خواهد شد: در ادامه به نمونه

سند  3های قبلی اشاره شد، در میان اسناد بالادستی داخلی نیز به طور خاص از طور که در بخشانای: همهای غیرسازهروش .1

 1391مصوب « آب مصارف و منابع بین تعادل ایجاد ضوابط»و سند  1398در سال « مصرف الگوی اصلاح کلی هایسیاست»
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مصوب  «مقاومتی اقتصاد اجرایی برنامه» خصوص در نیرو وزارت عملیاتی هایبرنامه و هاسیاست اهداف، مستندات، و و مبانی

های بر خلاف رویه حاکم بر مدیریت سیلاب از سوی وزارت نیرو که محدود و متمرکز به مهار آب - توان نام برد کهمی 1383

های به روشتوجه خود را معطوف  -باشدها میهای چندمنظوره و پرهزینه در مسیر رودخانهسطحی از طریق ساخت ابرسازه

های توان اسناد مذکور را کامل دانست ولی بر اساس بررسیموثر دیگر معطوف داشته است. هرچند در این راستا نمی

رسد که بندهای مربوطه های دیگر به نظر میها و نتایج کارگروههای دریافتی به سوالات دریافتی، مصاحبهشده، پاسخانجام

 یرو قرار نگرفته است.این اسناد، مورد توجه وزارت ن

بندی سیلاب به عنوان یکی از اقدامات اولیه در راستای مدیریت ریسک و بحران سیل است. در رابطه پهنه بندی سیلاب:پهنه .2

های دیگر)سازمان مدیریت بحران، بندی سیلاب، همین بس که کمیت و کیفیت عملکرد دستگاههای پهنهبا اهمیت نقشه

های لازم در جهت ریزیها و ...( در سه مرحله پیش، حین و پس از سیلاب، همچنین انجام برنامهیها، شهرداراستانداری

بر اساس شرح تکالیف مصرح وزارت نیرو به  22هایی است.کاهش خسارات جانی و مالی، کاملا منوط به وجود چنین نقشه

( این وزارتخانه به مدت ده 1381-1392کشور) عنوان مسوول کارگروه سیل و طغیان رودخانه در طرح جامع امداد و نجات

های مربوطه بوده است که به نظر، این مدت، زمان کافی برای انجام این تکلیف قانونی از سوی وزارت سال ملزم به تهیه نقشه

ته و عملا این ریزی برای انجام این تکلیف قانونی در این دوره صورت نگرفنیرو بوده است که عملا اقدام موثر توام با برنامه

فرصت طلایی به واسطه قصور این مجموعه، از بین رفته است. البته در این رابطه، فقدان یک سازوکار نظارتی و یک کمیته 

 تاثیر نبوده است.پیگیری بی

گیرد تا در زمان بحران شدت میسازی مجموعه اقداماتی است که باید در پیش از بحران صورت پادسیل سازی:پادسیل .3

خسارات تا حد ممکن کاهش یابد. در این راستا لازم است اقدامات مقتضی صورت گیرد تا تاسیسات و خطوط آب و فاضلاب، 

های آب و ... کمترین خسارات ممکن را دیده و کارکرد خود را در زمان بحران حفظ نمایند. خطوط انتقال آب و برق، کانال

بر اساس اسناد موجود، بخشی از آن در حیطه تکالیف وزارت نیرو نهاده شده و  ای دارد کهسازی حوزه گستردهمساله پادسیل

که توجه لازم در این خصوص گفتنی است که کاملا به سلامتی و بهداشت عمومی مردم در شرایط بحران وابسته و در صورتی

تکلیف مهم بر  این رابطه دو ای افزایش دهد. درهای ایجاد شده را به صورت گستردهتواند شدت آسیبصورت نگیرد می

 آب و برق تامین و شبکه سازیایمن جامع طرح تهیه. »1اساس دو سند بالادستی بر عهده وزارت نیرو نهاده شده است؛ 

تدوین راهکارهای تامین آب آشامیدنی سالم در شرایط اضطراری برای مناطق . »2، و «بحران زمان در کلانشهرها اضطراری

اقدامی از سوی تا کنون طور که در فصل قبلی بیان گردید در این رابطه یار حیاتی و مهم بوده و همانکه بس« مختلف کشور

 وزارت نیرو انجام نشده است.

 منظوربه بسترسازی و ریزیبرنامه و بحران مدیریت جامع سامانه ایجاد منظوربه ریزیبرنامه»طرح جامع خطرپذیری سیل:  .4

 حیات تداوم مدیریت سیستم استقرار و سیل هایبخش با مرتبط هایبحران زمینه در ریخطرپذی جامع طرح سازیپیاده

 زیرکارگروههای همکاری با کارگروه مختلف بخشهای خطرپذیری طرح تدوین و تهیه»و   4ماده  بر اساس« سازمانی

                                                 
 هایفعالیت از سیلاب، مدیریت نظامنامه رودخانه مهندسی عنوان زیر 5-2 بند در سیلاب بندیپهنه هاینقشه تدوین که گردد متذکر است لازم 22 

 .است شده عنوان نیرو وزارت مصرح
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 از 1391مصوب  کشور بحران تشکیل سازمان مدیریت قانوننامه آیین 5بر اساس ماده « دستگاههای ذیربط و صیصتخ

تکالیف مهم محوله وزارت نیرو در جایگاه  مسوولیت کارگروه سیل عنوان شده است. در این راستا اقدامات وزارت نیرو محدود 

 صورت گرفته است.  1382بوده که در سال « خدمات طرح خطرپذیری سیلاب»به تدوین 

های مکاتبه) نامه 6امع خطرپذیری)به طور کلی برای سیل و زلزله و ...( طی در این رابطه لازم است اضافه گردد که موضوع طرح ج

مورخ  31/111655، 13/12/1381مورخ  31/156189، 13/11/1381مورخ  31/139156، 14/11/1381مورخ  31/91114شماره 

ریزی و ه سازمان برنامه( از سوی وزارت کشور ب26/11/1383مورخ  31/146652، 24/11/1382مورخ  31/136365، 12/18/1382

، 31/12/1384تا  14/11/1381ریزی کشور جهت اخذ بودجه)از تاریخ نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نیز سازمان مدیریت و برنامه

ای از سوی سازمان مدیریت و طی نامه 21/12/1384شود. نهایتا در تاریخ به مدت دو سال و نیم از مکاتبه اولیه( پیگیری می

به تاریخ  18316شود که در پاسخ آن طی نامه شماره ریزی کشور، مراتب مستقیما به دفتر ریاست جمهوری اعلام میهبرنام

نوشت نمایند، مراتب به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده که ایشان پی، رییس دفتر ریاست جمهوری عنوان می31/12/1384

میلیارد تومان هزینه  51کنند؟/ برای طرح خطرپذیری های تحقیقاتی کشور چه مینپس سازمان مدیریت و آن همه سازما»فرمودند؛ 

توان نتیجه عدم ارائه دلایل توجیحی متقن نهاد ذیربط بر اهمیت چنین اقدامی و ارائه مفصل پس از این پاسخ که آن را می«. شود؟/می

از طریق وزیر کشور)به عنوان رییس شورای  25/15/1384تاریخ  66151دلایل نیاز به این مبلغ دانست، مجددا موضوع طی نامه شماره 

عالی مدیریریت بحران کشور( مستقیما خطاب به ریاست محترم جمهوری)به دلیل اینکه اجرای مصوبات شورا منوط به تایید رییس 

ران( به دفتر ریاست جمهوری به ای از وزیر کشور)به عنوان رییس شورای عالی مدیریت بحشود. سپس در نامهجمهور است( دنبال می

گردد. مطابق تصویر مکاتبات دلایل توجیحی مبلغ مورد نیاز)در غالب یک بند نامه( بیان می 114629به شماره  31/19/1384تاریخ 

یر مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور( به وزاز سوی وزیر کشور) به عنوان قائم 14/15/1385گرفته که در تاریخ صورت

ای شده در راستای طرح جامع خطرپذیری سیلاب اعلام شده، بودجهچیان در جهت ارائه سوابق اقدامات انجامنیروی وقت آقای چیت

برای اقدام لازم در این راستا)تا تاریخ مذکور( تعیین نگردیده است. با توجه به سوابق در دسترس کارگروه حقوقی، تا تاریخ تنظیم این 

؛ هفت سال پس از تصمیم به انجام این تکلیف قانونی( این موضوع مهم به دلیل عدم اختصاص بودجه لازم، هنوز 1389گزارش)سال 

ای جهت عملیاتی نشده است. البته باید متذکر گردید که عملا پس از این تاریخ و در دوره وزارت نیرو در دولت دوازدهم هیچ مکاتبه

 پیگیری این موضوع صورت نگرفته است. 

تحقیقی  کلیدی در مدیریت سیلاب بوده و در بینی و هشدار سیل: موضوع سامانه هشدار سیلاب موضوعیایجاد سیستم پیش .5

 ترینمهم عنوان به سیلاب هشدار سامانه کارگیری به ،شده اروپا انجامکمیسیون  توسط  EuroFloodعنوان تحت که هم

بر اساس  23.است شده توصیهو مدیریت موثر سیلاب   21قرن ها درقیانوسا آب تراز افزایش و اقلیم تغییر با تطبیق در راهکار

های بینی و هشدار سیل از تکالیف وزارت نیرو)طی سالاستقرار سامانه پیش 1392طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 

این مجموعه عنوان شده  ( بوده و در نظامنامه سیلاب وزارت نیرو نیز به عنوان تکلیف موسسه تحقیقات آب1381تا  1392

در این راستا اقدامات این وزارتخانه محدود به دو پروژه بوده است؛  های دریافتی از مجموعه وزارت نیرو،است. بر اساس پاسخ

                                                 
European Commission .2000, First Report on the Harmonization of Risk Assessment Procedures, 23 

DG Health & Consumer Protection. 
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های دریافتی وزارت نیرو، تنها که بر اساس پاسخ« توسعه سیستم هشدار سیل گرگانرود»یکی در استان گلستان تحت عنوان 

اکنون به دلیل به عدم تخصیص منابع مالی لازم، مناقصه عملیات اجرایی سیستم هشدار ن طرح پایان یافته و هممطالعات ای

مورد دوم نیز مربوط به سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع « سیل گرگانرود از دستور کار خارج گردیده است.

ای استان خوزستان در حوضه های آبریز کارون بزرگ، دز، کرخه و باشد که به منظور مدیریت سدهآب و نیروی ایران می

-برداری قرار گرفته است. در مجموع باید اشاره کرد به جز در استان خوزستان و برقراری مدلبخشی از مرزی غرب مورد بهره

رواناب -و مدلهای بارشهای هشدار سیلاب رواناب در حوضه های آبریز منتهی به سدهای مهم این استان، سامانه-های بارش

 در سایر استانها، وجود ندارد. 

ای که بیش از های آب منطقهای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقهها به شرکتقانون تبدیل ادارات کل امور آب استان 4

 1393ای استان ذیربط مصوب های آب منطقهگیرد به شرکتیک استان را در بر می

گر آن است که مدیریت یکپارچه منابع آب به عنوان المللی بیانهای معتبر بینمعتبر جهانی و سازماننتایج تحقیقات مختلف و 

زیربنای استقرار مدیریت یکپارچه سیلاب، از موضوعات با اهمیت برای موفقیت در مدیریت سیلاب است. سابقه مدیریت یکپارچه منابع 

 19 فصل درگردد. باز می RIOمعروف به کنفرانس  برزیلریودوژانیرو  شهر در 1882 سال در ملل سازمان آب به کنفرانس معروف

این مفهوم در  24.شده است یاد اصلی توصیه عنوان بهاز مدیریت یکپارچه  21کار این نشست، معروف به دستور کار دستور

مورد تاکید چندباره قرار  2118 و استانبول 2113، کیوتو 2112، ژوهانسبورگ 2111، بن 2112های دیگر مانند دوبلین کنفرانس

 «آب در حکمرانی» هایتوصیه ارکان از آب منابع ریزیبرنامه و مدیریت به عنوان قلمرو آبریز حوضه گرفته است. از سوی دیگر تعیین

تواند آبریز است، هرگونه اقدامی در تمامی سطح یک حوضه آبریز)که می است. در مدیریت یکپارچه منابع آب که مبتنی بر حوضه

شده، محدود به مرزهای استانی و اقدامات گیرد و اقدامات انجامها هزار کیلومتر مربع را شامل شود( صورت میمساحتی به وسعت ده

ای با نگاه های سطحی و زیرزمینی به عنوان یک پیکره شناخته شده و هر برنامهسیر یک رودخانه  نیست. آبای در طول ممشابه سازه

شود. مدیریت یکپارچه سیلاب هم کاملا مبتنی های سطحی و زیرزمینی دیده میجامع در سطح یک حوضه و بدون مرزبندی بین آب

ل حاصل بارش در سطح یک حوضه آبریز است، هرگونه راهکاری برای مواجهه با آن که سیای دنبال شده و با توجه به اینبر نگاه حوضه

. از 1ای در مدیریت سیلاب، از عوامل اصلی شود. اساسا فقدان نگاه جامع حوضهسازی میبا نگاه به کل سطح حوضه، اعمال و پیاده

. عدم 3های سازمانی، . ناهماهنگی2خیر در پاسخ، دست دادن زمان) به عنوان عامل کلیدی در کاهش خسارات جانی و مالی( و تا

ای استانی در سطح یک حوضه های آب منطقه. هدررفت منابع مالی)به دلیل تعدد شرکت4ریزی یکپارچه، جامع و مدون، امکان برنامه

. افزایش عامل خطای 6یشتر، گیری از نیروی انسانی ب. بهره5آبریز ناشی از انجام اقدامات موازی در مواجهه با یک وظیفه مشخص(، 

. ناکارآمدی در مدیریت موثر در 1گیر در یک حوضه(، و در نتیجه انسانی و سازمانی)به دلیل افزایش نهادهای استانی و اشخاص تصمیم

امور آب  قانون تبدیل ادارات کل»شدن آب طی باشد. این در حالی است که با استانیکنترل سیلاب و افزایش خسارات مالی و جانی می

های گیرد به شرکتای که بیش از یک استان را در بر میهای آب منطقهای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقهها به شرکتاستان

کاملا در  -ماه همان سال به مجلس شورای اسلامیبر اساس لایحه تقدیمی دولت در آبان - 1393مصوب « ای استان ذیربطآب منطقه

                                                 
24 ”, official outcomes of the united Programme of Action for Sustainable DevelopmentUnited Nations, Agenda 21, “

nations conference on Environment and Development, 3-14 June 1992, Rio de Janeiro. 
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، «ابلاغیه مقام رهبری 1414انداز های کلی نظام در دوره چشمسیاست)» 1392مهم بالادستی مربوط به سال  جهت مخالف دو سند

اقدام شده و به همین دلیل هرگونه اقدام جامع و موثر در «( مصوبه هیأت وزیران کشور آب منابع مدت بلند توسعه راهبردهای»

ست. به تحقیق، مشکلات ایجادشده به واسطه قانون مذکور، محدود به زمان مدیریت سیلاب در سطح حوضه آبریز، غیر ممکن شده ا

ای از مشکلات حوزه مدیریتی آب کشور که در سالیان اخیر، حتی منتج به مشکلات شدید امنیتی و سیلاب نیست، بلکه بخش عمده

 ای شده، ناشی از همین قانون ناکارآمد بوده است.بروز اختلافات قومی و منطقه

 هادر تعیین حریم و بستر رودخانهقصور  5

ها بود که از موضوع مهم دیگر که در سیل اخیر باعث تشدید آثار و خسارات سیل شد، عدم مشخص بودن حریم و بستر رودخانه

ها هشدن آب متولی حریم و بستر رودخانبر اساس قانون ملی 1341تکالیف وزارت نیرو در این رابطه بوده است. وزارت مذکور از سال 

های مربوط به نامهنیز مصرح شده است. متعاقب این دو قانون، آیین 1361بوده که این مهم در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 

ها وزارت نیرو موظف به تعیین حریم گردد که بر اساس آنتدوین می 1318و دیگری در سال  1353تعیین حریم و بستر یکی در سال 

های کارگروه حقوقی حاکی از آن است که این تکلیف مصرح قانونی تنها در گردد. بررسیی و ابلاغ آن به ذینفعان میگذارو بستر، نشانه

ها به طول خواهد گذاری( صورت گرفته است که با این روند، اتمام این فرآیند، قرنهای کشور)همراه نشانهدرصد طول رودخانه 5

خصوص عدم انجام کامل این تکلیف قانونی، بر مسائل مالی متمرکز است ولی این نهاد، انجامید. هرچند توجیه وزارت نیرو در 

سنجی ادعای خود ها و مکاتبات لازم مربوط به درخواست بودجه به مبادی ذیربط را جهت صحتمستندات لازم در خصوص پیگیری

 ارائه نداده است. 

ها و دخالت مقامات سیاسی در فرآیند رفع تجاوز به حریم و بستر رودخانه جا بدان اشاره شوداز موارد دیگری که لازم است در این

های واصله به کارگروه حقوقی به این موضوع اشاره ممانعت از اقدامات قانونی وزارت نیرو بوده است که البته خود این نهاد هم در پاسخ

 داشته است.

توان بیان ها میرا نیز در خصوص موضوع حریم و بستر رودخانه های کارگروه حقوقی موارد دیگریدر مجموع، بر اساس بررسی

 داشت: 

ها، مربوط به نهادهای عمومی است که وزارت نیرو در برابر چنین ای از تعرضات گسترده به حریم و بستر رودخانهبخش عمده .1

به ارائه فهرست موارد به مبادی  تعرضاتی، معمولا اقدام قضایی مناسبی صورت نداده و رویکرد منفعلانه داشته است و صرفا

 ذیربط اقدام کرده است.

های کاری برنامه وزارت نیرو نبوده و این مجموعه، برنامه مدونی گذاری از اولویتتعیین حد حریم و بستر و موضوع مهم نشانه .2

ای استانی، ای آب منطقهههای مربوطه در این حوزه، از سوی شرکتبرای انجام تکلیف تعیین حریم و بستر نداشته و فعالیت

 گردد.به صورت پراکنده دنبال می

ها به های مربوطه و ابلاغ آنگذاری حد حریم و بستر و تدوین نقشهعدم انجام تکلیف قانونی تعیین حریم و بستر و علامت .3

اعث افزایش میزان تعرض ها، ادارات ثبت و ... به طور غیرمستقیم بها، دهیاریها، بخشدارینهادهای دیگر از جمله شهرداری

های درصد( از رودخانه 21کیلومتر) 31111های وزرات نیرو، تا کنون ها شده است. بر اساس پاسخبه حریم و بستر رودخانه

کشور در سامانه کاداستر کل کشور وفق تفاهم نامه همکاری مبادله شده باسازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبیت شده 
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درصد از اراضی مجاور حریم و بستر  91ها، عملا های حد حریم و بستر رودخانها توجه به فقدان نقشهاست. بنابراین و ب

 ها، فاقد اطلاعات لازم در سامانه کاداستر است. رودخانه

 هاو مجوزهای اجاره یا واگذاری بستر و حریم رودخانه قوانین 6

گاه منتفی مصون از سیل نیست. احتمال بروز سیلاب، هرچند کم، هیچای سیلاب اخیر نشان دادکه هیچ رودخانه، مسیل یا آبراهه

های مختلف، قوانین و مقرراتی تصویب نمود که اجازه واگذاری یا حریم را به توان با استفاده از عبارات یا استدلالنیست. بنابراین نمی

قانون توزیع عادلانه  2ماده  3هت الغای آن بخش از تبصره گردد، مراتب قانونی جوزارت نیرو تفویض نماید. در همین راستا پیشنهاد می

 وتصرف در حریم و بستر را منوط به مجوز وزارت نیرو دانسته صورت پذیرد.آب که ممنوعیت دخل

 توزیع عادلانه آب قانون هایکاستی 1

ای آبی بهره جست لیکن قانون توزیع هها در پاسخ به بسیاری از چالشتوان از آنبا وجود اسناد بالادستی جامع و جدیدی که می

های ممکن برای حصول به اهداف اسناد بالادستی بوده به عنوان قانون جاری و حاکم بر صنعت آب کشور فاقد حداقل 1361عادلانه آب 

به عبارت مانده است.  آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب، عملا بلا استفاده باقیبالادستی برای ارتقای تاب و پتانسیل قوانین و اسناد

های ارتقای شاخصو  ، مدیریت یکپارچه منابع آبدیگر در حالیکه اسناد بالادستی، پتانسیل بالایی در حصول به اهداف توسعه پایدار

ردار های لازم برای نیل به این مقاصد برخولیکن قانون توزیع، از ظرفیتدارند، و مدیریت جامع، هماهنگ و کارآمدتر حکمرانی مطلوب 

دارد که وزارت نیرو با هرنوع اقدامی بر این قانون که به طور خلاصه بیان می 24ضمن این که صلاحیت اعطایی ناشی از ماده . نیستند

برداری و به فروش برساند عملا باعث شده تا تواند منابع آبی حاصله را بهرهروی منابع آبی، مالکیت منابع آبی را بدست آورده و می

صلی وزارت نیرو بر تامین و بارگذاری بر منابع آبی متمرکز شده و بسیاری از وظایف و تکالیف مربوط به این وزارتخانه در رویکرد ا

رفتن تکالیف کلیدی در نهایت منجر به خصوص سیلاب و حفاظت از منابع آبی و توجه به منافع عمومی به حاشیه رود و این به حاشیه

 منابع عمومی برای جبران خسارات حاصله گردد.خسارات جانی و مالی و اتلاف 

 از مشارکت مردمی گیریبهرهعدم ساماندهی و  9

ای از موارد نیز مانع ورود سیلاب به مناطق بند و ... که در پارهزده و احداث سیلاقدامات خودجوش مردم در برخی از مناطق سیل

های لازم باشد تا که به شکل سازماندهی بوده و همراه با آموزشتیمسکونی شد این موضوع را ثابت کرد که مشارکت مردمی در صور

تواند خسارات سیل را کاهش دهد. این موضوع نیز البته از تکالیف وزارت نیرو به عنوان مسوول کارگروه تخصصی سیل و چه حد می

های انجام شده، عملا این وزارتخانه بررسی)بر اساس طرح جامع امداد و نجات کشور( بوده که بر اساس  1392طغیان رودخانه از سال 

 اقدامی در این راستا انجام نداده و برنامه خاصی را نیز پس از آن در دست اقدام نداشته است.

 موازی نهادهای وجود 8

گردد، وجود یکی از مواردی که باعث عدم یکپارچگی و هماهنگی و در نتیجه کاهش سرعت عمل و کارآیی در مدیریت بحران می

دهند که از جمله شرح وظایف باشد. زیرا این تشکیلات عملا وظایفی را انجام میشکیلات موازی در مراحل مختلف مواجهه با بحران میت

کاهند. به همین دلیل هم لازم است ضمن بررسی ها از سرعت عمل در زمان بحران مینهادهای ذیربط دیگر بوده و ضمن افزایش هزینه

ها ها، نسبت به شناسایی تشکیلات موازی اقدام و نسبت به حذف آنهای آنل در مدیریت بحران و زیرمجموعههای دخیدقیق دستگاه

 تصمیمات لازم به عمل آید. 
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های آب و هواشناسی مرکز مانیتورینگ ایستگاه»اندازی مرکزی تحت عنوان طور که قبلا گفته شد یکی از این موارد راههمان

. از شرح وظایف این مرکز، نصب و استتوسط وزیر نیرو افتتاح شده  1381فروردین  28است که در تاریخ « خوزستانوبرق سازمان آب

در نقاط مختلفی از  «تبخیرسنجش پارامترهای مهمی چون سنجش میزان باران، برف و »های هواشناسی با ماموریت ایستگاهاندازی راه

شود که بر اساس تصریح  اضافهعملا در راستای وظایف سازمان هواشناسی است. لازم است  عنوان شده که این وظیفهحوضه های آبریز 

و نه تشکیل  -نظامنامه مدیریت سیلاب، سازمان مذکور موظف به حفظ و تقویت همکاری از طریق انعقاد قرارداد با سازمان هواشناسی

 بوده است.  -نهادهای موازی

 دی وجوه مختلف سیلابو مطالعات کاربر هاپژوهش انجام عدم 11

نامه کمیته فرعی سیل آییناز جمله وظایف وزارت نیرو به عنوان مسوول در حوزه سیلاب  کاربردی مطالعات و هاانجام پژوهش

تخصصی سیل مربوط به طرح جامع امداد و  ، دو کارگروه1312مصوب  25اجرایی قانون تشکیل کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی

بوده است که در  1381سال  21، و کارگروه تخصصی سیل مربوط به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران1392 مصوب 26نجات کشور

های مرتبط با مساله سیلاب به ویژه مسائل این خصوص به جز تدوین چند ضابطه فنی، اقدام کاربردی در خوری در خصوص حوزه

متعددی)خارج از مجموعه وزارت  هایپژوهشکدهگیری از توان ت با بهرهحقوقی و اجتماعی صورت نگرفته است. در این راستا لازم اس

 هایروش و محتمل هایآسیب نیروها، عملکرد، نحوه و هستند سیل طبیعی نظیر هایپدیده روی بر مطالعه حال نیرو( که در

باشد، و نیز می مذکور مراکز در مطالعه مورد مباحث جمله از طبیعی هایبا پدیده مواجهه برای آمادگی و بینی، پیشگیریپیش

 سیل، اقدامات هدفمند و توام با برنامه صورت گیرد. مدیریت مراکز، نسبت به روزآمد شدن دانش این با نزدیک همکاری

 ایمنطقه زمینه تحقیق مراکز، این با همکاری کشور سطح در سیل بحران مدیریت متولی هایسازمان میگردد توصیه راستا این در

آورند. البته با توجه به اینکه عمده تحقیقات مراکز مذکور، ناظر بر ابعاد فنی موضوع سیلاب هستند.  فراهم را بحران مدیریت زمینه در

توان از پتانسیل های مختلف از جمله ابعاد حقوقی، سیاسی، اجتماعی و دیگر ابعاد میلذا با هدف ارتقای دانش مواجهه با سیل در حوزه

 هی کشور در این رابطه استفاده کرد.جامعه دانشگا

 

 

 ارائه راهکارها و اصلاحات پیشنهادی -1-1
که چه ضعف اصلی در حوزه مدیریت سیلاب مربوط به وزارت نیرو است بیش از آنهای قبلی مشخص گردید که آننتایج بخش

های ساختاری و عدم توجه به قوانین و اسناد مربوطه است. در این بخش با استفاده از های قانونی باشد متاثر از ضعفمعظوف به ضعف

اصلاحات و دیگر  های حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟آموختهدرسکه پاسخ داده خواهد شد. اول اینهای قبلی به دو سوال نتایج بخش

 آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب چیست؟ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب

                                                 
 11ماده 25 
 31ماد 26 
 5و  2مواد 21 
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آگاهی و شناخت آن دارد که وزارت نیرو فاقد پیشهای کمیته حقوقی نشان از های دریافتی و بررسیها و پاسخگزارشات، مصاحبه

سابقه بوده و بر همین اساس، مواجهه مناسب و متناسبی در برابر این حادثه نداشته است. کافی از گستردگی و بزرگی این رخداد کم

از سوی وزارت نیرو صورت های مختلف آبریز بینی مشخصی از دوره بازگشت سیلاب در حوضهاین موضوع که تا زمان وقوع حادثه، پیش

توان سال از سوی این مدیران این مجموعه اعلام شده را می 1111سال تا  111نگرفته و پس از وقوع سیلاب نیز دوره بازگشت آن از 

گیران این مجموعه از آگاهی لازم نسبت به تکالیف خود بر اساس اسناد بالادستی، دلیلی بر این موضوع دانست. مدیران و تصمیم

یکسان و یکنواختی را  ها و ... برخوردار نبوده و بدون توجه به رویکردها و تجارب جدید در سطوح جهانی، رویهقوانین، دستورالعمل

اند که از بدو تاسیس این نهاد در دهه چهل شمسی یعنی بیش از نیم قرن پیش)در شرایط مختلف سیل و خشکسالی و دنبال کرده

دهد که نگاه وزارت نیرو به قوانین، به شکل شده نشان میهای انجامور( پی گرفته شده است. نتیجه بررسیهای متفاوت آبریز کشحوضه

برداری حداکثری از منابع گزینشی، بر اساس سود و هزینه اجرای قانون مربوطه ضمن توجه به منافع محدود سازمانی و متمرکز بر بهره

ه و به حاشیه رانده شده، مساله حفاظت از منابع آبی، تامین رفاه و منافع عمومی، توجه به چه مغفول ماندآبی بوده و در این بین آن

قانون توزیع عادلانه آب، در کنار عدم توجه  24توسعه پایدار و آمادگی برای مواجهه با حادثه طبیعی سیلاب بوده است. تمرکز بر ماده 

 مدعا است. گانه جامع مدیریت بحران شاهدای بر اینبه قوانین سه

های کنونی حاکم بر مجموعه وزارت نیرو و فقدان حاکمیت قانون که نمونه بارز آن، عدم توجه رسد، با توجه به سیاستبه نظر می

دهه اخیر بوده است)جایگاه مذکور در بخش اول این به جایگاه این مجموعه به عنوان مسوول کارگروه سیل در طول نزدیک به سه

ورد بررسی قرار گرفت(، راه بسیار طولانی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در مواجهه با حوادثی مانند سیل وجود تحقیق به تفصیل م

 توان اُمیدی به اخذ نتایج مناسب در مواجهه با حوادث مشابه داشت. داشته و در صورت عدم کنترل کامل و نظارت دقیق، نمی

تواند شرایط موضوعات مهمی هستند که در صورتی که مورد توجه قرار گیرند، میپیگیری و اطمینان از اجرای موارد ذیل از جمله 

مواجهه با حادثه طبیعی سیل را ارتقا داده و با توجه به نقش مهم وزارت نیرو باعث ارتقای کلی مواجهه با چنین حوادثی و ارتقای 

 جنبه فراسازمانی داشته و محدود به وزارت نیرو نیست.های مرتبط دیگر گردد. البته تعدادی از این پیشنهادات کارآمدی دستگاه

 استقرار سازوکار نظارتی برای حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی محوله 1

همانطور که به تفصیل در این تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت، چالش اصلی در حوضه وظایف وزارت نیرو از منظر حقوقی بیش از 

ضعف قوانین باشد معطوف به عدم اجرا و اهمال نسبت به تکالیف قانونی بوده است. فقدان سازوکار نظارتی که ناظر بر فقدان یا آن

موثری که بتواند اجرای قوانین و مقررات را در یک مجموعه رصد کند از عوامل موثر در موفقیت و دسترسی به اهداف از پیش 

کارآمد، تضمین لازم برای انجام تکالیف مصرح در اسناد بالادستی، قوانین و  شده است. بدون وجود یک سازوکار نظارتی مستقل وتعیین

ای گیری شفاف، دورهگونه اسناد، بسیار کامل و مترقی باشند، وجود ندارد. سازوکار نظارتی همراه با گزارشها حتی اگر ایندستورالعمل

شده اطمینان حاصل سوول جلوگیری کرده و از صحت اقدامات انجامهای متواند از انحراف از قوانین توسط دستگاهو منظم است که می

کند. لذا قبل از هر اقدامی باید این مساله مهم مورد توجه قرار گرفته و جهت حصول اطمینان از اجرای قانون و حاکمیت آن لازم است 

دد. البته باید اضافه شود این موضوع که چنین سازوکار نظارتی جامعی برای حصول اطمینان از انجام تکالیف قانونی محوله تعریف گر

سازوکاری ذیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت بحران، وزارت کشور، شورای عالی آب یا هر دستگاه دیگری تعریف شود نیاز به 

 های تکمیلی دارد.پژوهش
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یریت بحران بالاخص مفاد طرح گانه مدگیری از اسناد سهتدوین سند جامع مدیریت ریسک و بحران سیلاب)ضمن بهره 2

 ( 1392جامع امداد و نجات کشور مصوب 

اند و در با وجود برخی از اسناد بالادستی مناسب که به طور پراکنده نکات مهمی را در راستای مدیریت سیلاب بیان داشته

ب مختلف جهانی و داخلی، ضمن گیری از تجارهای قبلی مورد بررسی قرار گرفتند، لازم است طی یک سند جامع و با بهرهبخش

استفاده از دانش بومی و تاریخی؛ رویکردهای مختلف در جهت مواجهه با حادثه سیلاب، با محوریت مدیریت ریسک و مدیریت یکپارچه 

ها و نه محدود به طول یک رودخانه تنظیم گردد. تذکر این نکته ضروری است که در بین قوانین، راهبرد در تمامی مساحت یک حوضه

نسبت به قانون تشکیل سازمان  -در بیان جزییات -1392و اسناد بالادستی بررسی شده، طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب 

سازی طور که قبلا هم متذکر گردید، تضمین پیاده، از جامعیت بالاتری برخوردار است. به علاوه همان1391مدیریت بحران مصوب 

های حقوقی مناسب، سازوکار قوی و نیز بازنگری در ترکیب نیروی انسانی متخصص وزارت ز ضمانتگیری اچنین سندی نیاز به بهره

بندی ریزی برای انجام مطالعات پهنهبینی و هشدار سیل، برنامههای تابعه دارد. استقرار کامل سامانه سراسری پیشنیرو و دستگاه

 از موارد کلیدی است که لازم است در سند مذکور گنجانده شود. سازی تاسیساتسیلاب و طرح جامع خطرپذیری سیل و پادسیل

 تغییر در ترکیب نیروی انسانی متخصص 3

الذکر، نیاز به تغییر در ترکیب نیروی انسانی مجموعه طور که ذکر گردید برای موفقیت در خصوص سند پیشنهادی فوقهمان

المللی، ب عاملی پیچیده و چندوجهی است که به امنیت داخلی و بینباشد. باید به این نکته مهم توجه داشت که آوزارت نیرو می

محیطی، اجتماعی و بسیاری از عوامل دیگر وابسته بوده و عدم توجه امنیت غذایی، موضوعات اجتماعی، عوامل حقوقی، مسائل زیست

المللی منجر شود. به ابعاد مختلف داخلی و بینهای متعددی در تواند به چالشای میتوامان به مجموعه این عوامل در هر طرح و برنامه

های مختلف ای از تخصصبه مسائل آبی، مجموعه های مدیریتی آب در کشورهای مختلف برای پاسخهمین دلیل هم امروزه در سیستم

نشگاهی تعریف شده که های جدید داها و گرایشهای اخیر، تخصصها به ویژه در دههشود و در نظام آموزش دانشگاهی آناستفاده می

ریزی محیطی اشاره کرد. این شناسی، حقوق آب، حقوق محیط زیست، اقتصاد آب، محیط زیست و برنامهتوان به اقلیماز جمله آن می

شمسی، چند گرایش مشخص  41گیر وزارت نیرو را از بدو تاسیس آن در دهه در حالی است که غالب بدنه کارشناسی و تصمیم

 های مختلف تامین و برداشت آبهای آبی و روشها برای مطالعات و طراحی سازهدهند که صرفا در دانشگاهیل میمهندسی آب تشک

شوند و نتیجه راهکارهای این مجموعه نیز به دلیل عدم اشراف با ابعاد مختلف موضوع آب، محدود به چند روش از پیش میتربیت 

دون و جامعی، بازنگری کاملی در بدنه کارشناسی این مجموعه صورت گرفته و در طی مشخص است. بنابراین لازم است طی برنامه م

های غیر عمران(، شناسی، محیط زیست)گرایشهای دیگر مرتبط از جمله؛ اقلیمبندی مشخص، گروهی از متخصصین حوزهیک زمان

ریزی محیطی و اقتصاد در ، جغرافیا، برنامهشناسیالملل، عمومی، محیط زیست(، جامعههای)بیندیپلماسی آب، حقوق در گرایش

که قاطبه مشاورین این گیری و کارشناسی این مجموعه جایگزین نیروی انسانی فعلی شوند. به علاوه با توجه به اینهای تصمیمجایگاه

دهند، عمدتا معطوف میها در قالب مطالعاتی که انجام های مهندسی مشاور هستند که پیشنهادات آنمجموعه نیز، محدود به شرکت

ها از سوی نظام گونه شرکتهای اینبندی و اخذ صلاحیتشده است، لذا لازم است در نحوه رتبهتعریف ای از پیشهای سازهبه روش

افت. در تر برای مساله پیچیده آب دست یهای کاملاجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور بازبینی لازم صورت گیرد تا بتوان به پاسخفنی

المللی)به منظور انتقال های بینتوان از تجارب سازمانهای موجود میبخشی در رویکردها و رویهکنار این تغییرات و با هدف تنوع

برداری بیشتری های علمی داخلی بهرههایی غیر از علوم مهندسی( و نیز انجمندانش(، پتانسیل جامعه دانشگاهی )بالاخص در رشته
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های مهندسی مشاور استفاده نمود. در مجموع، تغییرات اساسی در ترکیب نیروی متخصص فیت ایشان به جای شرکتکرد و از ظر

ترین اقدمات و دارای اولویت بالا و لازمه تحول برای دستگاهی های مهندسی مشاور، از مهموزارت نیرو و نحوه اخذ صلاحیت شرکت

تاکنون، تغییری نکرده  -از بیش از نیم قرن پیش -سائل مختلف آبی، از بدو تاسیس آن ها و رویکرد آن در مواجهه با ماست که پاسخ

 است.

 های آبریزشدن مدیریت آب ضمن استقرار مدیریت یکپارچه آب بر اساس حوضهالغای قانون استانی 4

بر اساس مدیریت یکپارچه بیش از پیش ضرورت اصلاحات فراگیر و بنیادین در ساختار وزارت نیرو  1389وقوع سیلاب فروردین 

ترین و نخستین گام، رویکرد مدیریت یکپارچه مبتنی بر حوضه آبریز های آبریز را نشان داد. در مدیریت سیلاب، مهممبتنی بر حوضه

قانون تبدیل ادارات کل امور آب »است. در حال حاضر، با توجه به ساختار استانی مدیریت آب در مجموعه وزارت نیرو که نتیجه 

های گیرد به شرکتای که بیش از یک استان را در بر میهای آب منطقهای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقهها به شرکتاستان

مجلس شورای اسلامی است، امکان مدیریت یکپارچه مبتنی بر حوضه آبریز با مانع  26/12/1393مصوب « ای استان ذیربطآب منطقه

های قبلی اشاره شد، تصویب این قانون پرابهام و فاقد مبانی اولیه علمی، بدون توجه و در که در بخشطور قانونی روبرو است. همان

 بلند توسعه راهبردهای»و « ابلاغیه مقام رهبری 1414انداز های کلی نظام در دوره چشمسیاست»تعارض کامل با دو سند بالادستی 

بودند و همچنین سند بالادستی مهم  ابلاغ شده 1392این مصوبه در سال  که قبل از« مصوبه هیأت وزیران کشور آب منابع مدت

مصوب شورای آمایش  سرزمین آمایش منظر از آب بخش توسعه بلندمدت راهبردهای»با عنوان  1381دیگری مربوط به سال 

توان گفت، بدون ت. به صراحت میها اسهای موکد آنباشد که استقرار و رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب، از توصیهمی« سرزمین

ترین توان نتیجه کامل و موفقی در مواجهه با سیل کسب کرد. بنابراین یکی از مهمای در مدیریت سیلاب، نمیتوجه به رویکرد حوضه

ی قانون مربوطه و توان دانست. لذا الغاای را ساختار استانی مدیریت آب در مجموعه وزارت نیرو میموانع موجود در برابر رویکرد حوضه

های آبریز، اولین پیشنهاد اصلاحی کارگروه حقوقی در جهت اصلاح ساختار وزارت نیرو بر اساس مدیریت یکپارچه مبتنی بر حوضه

تواند چهره باشد. بدون شک، عدم توجه به این موضوع میکارآمدی مجموعه وزارت نیرو به عنوان عضو کلیدی در مواجهه با سیل می

 کارآمدی مدیریت سیلاب اخیر را به تصویری ماندگار و دائمی تبدیل کند.زودگذر نا

ای حتی در ضمن تحقیقات کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش ملی سیلاب، کاملا مشخص باید اضافه شود فقدان رویکرد حوضه

ای از حادثه سیلاب، در سطح حوضه آبریز در که، حتی وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب، اطلاعات کامل و یکپارچهایبود. به گونه

های آب استانی وجود داشت که خود این های مختلف در اختیار شرکتاختیار نداشت و این اطلاعات به صورت پراکنده و با فرمت

 رو گردید.موضوع باعث اتلاف وقت بسیاری در حین تدوین گزارش پیش

خلاء سازوکاری مستقل که با استناد به قوانین و مقررات موجود و جدید، این قدرت را  البته نباید این نکته از نظر پنهان بماند که

های مناسب با هدف حفاظت از منافع عمومی داشته باشد که حتی نسبت به تعطیلی اقدامات این مجموعه یا انجام و تسریع در فعالیت

 تصمیمات لازم را اتخاذ نماید، وجود دارد.

 ه مدیریت ریسک و بحران حوادث طبیعیایجاد ستاد و پژوهشکد 5

در سالیان گذشته، رویکردهای جلوگیری از تلفات جانی و محدودکردن اختلال و خسارت ناشی از وقوع سیل تغییرات قابل 

اند و تغییر رویکرد از راهبرد مقابله با سیل به راهبرد مدیریت ریسک سیلاب وجود داشته است. مدیریت ریسک ای داشتهملاحظه

ناپذیر از مدیریت جامع حوضه آبریز رودخانه، تاکید دارد یلاب با هدف کاهش احتمال وقوع سیل و یا اثرات آن به منزله بخشی جداییس
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وفناوری و طبیعی باشد که نه تنها گیری از منابع مناسب انسانی، مالی، علمکه یک رویکرد پایدار باید شامل اقدامات جامعی ضمن بهره

سازی چنین راهبردی، ایجاد ستاد مدیریت ریسک سیلاب یل بلکه پیامدهای آن را کاهش دهد. برای اطمینان از پیادهاحتمال وقوع س

ای با هدف انجام تحقیقات، مدیریت دانش رسد. نظر به اهمیت روزآمد بودن این ستاد، لازم است تا ذیل آن، پژوهشکدهلازم به نظر می

های و دانش روز جهانی تاسیس گردد. ضمانت کارکرد موثر این ستاد، امکان پیگیری طرحگیری از جدیدترین تجربیات و بهره

پیشنهادی در نهادهای مربوطه است. ایجاد سازوکار نظارتی که قبلا بدان اشاره شد ذیل این ستاد تعریف شود و گزارشات پیشرفت کار 

لازم برساند. لازم است این نکته اضافه گردد که کارآیی ستاد های ای به اطلاع مقامات عالی جهت پیگیریخود را به صورت دوره

گیری از پتانسیل متخصصین مختلف و عدم وابستگی ساختاری، در عین ارتباط با نهادهای مرتبط است. از مدیریت ریسک مستلزم بهره

ها و دانش و ارزیابی روش د، بررسیجمله موضوعات مهمی که در این ستاد و پژوهشکده مدیریت ریسک لازم است مورد توجه قرار گیر

ها در جهت مدیریت هرچه بهتر لازم است در دستور گیری از آنتاریخی برای در برابر مواجهه با حوادث طبیعی از جمله سیل و بهره

 کار این ستاد قرار گیرد.

 ای در مدیریت سیلابتوجه ویژه به رویکرد غیرسازه 6

سیلاب،  جریان در بندهاسیل سازیمقاوم سیلاب، بینیپیش مانند سیلاب مدیریت ایغیرسازه هایروش برخی که آن وجود با

مانند  آسیا شرقی جنوب کشورهای برخی در پیش سال 2000 از کشاورزی اراضی و مسکونی مناطق در سازیمقاوم و بندیپهنه

ناشناخته  یا کشورها از بسیاری ، در 1980دهه اواخر تا ایغیرسازه هایروش است، شدهمی گرفته کار به بنگلادش و ویتنام چین،

سیلاب  مهار به موفق ایسازه هایروش با داشتند تصور که کشورهایی از بسیاری زمان آن گرفتند. ازنمی قرار توجه مورد یا و بودند

بازبینی مجدد رویکرد خود ضمن  حال در جدی طور به اکنون و شدند متحمل هاسیلاب اثر در را ایعمده هایخسارت مجددا اند،شده

 ایغیرسازه هایکه روش داشت وجود تصور این کشورها این از بسیاری ای و تجارب بومی هستند. درهای غیرسازهاستفاده از روش

 از و نمود مهار را هاکامل سیلاب طور به توانمی برسیل هایکانال و بندهاسیل سدها، احداث با و است مناسب فقیر کشورهای برای

 کشورهای از بسیاری در است. اکنون غیرعملی و غیرعقلانی راهبرد این که است داده نشان جهانی کرد. تجربیات جلوگیری آبگرفتگی

 برای بهینه حلراه ای،و غیرسازه ایسازه هایروش افزاییهم و ترکیب که دارند اعتقاد سیلاب کارشناسان ژاپن، و غربی ثروتمند

 تنهایی به ایسازه هایروش تر ازهزینهکم ایغیرسازه و ایسازه هایروش ترکیب حال عین است. در سیلاب خسارات نمودنحداقل

های ها، اولویت مدیریت سیلاب بر روشای وزارت نیرو بر روی رودخانهلازم است که با توجه به اقدامات گسترده و پرهزینه سازه 29است.

ای مشخص و رسیدن به یک هزینه در تمامی سطح یک حوضه متمرکز شده و پس از طی دورههای کوچک و کمای یا سازهغیرسازه

 لازم صورت گرفته و سپس تصمیمات جدید اتخاذ گردد.تعادل نسبی، مقایسه و ارزیابی 

 تدوین قانون جدید به جای قانون توزیع عادلانه آب  1

های مقرر در خصوص جرایم مرتبط و بودن مواد قانونی موجود و همچنین بازدارندگی پایین مجازاتبا توجه به پراکندگی و ناقص

شود. بررسی قانون توزیع عادلانه آب نشان از آن دارد که نونی جامع پیشنهاد مینیاز به بازنگری در مقررات کیفری مربوط، تصویب قا

ها به شکل توامان در مخازن سطحی بر ذخیره سیلاب 28در این قانون فقط در ماده . گران آن نبوده استموضوع سیلاب دغدغه تدوین
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مواجهه با حوادثی مثل سیلاب بسیار پایین بوده، ضمن این  و زیرزمینی اشاره شده است. ظرفیت این قانون در حفاظت از منابع آبی و

وتصرف گسترده در منابع آبی را به وزارت نیرو اعطا کرده، عملا باعث این قانون که مجوز دخل 24که صلاحیت اعطایی ناشی از ماده 

مدیریت تقاضا و یا مدیریت سیلاب متمرکز  اندازه بر منابع آبی تا حفاظت،شده تا رویکرد اصلی وزارت مذکور بر تامین و بارگذاری بی

گردد. بنابراین تدوین یک قانون جامع جدید به جای قانون توزیع عادلانه آب بر اساس قوانین و اسناد بالادستی با محوریت مدیریت 

ن سازوکارهای گری وزارت نیرو، ضمن توجه به مدیریت ریسک سیلاب و خشکسالی، که در آیکپارچه منابع آب و کاهش حوزه تصدی

رسد. در این های حقوقی لازم و امکان نظارت بهتر و بیشتر بر عملکرد نهاد وزارت نیرو میسر باشد، لازم به نظر میاجرایی و ضمانت

قوانین لازم است سازوکارهای هماهنگی بین نهادهای مختلف مرتبط با موضوع آب به روشنی مشخص شود تا از هرگونه تعارض منافع، 

 امر در عموم مشارکت برای مناسب بستری ایجاد در جهت غیردولتی هایگیری از توان بالقوه سازمانبه عمل آید. بهره جلوگیری

منابع آبی، موضوع مهمی است که باید در تدوین قانون جدید مورد توجه قرار گیرد. به علاوه با توجه به اینکه حوضه آبریز،  از حفاظت

گانه آبریز کشور، کاملا متفاوت است، لازم است تا های ششمنابع آب بوده و شرایط حاکم بر حوضه واحد اصلی در مدیریت یکپارچه

 های آبریز کشور تنظیم گردد.قوانین جدید با در نظر گرفتن جمیع شرایط مختلف حوضه

 های فرامرزی و مشترک اتخاذ رویکرد فعالانه در خصوص رودخانه 9

هایی بین ایران و تعدادی از کشورهای همسایه از جمله آذربایجان و شترک، موافقتنامههای فرامرزی و مدر خصوص رودخانه

ها بندهایی راجع به کنترل سیلاب و تبادل اطلاعات وجود دارد. لیکن فاقد سازوکار نامهارمنستان و پاکستان، وجود دارد. در این موافقت

از وزارت نیرو، پس از سیلاب اخیر، این موضوع در دستور کار این دفتر  های دریافتیای هستند. بر اساس پاسخشدهمشخص و تعریف

های انجام شده با کشورهای همسایه از جمله در بیستمین اجلاس کمیساران آب هیرمند در ها و ملاقاتقرار گرفته و در اجلاس

ابع آب و انرژی رودخانه ارس در خردادماه برداری از منخردادماه سال جاری و نیز در چهل و هشتمین اجلاس کمیسیون دائمی بهره

 ها در قبل و حین وقوع سیل مطرح شده است.سال جاری، موضوع ایجاد ساز و کار برای تقویت همکاری

های مرزی است. بنابراین لازم است تا با اتخاذ رویکرد فعالانه، این موضوع نشان از رویکرد منفعلانه وزارت نیرو در حوزه رودخانه

 سریع و توام با برنامه با هدف تنظیم سازوکار اجرایی لازم در جهت حفاظت از منافع ملی صورت گیرد. اقدامات

الملل، حقوق محیط زیست و دیپلماسی آب؛ ابتدا گیری از متخصصین ذیربط در حوزه حقوق بیندر این رابطه لازم است با بهره

پذیری و اقدام شده و سپس، امکان اصلاح قراردادهای موجود برای بهبود انعطافها و معاهدات موجود نسبت به ارزیابی جامع موافتنامه

 سازگاری با شرایط اقلیمی و ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

 ترگیرانهای و ایجاد مقررات سختبازنگری در کلیه مجوزهای صادره برداشت از مصالح رودخانه 8

 با. است امر این مدیریتی هایچالش از یکی این و باشدنمی شدن حس قابل سرعت به ایودخانهر مصالح برداشت اثرات طورکلیبه

 سیلابی جریان که شد خواهد نمایان موقعی موضوع کم، احجام در و غیراصولی برداشت حتی و ماسه و شن رویه و غیرمجازبی برداشت

 کیلومترها تواندمی و باشدنمی برداشت محل از مشخصی بازه به محدود پدیده این تاثیر دامنه حتی. نماید عبور هابرداشت مسیر از

در این رابطه لازم است تا ابتدا مطالعه جامعی از سوی وزارت نیرو بر اساس تکالیف . نماید متاثر را برداشت بازه دستپایین یا بالادست

بندی، اقدامات ریزی مدون و در یک زمانسپس با برنامهها بر سیل مشخص گردد و قانونی مربوطه انجام شود تا آثار این برداشت

 بندی صورت گیرد.مقتضی برای بازنگری در مجوزهای معادن توام با اولویت

 عمومی آموزش و آگاهی افزایش 11
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 در. دارد هاسیلاب خسارات کاهش در سزایی به سهم عمومی، آموزش که است داده نشان خیزحادثه کشورهای از بسیاری تجربه

 هایسیاست مجموعه در ناپذیراجتناب ضرورتی همگانی، هایآموزش دارد قرار دنیا خیز حادثه نخست کشور ده زمره در که نیز ایران

 و ها رودخانه مسیر در مجاز غیر ساز و ساخت ها،خسارت تشدید دلایل از معناداری بخش اخیر، سیل در. است هاسیلاب مدیریت کلان

 عمومی اذهان در آگاهی ایجاد. است بوده درختان قطع و هادام مجاز غیر چرای نتیجه در جنگلی و گیاهی پوشش رفتن بین از نیز

 که حفاظت، تحت مناطق در غیرمنتظره، هایوقوع سیل حین در خصوص به بحران مدیریت منظور به تجهیز و سیل خطر درک برای

است. آموزش لازم است در دو سطح  ضروری و لازم اند،تجربه نکرده را بزرگی و مهم سیل خطر متوالی نسل چند جوامعی چنین در

 های مختلف دنبال شود.ای( برای گروهعمومی و تخصصی)حرفه

 مردمی  گیری از دانش بومی و مشارکتبهره 11

باشد. استفاده یمانده مدیریت سیل در کشور متوجه به سوابق تاریخی و دانش بومی هر منطقه در مواجهه با سیلاب از نکات مغفول

توان  گیری ازاز دانش و تجربه بومی و جلب مشارکت متخصصین و ساکنان محلی در اقدامات قبل و حین بحران بسیار موثر است. بهره

 سایر و اجتماعی و فنی علوم در زمینه فعال هایسمن علمی، هایتحقیقاتی، انجمن وسساتم همچون غیردولتی هایارگان و هاسازمان

توان  از گیریبهره منظوربه. است ناپذیراجتناب امری بحران وقوع از پیش فعالیتهای انجام و ریزیبرنامه در مشابه سازمانهای

 ین. اداد دخالت بحران مدیریت هایسلسله فعالیت در اجرا، تا ریزیبرنامه مرحله از را هاسازمان این است لازم غیردولتی، هایسازمان

 نماید. درمی میسر را آنها کارشناسی نظرات و از تجربیات استفاده و هاسازمان این هایپتانسیل و امکانات از بهینه استفاده امکان امر

 امکان دارای یا فعال هایسازمان و بندیدسته کلی طوربه سیل مدیریت بحران زمینه در نیاز مورد هایفعالیت است لازم راستا این

 هایها، لازم است تا کارگروهسازمان این نظرات توان و از گیریبهره منظورگردد. به آنها تهیه فهرست و شناسایی زمینه هر در فعالیت

 با زمینه هر در گیریتصمیم و ریزیبرنامه و گرفته عهده بر را گروه هر با اندیشیهم و سوولیت مذاکره، ممشخصبه طور  تخصصی

های گونه سازمانهای اینپذیرد. البته لازم است مسوولیت صورت مدعو غیردولتی هایسازمان بین کارگروه و همفکری و تعامل

 دهند مطالبه گردد.گویی ایشان در برابر اقداماتی که انجام میغیردولتی مشخص و متناسب با آن، پاسخ

های توسعه منابع پایدار در طرح محیطی و توجه به مفهوم توسعهگیرانه در ارزیابی اثرات زیستلزوم اتخاذ مقررات سخت 12

 آب

 -های بزرگ نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیشگیری از سیل اهمیت بسیار زیادی دارد. مطابق قوانین و مقررات فعلی پروژه

های به طرح توانمحیطی هستند. از جمله آنها میمشمول نظام ارزیابی اثرات زیست -تواند با وقوع سیل ارتباط داشته باشدکه می

قرن از اجرای گیرد اشاره کرد. نتایج حدود نیمها توسط مجموعه وزارت نیرو صورت میتوسعه منابع آب که مطالعات و اجرای آن

پذیری کشور و تهدیدات بوم و افزایش آسیبهای کلان منابع آب در سطح کشور، نه تنها مبین خسارات و اثرات گسترده بر زیستطرح

تواند خسارات سیل را تشدید ها در مواردی میگونه طرحباشد بلکه نشان داده است که اینی و امنیت داخلی کشور میمختلف اجتماع

گیری از دانش و تجارب محیطی ضمن توجه به مفهوم توسعه پایدار و بهرهگیرانه زیستنماید. لذا در این راستا اتخاذ مقررات سخت

ناپذیر ناشی از های مختلف آبی، مبین خسارات گسترده و بازگشتچهاردهه اخیر در توسعه طرح رسد. تجربهجهانی، روشن به نظر می

باشد که لزوم توجه و دقت بیشتر محیطی میهای اکوسیستم و بروز تبعات گسترده اقتصادی، اجتماعی و زیستتوجهی به پیچیدگیبی

 دهد.های مذکور را مورد تاکید قرار میدر اجرای طرح
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های توسعه منابع آب را انجام که مطالعات طرح -های مهندسی مشاورمحیطی توسط شرکتل حاضر ارزیابی اثرات زیستدر حا

گیری از کارشناسان غیر مرتبط از جمله کارشناسان کشاورزی به عنوان بخشی از مطالعات جامع یا مرحله اول، عمدتا با بهره -دهندمی

گیرد که روشی غیرعلمی و کارشناسی است. به همین جهت لازم است با تغییر پروژه صورت مییا عمران و با هدف اثبات و توجیه 

های دیگر در مرحله انجام محیطی توسط متخصصین محیط زیست و با اولویتی بالاتر از بخشرویکرد کنونی، ارزیابی اثرات زیست

با دقت بیشتری مد نظر قرار گرفته و از  تر، امکان ادامه پروژههای توسعه منابع آب انجام شود تا با کسب نتایج دقیقمطالعات طرح

گذاری و کارکرد محیطی بدون توجه به ارزشاتلاف منابع عمومی نیز جلوگیری گردد. به علاوه، رویه کنونی در ارزیابی اثرات زیست

کند. در کنار تمامی مطالب سلب میگیرد، که عملا امکان مقایسه منطقی و اخذ تصمیمات دقیق را بوم صورت میعناصر زیست

های توسعه محیطی، منجر به عدم دقت در نتایج مطالعات طرحهای زیستهای صحیح و قابل استناد در ارزیابیذکرشده، فقدان داده

ت ارزیابی گردد. بنابراین، لازم است تا سازوکاری اتخاذ شود، تا سازمان حفاظت محیط زیست، در مرحله انجام مطالعامنابع آب می

های ورودی و نتایج سنجی دادههای مهندسی مشاور، حضور و دخالت بیشتری با هدف صحتمحیطی توسط شرکتاثرات زیست

های توسعه منابع آب توسط نهادهای متولی، الزام دیگری محیطی طرحرسانی عمومی آثار و نتایج زیستخروجی داشته باشد. اطلاع

 حق شهروندی مورد توجه دولت قرار گیرد. است که لازم است به عنوان یک

 ها و ضوابط مرتبط با سیلبازنگری در دستورالعمل 13

ها است که به دهد فقدان یکپارچگی و نظم و هدفمندی در این دستورالعملها و ضوابط سیل نشان میچه بررسی دستورالعملآن

وده است. بنابراین ایجاد یک نقشه راه با هدف تدوین ضوابط رسد به دلیل فقدان یک طرح و برنامه کلی و از پیش مشخص بنظر می

ها و ضوابط، عدم توجه به ابعاد رسد. ضعف مشهود دیگر در خصوص دستورالعملجدید و بازنگری در ضوابط موجود لازم به نظر می

گیرد. لذا لازم است با را در بر میمحیطی، اقتصادی و ... زیستاجتماعی،  های مختلف حقوقی،مختلف و گسترده سیلاب است که حوزه

هدف رفع این نقیصه مهم، در نقشه راه پیشنهادی، جوانب مختلف موضوع مورد توجه قرار گرفته و با استفاده از متخصصین مربوطه در 

 ریزی محیطی اقدامات لازم صورت گیرد.حوزه حقوق، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، محیط زیست و برنامه

ها و های توسعه منابع آب) از جمله طراحی تاسیسات، شبکههای متعدد دیگری در رابطه با طرحدستورالعمل از سوی دیگر

های اصلی آبیاری و انتقال آب( وجود دارد که هرچند ظاهرا ارتباطی با موضوع سیل ندارند ولی باید به این نکته توجه داشت این کانال

ای و پراکنده های لازم در مراحل مطالعات و طراحی، این تاسیسات به شبکه گستردهبینیشاحتمال وجود دارد که در صورت فقدان پی

بینی سیلاب گردند و مدیریت سیلاب را بسیار سخت و در نتیجه در سطح یک دشت تبدیل شده و باعث پخش وسیع و غیرقابل پیش

ها، معیارهای گونه سازههای طراحی اینن بازنگری در دستورالعملخسارات را تشدید نمایند. لذا لازم است تا تدابیری اتخاذ شود تا ضم

ها، سیلاب را به سمت های خطی نظیر کانالها صورت گیرد تا این تاسیسات به ویژه سازهلازم در خصوص اطمینان از کارکرد صحیح آن

 نقاط پرخطر مانند مراکز جمعیتی و تاسیسات زیربنایی مهم هدایت نکنند.

گیری از با سیل ضمن بهره مواجهه برای جامع مدیریتی نظام استقرار با مرتبط ضوابط تدوین و مدیریتی مرتبط احثمب به توجه

ریزی مشخص مورد های مهمی است که لازم است طی برنامههای مختلف که قبلا ذکر آن آمد، از اولویتکارشناسان و متخصصین حوزه

 توجه قرار گیرد.

 ضوابط و اصول و مسائل هیدرولیکی رعایت عدم آن دلایل اهم از که اخیر هایسیلاب در هاپل تخریب و خسارات وسعت به نظر

 جانمایی و هاپل هیدرولیکی طراحی معیارهای در خصوص ایضابطه است ضروری است، بوده هاپل طراحی در رودخانه مهندسی
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منطقه،  موقعیت لحاظ و هاپل اهمیت و اولویت گرفتن نظر در با و رودخانه و هیدرولیک شناسیریخت مسایل به توجه با آنها، مناسب

 .قرار گیرد کار های ذیربط در دستورضمن شناسایی دستگاه

 طراحی ضوابط و سدها پایاب زیربنایی تاسیسات در طراحی سیلاب بازگشت دوره ،سدها مخازن برداریبهره هایدستورالعمل

وساز در پل( و ضوابط ساخت ایهپایه محدوده آن در با مقابله هایروش و فرسایش عمق تعیین راهنمای جمله تقاطعی )از یهاسازه

 .های بازنگری باشندها نیز لازم است از اولویتبستر رودخانه
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 شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران-1-6
 چکیده-1-6-1

و همچنین سیلابها ... ها و جویبارها و ها و انهار طبیعی و درهآبهای جاری در رودخانهاز برداری مسئولیت حفظ و بهرهاز آنجایی که 

و احداث و اداره  زیرزمینی سارها و آبهای معدنی و منابع آبهایهای طبیعی و چشمهها و مردابها و برکهدریاچه آبها وفاضلابها و زه و

ماده  1شده است و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران وفق بند  محول نیروبه وزارت  طبق قانون تأسیسات توسعه منابع آب

اساسنامۀ خود، کارگزار وزارت نیرو در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آب می باشد، لذا این شرکت مسئولیت مستقیم و خطیری   1

 در ارتباط با موضوع سیلاب دارد.

شرکت مذکور در ارتباط با پیشگیری و مقابله با سیلاب و نحوه انجام وظایف کرد که وظایف قانونی مسئولیت مذکور ایجاب می

 قانونی شرکت در سیلابهای اخیر مورد بررسی قرار گیرد. در راستای ضرورت مذکور این گزارش تهیه شد که شامل چهار بخش است:  

 ابتدا تکالیف قانونی شرکت در ارتباط با موضوع احصا گردید؛  -1

رد شرکت در جهت ایفای تکالیف قانونی به منظور پیشگیری و مقابله با سیلاب مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات از نحوه عملک -2

ها، مراجع رسمی و با طرح سوال از خود شرکت و وزارت نیرو گردآوری و بررسی شد و مشخص گردید که شرکت تا چه حد به رسانه

 به تکالیف قانونی خود در حد کفایت عمل نکرده است؛تکالیف خود عمل کرده است و در چه مواردی 

http://www.nww.ir/index.aspx?lang=1&sub=20
http://www.nww.ir/index.aspx?lang=1&sub=20
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 ضمن آسیب شناسی، نواقص و خلاهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت؛ -3

 و نهایتا پیشنهادات لازم ارایه شد.  -4

بستر و  ، بررسیها نشان داد که عمده تکالیف قانونی شرکت در ارتباط با موضوع مربوط است به: تعیین حدود1در ارتباط با بخش 

های غیر مجاز، لایروبی بستر رودخانه ها، حریم رودخانه ها و حفاظت از آن و جلوگیری از تصرف بستر، خلع ید متصرفین و قلع اعیانی

پایش مستمرو ایجاد سامانه هشدار سیل، مدیریت ورودی و خروجی سدها، صدور مجوز هرگونه دخل و تصرف و ایجاد تاسیسات در 

ها، انجام مطالعات و پژوهش، جمع آوری اطلاعات پایه و مستند سازی تالابها و ... ، ممانعت از مسدودی مسیل بستر رودخانه ها و

 اطلاعات سیلاب کشور و تامین آب و برق مناطق سیل زده در زمان سیلاب.

استفاده نماید و  ، مشخص شد که شرکت نتوانسته است از ظرفیتهای قانونی خود در عمل به نحو احسن2در ارتباط با بخش 

نتوانسته است از دخل و تصرفهای برخی نهادهای دولتی در بستر رودخانه ها و تالابها ممانعت کند. شرکت به برخی از تکالیف خود 

ها، جمع آوری اطلاعات پایه و مستندسازی اطلاعات سیلاب کشور و ها، خلع ید و قلع اعیانینظیر لایروبی، تعیین حدود بستر رودخانه

 امین آب و برق مناطق سیل زده تا حدودی عمل کرده است.ت

برداری بوده و موضوع سیلاب و آسیب شناسی معلوم شد: رویکرد قوانین نسبت به موضوع بیشتر متوجه بهره 3در ارتباط با بخش 

ی نفوذ یا ارگانهای دولتی اجرا در مرکز توجه نبوده است؛ حاکمیت قانون متزلزل است و قانون نسبت افراد عادی اجرا نسبت به افراد ذ

نمی شود؛ تعارض نسبی مقررات قانونی در امر مالکیت بستر و مالکیت و حقوق حریم وجود دارد؛ نظارت جدی بر اجرای قوانین وجود 

انجام شده  ها که اهمیت اساسی در ارتباط با موضوع سیلاب دارد، تابع مقررات خاص و دقیقی نیست و مطالعاتندارد؛ لایروبی رودخانه

 نتیجه عملی چندانی نداشته است.

پیشنهادات شامل: تقویت حاکمیت قانون؛  رفع تناقضات مربوط به مالکیت بستر و مالکیت و حقوق حریم؛ با توجه به پراکندگی، 

ز آن؛  مدیریت تناقضات و ناقص بودن مواد قانونی، تصویب قانونی جامع جهت پیشگیری و مقابله با سیلاب و ترمیم خسارات ناشی ا

ها و ایجاد انسجام در مدیریت موضوع در سطح کلان؛ انجام مطالعات و کاربرد ها و مسیلها در داخل و خارج از شهریکپارچه رودخانه

 نتیجه مطالعات در ارتباط با مدیریت سیلاب و تقویت نظارت بر اجرای قانون است. 

 

 مقدمه-1-6-1

مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی  ها و جویبارها و هرها و انهار طبیعی و درهرودخانهکلیه آبهای جاری در نظر به اینکه 

زیرزمینی  سارها و آبهای معدنی و منابع آبهایهای طبیعی و چشمهها و مردابها و برکهدریاچه آبها وفاضلابها و زه و همچنین سیلابها و

 ثروت ملی و احداث و اداره تأسیسات توسعه منابع آب برداری اینئولیت حفظ و بهرهاست و مسثروت ملی محسوب و متعلق به عموم

اساسنامۀ خود، کارگزار   1ماده  1شده است و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران وفق بند  محول نیروبه وزارت  طبق قانون

ن شرکت مسئولیت مستقیم و خطیری در ارتباط با موضوع سیلاب وزارت نیرو در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آب می باشد، لذا ای

 دارد. 

این گزارش درصدد احصاء وظایف قانون شرکت در ارتباط با سیلاب در قبل، حین و بعد از بروز آن و همچنین بررسی عملکرد 

نظور ابتدا وظایف قانونی شرکت ذکر است. به همین م 89و اوایل سال  81شرکت در ایفای وظایف قانونی خود در سیلابهای اواخر سال 

شود. در این راستا، کارگروه حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب جهت و سپس اقدامات شرکت در ایفای وظایف قانونی بررسی می
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ا احصا و بررسی ظرفیتهای حقوقی موجود و نهایتا آشکار ساختن نواقص و خلاهای قانونی در ارتباط با موضوع، تکالیف قانونی شرکت ر

 سوالاتی در رابطه با عملکرد شرکت در ایفای تکالیف قانونی مطرح و به شرکت ارسال نمود.

هیأت ویژه گزارش ملی »و منظور از هیأت، « شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب»: منظور از شرکت در این گزارش 1توضیح 

 است. « سیلاب

 شده است.: وظایف قانونی شرکت در داخل کادر قید 2توضیح 

 

 84-87وظایف قانونی و عملکرد شرکت در قبل، حین و بعد از بروز سیلابهای  1-6-1

 مواد قانونی کلی در حفظ و بهره بردای -یکم

 :7/8/1187مصوب « قانون آب و نحوه ملی شدن آن» -1

طبیعی دیگر اعم از سطحی و مسیر  ها و جویبارها و هرها و انهار طبیعی و درهکلیه آبهای جاری در رودخانه - 1ماده 

سارها و آبهای معدنی و های طبیعی و چشمهها و مردابها و برکهدریاچه آبها وفاضلابها و زه زیرزمینی و همچنین سیلابها و

ثروت ملی و احداث و  برداری ایناست و مسئولیت حفظ و بهره متعلق به عمومزیرزمینی ثروت ملی محسوب و  منابع آبهای

 .شودأسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول میاداره ت

است و پهنای آن تا  متعلق به دولتباشند  ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشتهبستر انهار طبیعی و رودخانه -2ماده 

ها طبق و دریاچه حداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین است ساحل دریاها رودخانه یا نهر را در حدی است که مسیر

ها اعم از سواحل دریا و دریاچه ها و درایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه134645425اراضی ساحلی مصوب  قانون

 .اجازه وزارت آب و برقمگر با طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است

 

 :1161/ 16/11مصوب « قانون توزیع عادلانه آب» -1

جاری در رودها و انهار طبیعی و  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آبهای دریاها و آبهای 45بر اساس اصل  -1ماده 

های ها و مردابها و برکهآبها و دریاچهزمینی و سیلابها و فاضلابها و زه دیگر اعم از سطحی و زیر ها و هر مسیر طبیعیدره

است و طبق  حکومت اسلامی در اختیارزیرزمینی از مشترکات بوده و  معدنی و منابع آبهایسارها و آبهای چشمه طبیعی و

 د.شوبرداری از آنها به دولت محول میبهره اجازه و نظارت به شود. مسئولیت حفظ وبرداری میمصالح عامه از آنها بهره

یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر  این که آب دائم ها اعم ازبستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه - 2ماده 

جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه  طبیعی در اختیار حکومتهایها و برکهمرداب

 ها پدید آمدهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقدریاچهپائین رفتن سطح آب دریاها و که در اثر

 .اسلامیجمهوری صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت در باشد

طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و  ها و انهارایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه - 3تبصره 

ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با قانونی سواحل دریاها و دریاچه طبیعی و همچنین در حریمهایمرداب و برکه

 .وزارت نیرو اجازه
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 هیئت وزیران:  1141/ 7/11اساسنامه شرکت مصوب  -1

 آب، از جمله مربوط به کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات -1ماده  1بند 

 . مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی منابع آب منابع آب و انجام امورمدیریت و کنترل بهره برداری از 

 

در قانون توزیع عادلانه آب، « در اختیار حکومت»در قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قید « متعلق دولت»فارغ از اینکه قید 

الذکر با هدف است که مواد قانونی فوق شود، لیکن مشخصتفسیرهای متفاوتی در ارتباط با مالکیت بستر و حریم انهار موجب می

 اند و مسئله مقابله با سیلاب مطرح نبوده است. برداری از آنها تصویب شدهمالکیت دولت بر منابع آبی و بهره

ها و ها و انهار طبیعی و درهرودخانه)حفظ « مسئولیت حفظ آنها» در سوال از شرکت مبنی بر اینکه برداشت شرکت از عبارت 

های ها و مردابها و برکهدریاچه آبها وفاضلابها و زه مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و رها و هرجویبا

وزارت نیرو مسئولیت حفظ شرایط »( چیست؟ شرکت پاسخ داده است: زیرزمینی سارها و آبهای معدنی و منابع آبهایطبیعی و چشمه

ها در هده دارد و این حفاظت ضمن تامین شرایط پایدار برای تامین آب، موجب ایمن شدن اراضی رودخانهطبیعی رودخانه ها را برع

  28«طغیانهای معمولی خواهد شد.

از انسداد بدون مجوز مسیرها ها و هر مسیر طبیعی دیگر آیا شرکت باید در پاسخ به این سوال که در راستای حفظ رودخانه

این پاسخها با  31«این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده  دارد.، ... بله» شرکت پاسخ داده است:  ؟جلوگیری نماید

تکالیف قانونی شرکت به موجب مقررات فوق مطابقت دارد. لیکن باید دید آیا شرکت در حفظ منابع مذکور موفق عمل کرده است؟ 

 کند.روشن میپاسخ شرکت به سایر سوالات این امر را 

قلا که مسیرهای طبیعی عبور اینچه بورون از ناحیه غربی شهر آق –از شرکت سوال شده است: در ارتباط با عبور راه آهن گرگان 

شود مسیرهای طبیعی عبور آب مسدود و مجاری عبور آب به تعداد کافی تعبیه نشده است، کند، گفته میآب را بطور عمودی قطع می

در زمان احداث راه آهن » نطقه به تکالیف خود اقدام کرده است؟ چگونه؟ با ارایه مستندات. پاسخ واصله چنین است: آیا شرکت در م

های عبور آب دقیقا مشخص گردیده، ولی در زمان اجرا اینچه برون استعلام مورد نظر انجام شده و ... ابعاد مورد نظر سازه -گرگان 

اعلام شده دقیقا رعایت نشده است که در این راستا مکاتبات لازم با مراجع ذیربط انجام گردیده ... توسط دستگاههای مجریِ طرح ابعاد 

 31«پذیر نخواهد بود.ای ... عملا امکانهای کشور توسط شرکتهای آب منطقهپایش مستمر تمام آبراهه» ادامه میدهد: .« 

منوط به های طبیعی ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکهبستر و حریم رودخانهسوال شده است: با توجه به اینکه هرگونه تصرف در 

اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو است، آیا به منظور ایجاد تاسیسات نفتی در تالاب هورالعظیم موافقت شرکت اخذ شده است؟ پاسخ واصله 

                                                 
 . 6و  2صفحات ، 70/72/8389مورخ  077/57302/89ت ویژه گزارش ملی سیلابها، شماره أمعاون آب و آبفا، پاسخ به سوالات هی.  28
 .  1. همان، ص  31
 . 9. همان، ص  31
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ی از سوی آن سازمان برای احداث تاسیسات نفتی در تالاب با استعلام انجام شده از سازمان آب و برق خوزستان، مجوز» چنین است: 

  32«هورالعظیم اخذ نگردیده است.

اند که مجوزی برای ها و دخل و تصرفهایی در تالاب هورالعظیم کردهنماید که شرکتهای نفتی اقدام به ساخت جادهشرکت تایید می

م، ... مقرر شد شرکت مهندسی و توسعه نفت میدان نفتی ازادگان، ... پس از شروع فعالیتهای نفتی در هورالعظی» آنها صادر نشده است

های طرح و نیز برنامه زمان بندی اقدام نموده و در این رابطه تعامل لازم را با وزارت نیرو و سازمان نسبت به ارایه گزارشات و نقشه

ه دیگری برای بررسی مندرجات بند فوق برگزار جلس 1/8/99حفاظت محیط زیست به عمل آورد. در ادامه جلسه مزبور، در تاریخ 

 گردید و براساس مصوبات جلسه مذکور مقرر گردید:

های انتقال را در های نفت و لولهچاه Emergency Action Plan( شرکت مهندسی و توسعه نفت، دستورالعملهای ایمنی و 1

 اختیار وزارت نیرو قرار بدهد.

مستحدثاتی در هورالعظیم بدون بررسی هیرولیک مخزن و اثرات سیل، باعث ایجاد خسارت به ( باتوجه به اینکه ایجاد هرگونه 2

های آن مناطق مسکونی حاشیه تالاب هورالعظیم و همچنین دایک مرزی هورالعظیم و پاسگاههای موجود بر روی دایک و سازه

ها و کالورتهای مربوطه در تالاب هورالعظیم را در اختیار هها، لولهای مربوط به جانمایی و ابعاد جادهگردد، لذا شرکت متن نقشهمی

وزارت نیرو قرار بدهدتا جریان داخل هور با این مستحدثات مجدداً مورد بررسی قرار گیرد و تغییرات آتی در هیدرولیک مخزن و سطح 

 آب و حد بستر و حریم تالاب تعیین شود. 

 33.«الذکر را انجام نداد. ... فوق 2و  1اجرای مصوبات بندهای ... شرکت متن همکاری و هماهنگی لازم را برای 

های دسترسی به تاسیسات نفتی و نیز در اطراف تاسیسات نفتی، خاکریزهایی تحت عنوان جاده» همچنین شرکت اظهار میدارد: 

ای نفتی در محیط تر، احداث شده در راستای حفاظت از تاسیسات نفتی در مقابل ورود آب، با هدف ایجاد امکان برای انجام فعالیته

اند(، باعث که دارای کالورت نبودهاند )به دلیل اینها در جاهایی که باعث عدم پخش سیلاب در تالاب شدهاین خاکریزها و جاده« »است.

 « اند تا امکان استفاده از ظرفیت تالاب به عنوان یک مخزن مهار کننده سیلاب، در حد مطلوب فراهم نشود.شده

در سوال از شرکت مبنی بر اینکه: چنانچه ارگان یا نهاد دولتی درصدد اقدامی در بستر رودخانه یا تالاب و اخذ موافقت وزارت نیرو 

شود؟ شرکت پاسخ داده یا شرکت باشد و وزارت نیرو یا شرکت مخالف چنین اقدامی باشد، معمولا موضوع نهایتا چگونه حل و فصل می

 است :

نامه مربوطه ... چنانچه ارگان یا نهاد مربوطه زیرمجموعه قوه آیین 13قانون توزیع عادلانه آب و ماده  2ماده  3تیصره مطابق  -» 

نامه رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب مجریه باشند، موضوع اختلاف از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مطابق با آیین

 گیرد. بررسی و حل و فصل قرار می، ریاست جمهوری مورد 1396سال 

 الذکر از طریق مراجع قضایی نامه فوقخارج از شمول آیین -

                                                 
 . 24. همان، ص  32
 . 24. همان ص  33
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کنند. احداث اعیانی در ها موافق می... که متاسفانه در اکثر موارد استانداران با ساخت و سازهای صورت گرفته در بستر رودخانه -

پارکینگ طبقاطی در بستر رودخانه خشک شیراز مثالهایی از این دست  بستر رودخانه کارون در محدوده شهری اهواز و احداث

  34«است.

 35ها انجام داده است:سال گذشته اقدامات زیر را در راستای حفظ رودخانه 11حسب اطلاعات واصله، شرکت در 

امانه کاداستر کل هزار کیلومتر آن در س 31هزار کیلومتر و تثبیت  53انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم در طول  -

 کشور؛

 های کشور؛کیلومتر از رودخانه 1111گذاری نشانه -

 های کشور؛کیلومتر از رودخانه 1665ساماندهی  -

 های کشور؛کیلومتر از رودخانه 351لایروبی سالانه حدود  -

 ها؛هکتار از تصرفات واقع در بستر و حریم رودخانه 22211ازاد سازی  -

نقطه گلوگاهی شناسایی شده که تنها  2411و نقاط حادثه دیده ... جهت رفع انسداد بالغ بر  های آبگذریتهیه اطلس گلوگاه -

 آن رفع انسداد شده است. 1%

« حفظ شرایط طبیعی»الذکر نشان میدهند که از شمال تا جنوب کشور، شرکت در ایفای تکلیف قانونی مجموعه پاسخهای فوق

آهن اینچه نبوده یا از آنها استفاده نکرده است. مشخص نیست که آیا شرکت در ارتباط با راهقادر به استفاده از ظرفیتهای قانونی خود 

برون و تالاب هورالعظیم به راهکارهای مربوطه ) حل اختلاف از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، یا مراجعه به مراجع قضایی( 

 متوسل شده است یا خیر؟ و اگر متوسل نشده است چرا؟ 

کند که قانون همانگونه که نسبت به یک نفر روستایی که در مجموعه دولت یا استانداری حامی ندارد، ایجاب می ت قانونحاکمی

شود، نسبت به شرکتهای معظم نفت و هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر اعم از دولتی و غیر دولتی نیز اجرا شود. وگرنه، در اجرا می

 نخواهد داشت.  فقدان حاکمیت قانون، قانون معنایی

اند و وزارت نیرو نیز اند که به این وظیفه قانونی خود اقدام نکردهمکلف به اخذ مجوز بوده شرکتهای نفتی فعال در هورالعظیم

مسئول خسارات وارده در  کرده که نکرده است. لذا توامان به سبب همین تقصیراتباید از اقدامات بدون مجوز آنها ممانعت میمی

 و در مورد راه آهن اینچه برون نیز همین امر صادق است. هستندمنطقه 

   

 84-87وظایف قانونی و عملکرد شرکت در قبل از بروز سیلابهای  -1-6-8

 انجام مطالعات و پژوهش -1

 :14/11/1111قانون تشکیل وزارت نیرو  1الف( ماده 

چگونگی  هایبرای تهیه برنامه حی زیر زمینیانجام مطالعات به منظور شناخت مشخصات منابع آب کشور اعم از سط -

                                                 
  .0، ص 70/72/8389مورخ  077/57302/89ت ویژه گزارش ملی سیلابها، شماره أ. معاون آب و آبفا، پاسخ به سوالات هی 34
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 های استفاده از سرزمینسیاستها و برنامه تهیه طرحهای جامع با توجه به برداری از آنها وبهره

به منظور احداث  کردن آبهای سطحی برداری از منابع آب زیرزمینی و مهار انجام مطالعات تفصیلی برای توسعه بهره -

 .طرحهای اجرایی تهیهتأسیسات مورد نیاز و 

وری بیشتر و بهتر منابع برای بهره انجام تحقیقات لازم درباره مسایل آب و به کار بردن روشهای جدید علمی و فنی -

  آب

 11/1/71 قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی هاجرایی ماده واحدنامه ب( آیین

و تشکیل وزارت نیر نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیت کمیته فرعی پیشگیری از سیل و: 1بند د ماده 

 شود.می

 های فرعی، انجام مطالعات و کارهای تحقیقاتی در زمینهوظایف کلی و عمومی کمیته: های فرعیوظایف کمیته - 11ماده 

ها خواهد شد. شرح وظایف تفصیلی کمیته اثرات آنحلهایی است که منجر به جلوگیری از بروز حادثه طبیعی یا کاهشارائه راه

بلایای طبیعی خواهد  مربوط تهیه و به تصویب کمیته ملی کاهش اثرات ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل، توسط اعضای کمیته

 د.رسی

 

 11/1/1144 نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورآیین -ج

 سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلابکارگروه امور : شرح وظایف  9بند  15ماده 

 

 7/11/41اساسنامه شرکت  -د

 های آبیاری وراهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرحهای تامین و انتقال آب، شبکه -1ماده  5بند 

برق آبی و  تولید انرژیسیلاب و تغذیه مصنوعی، و  زهکشی، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه ها و سواحل، کنترل

 .بهره برداری از تاسیسات و سازه های مربوط همچنین راهبری و انجام نظارت در

 

به موجب این مقررات شرکت وظیفه دارد همواره مطالعات و پژوهشهای مربوط به امور آب را در کشور به عمل آورد. بدیهی است 

یشگیری و ممانعت از بروز سیلهای ویرانگر نیاز به مطالعات و پژوهش دارد که که موضوع سیلاب نیز بخشی از امور آب کشور است و پ

شرکت باید به عنوان کارگزار وزارت نیرو در امور آب به این امر مبادرت نماید. باتوجه به پاسخ واصله از وزارت نیرو در این ارتباط، 

 مشخص می شود که چنین مطالعاتی به قدر ضرورت انجام نشده است.

های  ضرورت انجام مطالعات جامع سیل در سطح حوضه آبریز: از آنجا که علیرغم صرف هزینه »ساس پاسخ واصله از وزارت نیرو: برا

های آتی وجود  های مقابله با سیلاب، اثرات آن در حد انتظار نبوده و همچنان ریسک بروز سیل و خسارت در سیلاب بسیار در طرح

حوضه یا استان، مطالعات طرح جامع سیل با در نظر گرفتن تمامی جوانب آن صورت پذیرد و  خواهد داشت، ضروری است برای هر

بینی  ها در همه مراحل و در گستره سطح حوضه آبریز بالادست تا انتهای حوضه و رودخانه و با پیش ها و برنامه مجموعه کاملی از طرح
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نظام مدیریت بحران سیل به صورت قوی و منسجم تدوین گردد تا هر گونه  ای و مدیریتی و نهایتًا برنامه ای و غیرسازه روشهای سازه

 «گیرد، در چارچوب طرح جامع و هماهنگ با آن باشد. اقدامی که برای مهار و مدیریت سیل و کاهش خسارات آن انجام می

تا کنون چه اقداماتی در این  «کمیته فرعی پیشگیری از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه»با این حال مشخص نیست که 

 راستا انجام داده است و اقدامات انجام شده چه تاثیری داشته است.

 در این خصوص از شرکت سوال شده است: 

کمیته فرعی ، 1312مصوب  اجرایی ماده واحد قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعینامه آیین -1وفق بند د ماده 

 شود:و تشکیل میوزارت نیر وسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیتپیشگیری از سیل و ن

 کشد؟کند؟ هر جلسه چند ساعت طول میکمیته فرعی مذکور چه تعداد جلسات در سال برگزار می -

یا  سیلحلهایی است که منجر به جلوگیری از بروز ارائه راه مطالعات و کارهای تحقیقاتی در زمینه در کمیته فرعی مذکور چه -

 شود، انجام شده است؟ اثرات آنکاهش

کدام راه حلها از سوی کمیته فرعی مذکور جهت جلوگیری از بروز سیل یا کاهش اثرات آن ارایه شده است؟ ارایه مستندات و  -

 متون. 

 حلهای فوق الذکر به چه نهادهایی ارایه شده است؟ راه -

 اند؟ کجا؟ چگونه؟گرفتهحلهای مذکور مورد استفاده قرار آیا راه -

نامه اجرایی ماده و آیین 8/5/1311قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مصوب » ... شرکت پاسخ داده است: 

 14... و مطابق ماده  28/3/1391پس از ابلاغ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  26/3/1312واحده قانون آن مصوب 

الاجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی لازم این قانون

 36«!مربوط به قوانین قبلی بوده و اقدامی را متصور نمی باشد. 14و  13الاثر اعلام گردید. کلیه سوالات مربوط به بندهای ملغی

 ت. پاسخ مذکور به جهاتی نارسا اس

برعهده چه کسی است چرا که قانونگذار خود این « الاثر شدن کلیه قوانین مغایرملغی»معلوم نیست که تشخیص مصادیق  –اولا 

الاثر تشخیص دهد مگر خود قانونگذار. این ایراد بر قانونگذار وارد است تواند قانونی را ملغیمصادیق را مشخص نکرده و هیچ کس نمی

کند و باید برای همیشه به این نقیصه پایان داده شود و حتی در مورد ادیق قوانین مغایر را احصاء و اعلام نمیکه در وضع قانون مص

 قوانین قبلی نیز که این عبارت استفاده شده، مصادیق از سوی مجلس مشخص و به موجب اصلاحیه به قانون اضافه شود. 

 الاثر میداند.قانون مذکور را مغایر تشخیص داده و ملغیلذا مشخص نیست که برچه اساس و صلاحیتی وزارت نیرو 

سال قانون معتبر بوده و کمیته وظایف قانونی در  11به مدت  28/3/1391لغایت  8/5/1311الاثر بودن از تاریخ برفرض ملغی -ثانیا

رسد کمیته در این خصوص هیچ جهت انجام پژوهش و مطالعات داشته است که شرکت از پاسخ به آن طفره رفته است و به نظر می

ای داشته یاخیر و بودجه صرف چه شده است و اقدامی نکرده باشد. لذا باید دید آیا کمیته در مدت اعتبار قانون، تشکیل شده و بودجه

 اگر تشکیل نشده و کاری انجام نداده است، علت چه بوده؟
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کمیته فرعی پیشگیری قانون مقرر میدارد:   1312ت و در سال برعهده وزارت نیرو گذاشته شده اس 1353انجام مطالعات در سال 

شود که از وظایف اصلی آن تحقیق و پژوهش است و و تشکیل میوزارت نیر از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخانه به مسئولیت

ر برای همیشه به این موضوع توجه گوید! باید یکباسخن می« ضرورت انجام مطالعات جامع»جای تعجب است که امروز وزارت نیرو از 

 شوند؟شود که چرا قوانین اجرا نمی

کارگروه امور سیل و »نیز  23/1/1399 نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورآیین 15ماده  9به موجب بند 

در امور آب است که طبق اطلاعات  تشکیل شده است که از جمله وظایف آن پژوهش و مطالعه« مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب

نشست جلسه تشکیل داده که در یک مورد به موضوع آبگذری  و  1به تعداد  18/4/1386تا  14/4/1385واصله از شرکت از سال 

تا  1399مورد بحث بوده است. و اطلاعات دیگری از فعالیت کارگروه از سال « های تقاطعی برون شهریعبور ایمن سیلاب از سازه»

 در دست نیست و انجام مطالعات در موضوع سیلاب گزارش نشده است. 1389

نتیجه اینکه مطالعه و پژوهش در خصوص پیشگیری از سیلاب و مقابله با آن آنچنان که باید انجام نشده و اصولاً هیچگونه اولویتی 

پندارد که ساخت سد به مهار نسته و چنین میدر مجموعه وزارت نیرو ندارد. چرا که وزارت نیرو وظیفه ذاتی خود را تامین آب دا

    31کند و همین کفایت است.سیلاب کمک می

شود که نظیر سایر منابع طبیعی در این مورد نیز اصل بر بهره برداری است و پیشگیری از خطر سیلاب در هیچ بنابراین معلوم می

 کجای معادلات جایگاهی ندارد.

 

  

 هارودخانه تعیین پهنای بستر و حریم -1

 :7/8/1187الف( قانون قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 

است و پهنای آن  متعلق به دولتباشند  ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشتهبستر انهار طبیعی و رودخانه - 2ماده 

ها ت ساحل دریاها و دریاچهحداکثر طغیان معمولی نشان دهد و همچنین اس رودخانه یا نهر را در تا حدی است که مسیر

ها اعم سواحل دریا و دریاچه ها و درایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه134645425اراضی ساحلی مصوب  طبق قانون

 .اجازه وزارت آب و برقمگر با از طبیعی و یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است

آب در و داغها و انهار هیدرولوژی رودخانه ر رودخانه و نهر طبیعی با توجه به آمارحداکثر طغیان در مورد ه - 1تبصره 

 .تأسیسات آبی از طرف وزارت آب و برق تعیین خواهد شد رعایت اثر ساختمان بستر طبیعی آنها بدون

برق  آب و برداریبهره ها را برایرودخانه وزارت آب و برق در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر انهار و - 2تبصره 

خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت  مالک یا متصرف اعلاممزاحم تشخیص دهد به

در صورتی که تا تاریخ تصویب این  .نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کردوزارت آب و برق با نظارت دادستان یا استنکاف

تعیین و  51ذیصلاحیت شده باشد فقط خسارت اعیانی به ترتیب مقرر در ماده  اد اعیانی با کسب اجازه از مقاماتقانون ایج

                                                 
 . 13-35، شماره 31. همان، ص  31
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 .شودمی پرداخت

 

 1161مصوب « عادلانه آبتوزیع  قانون»ب( 

مسیلها و بستر  یا فصلی داشته باشند و ها اعم از این که آب دائمبستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه - 2ماده 

جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه  طبیعی در اختیار حکومتهایها و برکهمرداب

 ها پدید آمدهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقدریاچهپائین رفتن سطح آب دریاها و که در اثر

 .اسلامیجمهوری وه احیاء اراضی در حکومتدر صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نح باشد

مرداب و برکه طبیعی در هر محل  تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و - 1تبصره 

وزارت داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با  ها و انهار ورودخانه با توجه به آمار هیدرولوژی

 .نیرو است

زهکشی اعم از سطحی و زیر  های عمومی آبرسانی و آبیاری وحریم مخازن و تأسیسات آبی و همچنین کانال - 2تبصره 

 .وزیران قطعیت پیدا خواهد کرد نیرو تعیین و پس از تصویب هیأت زمینی به وسیله وزارت

طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و  ها و انهارتر رودخانهایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بس - 3تبصره 

ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با قانونی سواحل دریاها و دریاچه طبیعی و همچنین در حریمهایمرداب و برکه

 .وزارت نیرو اجازه

ها و کانالهای عمومی و مسیلها و رودخانه و وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار - 4تبصره 

مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف  طبیعی را برای امورهایمرداب و برکه

نده او اقدام به نظارت دادستان یا نمای کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه ومعینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام مدت

 .شوداین قانون تعیین و پرداخت می 44و  43خسارات به ترتیب مقرر در مواد  .تخلیه و قلع خواهد کرد

 

های آبرسانی، های طبیعی و شبکهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکهرودخانه نامه مربوط به بستر و حریمآیینج( 

  11/4/1178 زهکشی و آبیاری

ها، انهار، مسیلها، مردابها و رودخانه ای مکلفند با توجه به امکانات، حد بستر و حریمشرکتهای آب منطقه - 2ماده 

صلاح طبق ریزی مشخصی و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذیبا برنامه حوزه فعالیت خود راهای طبیعی موجود دربرکه

 .نامه تعیین نمایندآیین مقررات این

مرداب و برکه طبیعی را تعیین  ای در هر مورد که بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل،ب منطقهشرکت آ -3ماده 

متقاضی اعلام و در مورد تعیین بستر و حریم سرتاسری، موضوع از طریق  مقتضی به طور کتبی به نماید، مراتب را به طرقمی

سنتی(،  -طبیعی ) رسد که بستر و حریم رودخانه، نهرذینفع میاشخاص  برای یک نوبت( به اطلاعمحلی ) هایپخش اطلاعیه

 ... . گردیده مسیل، مرداب و برکه طبیعی مورد نظر تعیین

برکه طبیعی در صورتی که شرکت  پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و - 6ماده 
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واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم  اشجار و غیر آناعیانی اعم از  ای قلع و قمعآب منطقه

 .براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود بداند،

باقیمانده بستر که بستر مرده نامیده  چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید و - 9ماده 

اجرای طرحهای آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصی از طریق وزارت  دولت است، برایاختیارشود و کماکان در می

مربوط در سند واگذاری قید  بندی و سایر شرایطسازی، کنارهنحوه آمادهدستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نیرو به

 .خواهد گردید

 

، به تعلق آنها به دولترا مورد تصریح قرار داده است و با اعلام « بستر»ین مورد قانون آب و نحوه ملی شدن آن، در ا 2ماده 

صورت نهایی تعیین تکلیف کرده و هر نوع ابهامی را در خصوص مالکیت بستر رفع کرده است. همچنین هر گونه تعرض به بستر منابع 

ده است تا در صورت عدم قلع و قمع بناهای احداثی در بستر آبی را مغایر با نظم عمومی قلمداد کرده و وزارت آب و برق را مکلف کر

 به میان نیاورده است. «حریم»رأساً اقدام به قلع و قمع مستحدثات مستقر در بستر نماید. قانون مذکور،  سخنی از 

حداکثر طغیان  ر را دررودخانه یا نه پهنای آن تا حدی است که مسیر»... دارد: در خصوص پهنای بستر مقرر می 2قانون در ماده  

 وفق قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه: .« معمولی نشان دهد

هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره  بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار

 شود.ای تعیین میمنطقهشرکتهای آب  ساله به وسیله وزارت نیرو یا25برگشت 

، 539، 531/95( )به موجب دادنامه شماره 19/12/92)اصلاحی « آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها،...» 1بند خ ماده 

: آن حریمهیئت عمومی دیوان عدالت اداری جزئاً ابطال شده است.(  در تعریف حریم مقرر میدارد:  1395مهر  31مورخ  541، 538

که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به و برکه های طبیعی است ، مرداب، نهر طبیعی یا سنتی، مسیلت از اراضی اطراف رودخانهقسم

وزارت نیرو یا شرکتهای  نامه توسططبق مقررات این آیین کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و عنوان حق ارتفاق برای

باشند( و مردابها و  ها و مسیلها )اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته، رودخانهحریم انهار طبیعی. گرددمیای تعیین آب منطقه

ها تا ها، انهار طبیعی وبرکهبیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه ، از یک تابرداریطبیعی برای عملیات لایروبی و بهره هایبرکه

نهر طبیعی و برکه به وسیله  ،رودخانه الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع( از منتهیمتر )تراز افقی یکصد و پنجاه

 .گرددمی ای تعیینوزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه

وفق مقررات موجود، بستر در مالکیت دولت یا حکومت است لیکن حریم در مالکیت صاحب ملک. به عبارت دیگر، حریمی که 

گردد و حقی در ملک اشخاص خصوصی با کند، وارد ملک خصوصی مجاورین رودخانه میارت نیرو باتوجه به پهنای بستر تعیین میوز

عنوان حق حریم از نوع حق ارتفاق برای دولت ایجاد میکند. صاحب حق حریم )وزارت نیرو به نمایندگی از حکومت جمهوری اسلامی 

-ر آنچه مقصود از حریم است عمل و تصرف دیگری انجام دهد و از سوی دیگر صاحب ملک نیز نمیایران( نمی تواند در حریم، به غی

 تواند در اراضی حریم، اقدام و عملی انجام دهد که باعث تضرر صاحب حریم گردد. 

یافته و کم یا  های بعدی تغیرساله تعیین میشود، ممکن است در دوره 25از طرف دیگر پهنای بستر که باتوجه به دوره بازگشت 

 نماید و حریم نیز جابجا خواهد شد.  زیاد شود که در صورت افزایش آن با مالکیت خصوصی اشخاص تداخل می



      93     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

است، قید مهمی نیز وارد کرده است و  «در اختیار حکومت»ضمن اعلام اینکه بستر و حریم  2قانون توزیع عادلانه آب، در ماده 

از « ط»و « ح»در بندهای «. اسلامیقبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری در صورت عدم احیاء»مقرر میدارد: 

این قبیل حیازت ها را «  25/6/1359قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب   18و ماده  1ماده 

 محترم دانسته است.

ها و یا دریاچهپائین رفتن سطح آب دریاها و اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر»متوجه رسد اولا این قید البته به نظر می

ها و در ثانی حتی با فرض اینکه قید مذکور متوجه بستر و حریم است نه بستر و حریم رودخانه« هاخشک شدن مردابها و باتلاق

نها به عنوان مزاحم و تملک یا قلع اعیانیها با جبران خسارات پابرجا ها نیز هست، همچنان اختیار وزارت نیرو در تشخیص آرودخانه

 خواهد بود.

قانون آب و نحوه ملی شدن »به موجب  1341در این ارتباط باید توجه نمود که با تثبیت مالکیت دولت بر بستر و حریم در سال 

در اختیار حکومت جمهوری »معتبر خواهد بود و قید مادام که این مالکیت به موجب قانون یا رای دادگاه سلب نشده باشد، « آن

زمانی معتبر است که بر  1359کند. لذا حیازت قبل از سال در قانون توزیع عادلانه آب آن را از مالکیت دولت خارج نمی« اسلامی ایران

نگرفته باشد و گرنه چنین حیازتی روی بستر یا حریمی که به موجب قانون معتبر متعلق به دولت بوده است، بدون مجوز قانونی صورت 

 معتبر نخواهد بود.

 در ادامه سوالاتی که از شرکت در این زمینه به عمل آمده است و پاسخهای واصله بررسی می شوند:

 قانون 2در پاسخ به این سوال که: آیا شرکت در ارتباط با تمامی رودخانه ها و نهرهای طبیعی و مسیلها، قید شده در تبصره ماده 

» ... ، اقدام به تعیین پهنای بستر و حریم آنها نموده و به اطلاع ساکنین محلی رسانده است؟ شرکت پاسخ داده است: عادلانه آبوزیع ت

ها از مراکز کیلومتر از این رودخانه 15111کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی شناسایی شده در کشور حدود  146111از مجموع 

ها به عنوان اولویت اول مطالعاتی وزارت نیرو در انجام نماید که این رودخانهاراضی کشاورزی عبور میجمعیتی، شهری، روستایی و 

درصد آنها به  11کیلومتر رودخانه دارای اولویت، تاکنون مطالعات  15111اند. از مجموع مطالعات حد بستر و حریم تشخیص داده شده

 هداف برنامه ششم توسعه، مانده تعهدات باید تا پایان برنامه محقق گردد. کیلومتر انجام شده است و براساس ا 53111طول 

های کرخه، دز، کارون، گرگانرود، زده شامل رودخانههای واقع در مناطق سیلدر اکثر رودخانه»بر اساس پاسخ واصله از وزارت نیرو، 

عیین حد بستر و حریم رودخانه انجام شده و حدود مربوط، های دیگر، مطالعات سراسری تها، سیمره و سایر رودخانهکشکان و سرشاخه

بعد از اعلام عمومی و طی فرایند قانونی جهت جانمایی در سامانه کاداستر ملی به منظور جلوگیری از صدور سند و هرگونه اقدام 

ها ید اعلام داشت تهیه این نقشهبندی سیلاب، باهای پهنهناهماهنگ به ادارات ثبت استانی نیز اعلام گردیده است. در خصوص نقشه

ها با مراکز جمعیتی و خطرپذیری سیلاب، موضوع از باشد. ولی در مناطقی که به دلیل همجواری رودخانهجزو تکالیف وزارت نیرو نمی

پهنه سیلابدشت  برداری دردرجه حساسیت بالاتری نسبت به سایر مناطق قرار دارد و اعتبارات مورد نیاز نیز برای توسعه عملیات نقشه

 «های استان خوزستان(.شوند )نظیر رودخانهها تهیه میتامین شده باشد، این نقشه

های واقع در مناطق نمایش داده شده است. در اکثر رودخانه 1-2شکل ها و عملکرد وزارت نیرو در این بخش، در برنامه» همچنین: 

های دیگر، مطالعات تعیین حد ها، سیمره و سایر رودخانههای کرخه، دز، کارون، گرگانرود، کشکان و سرشاخهزده شامل رودخانهسیل

جهت جانمایی در سامانه کاداستر ملی به  بستر و حریم رودخانه انجام شده و حدود مربوطه، بعد از اعلام عمومی و طی فرایند قانونی
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منظور جلوگیری از صدور سند و هرگونه اقدام ناهماهنگ به ادارات ثبت استانی اعلام گردیده است. از این رو، نقشه حدود تعیین شده 

 «باشد.ها موجود و در صورت نیاز قابل وصول میدر استان

 
 هارودخانه میدر انجام مطالعات حد بستر و حر رویها و عملکرد وزارت نبرنامه 1-1شکل 

 

« شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه»تحت عنوان:  618در این ارتباط ضابطه شماره 

 از سوی سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است.

عیین حد بستر و حریم رودخانه نیست. باتوجه به اینکه، این تکلیف از این پاسخها دقیق نیستند. چرا که انجام مطالعات، به معنای ت

با تصویب قانون توزیع عادلانه آب بر عهده وزارت نیرو و بعدا برعهده شرکت گذاشته شده است، مشخص نیست که وزارت  1361سال 

 سال در این ارتباط چرا کاری نکرده است؟ 31نیرو در طول مدت 

 

 ها و مسیلهاهای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهیتخلیه و قلع اعیان -1

 1161« قانون توزیع عادلانه آب» 1ماده  1الف( تبصره 

طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و  ها و انهارایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه

 ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازهسواحل دریاها و دریاچهقانونی  طبیعی و همچنین در حریم هایبرکه

 .وزارت نیرو

 

 1161« عادلانه آبتوزیع  قانون» 1ماده  8ب( تبصره 

ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و رودخانه وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار و

 مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت ی را برای امورطبیع هایبرکه

نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به  کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام

 .تخلیه و قلع خواهد کرد
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های های طبیعی و شبکهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکهرودخانه مربوط به بستر و حریم نامهآیین  6ماده ج( 

  11/4/1178 زهکشی و آبرسانی، آبیاری

برکه طبیعی در صورتی که شرکت آب  پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم رودخانه، نهر، مسیل، مرداب و 

 واقع در بستر و حریم را برای استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند، اشجار و غیر آناعیانی اعم از  ای قلع و قمعمنطقه

 .براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود

 

 18/8/71 نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشیآییند(  

وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای  ولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهایها، شرکتهای دها، مؤسسهوزارتخانه -6ماده 

های ها، مسیلها، مردابها و برکهساختمان یا نظایر آن، بحد بست، حریم رودخانه صدور پروانه های مربوط به وظایف خود یاطرح

ای و در استان منطقه های آبده، از شرکتاین محدو را در داخل محدوده استحفاظی از شهرداریها و در خارج از طبیعی

روز پس از تاریخ  های یاد شده موظفند حداکثر ظرف بیستدستگاه .خوزستان از سازمان آب و برق خوزستان استعلام نمایند

 .است تعیین شده، به مفهوم بلامانع بودن اجرای طرح ترا بدهند. اعلام نکردن پاسخ در مد دریافت پاسخ، استعلام

طبیعی که  هایها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب  برکههای موجود در بستر و حریم انهار و رودخانهمورد قلع اعیانیدر 

وزارت نیرو آنها را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد، باید در مورد بستر و حریم قایل به تفکیک شد چرا که بستر در 

 ت است در حالی که حریم در مالکیت صاحب آن است. مالکیت یا اختیار دول

 قانون توزیع عادلانه آب باید توجه داشت: 2ماده  3در این خصوص به مجوز مورد تصریح در تبصره 

 2ماده  4شخصی که بدون مجوز، در بستر تصرف و مستحدثات ایجاد نماید، متصرف غیر قانونی است لذا بعد از اعلام وفق تبصره  

 زیع عادلانه آب، قابل تخلیه و قلع از طرف وزارت نیرو با نظارت دادستان خواهد بود.قانون تو

همان قانون، تصرف و احداث کرده باشد، در این  2ماده  3لیکن شخصی که به موجب مجوز صادره از وزارت نیرو وفق تبصره 

ود و هم در صورت حکم نهایی به رفع تصرف و قلع، صورت هم امر تشخیص مزاحمت توسط وزارت نیرو قابل اعتراض در دیوان خواهد ب

 باید جبران خسارت گردد.

لیکن در مورد آنچه که در حریم احداث شده است در صورت تشخیص مزاحمتِ آن اولا این تشخیص یک عمل اداری و قبل 

 خسارات به عمل آید. اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و در ثانی درصورت احراز صحت تشخیص باید ضمن جبران 

قانون توزیع عادلانه آب، دخل و تصرف در بستر رودخانه ها را منوط به اجازه وزارت نیرو دانسته  2ماده  3قابل ذکر است که تبصره 

 ها را. است نه دخل و تصرف در حریم رودخانه

 ردازیم:پدر ادامه به سوالات مطروحه از شرکت در این خصوص و پاسخهای واصله از شرکت می
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 ها را مزاحم تشخیصرودخانه اعیانیهای موجود در بستر انهار وسال گذشته شرکت چه تعداد از  11در پاسخ به این سوال که: در 

پذیر داده و تخلیه یا قلع کرده است؟ شرکت پاسخ داده است: به دلیل عدم وجود آرشیو حقوقی مستند، پاسخگویی به این سوال امکان

 39اندازی سامانه )سامیر( این امر ممکن گردد.ابراز امیدواری کرده است که با راه باشد. البتهنمی

ها، انهار یا مسیلها نموده است؟ شرکت اقدام به رفع تصرف از بستر رودخانه 1381تا پایان  1381در پاسخ به این سوال که: از سال 

ی مشکلات و موانع ناشی از حفاظت اراضی ملی و انفال در کشور، تاکنون علیرغم تمام» ... چند مورد؟ کجا؟ شرکت پاسخ داده است: 

هکتار از تصرفات مزاحم اراضی بستر و حریم با تعامل بسیار مناسب قوه قضائیه بعد از طی مراحل قانونی آزاد شده است و ازاد  22211

رد. ... در برخی از استانهابا مشارکت مسئولین هکتار از اراضی دارای اولویت در برنامه کاری این وزارت قرار دا 2111سازی سالانه 

توان به اقدامات استانهای اصفهان و ای صورت پذیرفته است که از جمله آن، میاستانی و تعامل بخش قضایی، اقدامات ارزنده

د سازی سراسری چهارمحال و بختیاری )آزادسازی سراسری زاینده رود(، خراسان رضوی )ازادسازی سراسری کشف رود( و تهران )ازا

  38.«رودخانه کن( اشاره نمود. ... 

شدگی مجرای رودخانه ناشی از ساخت و ساز بدون هماهنگی با وزارت نیرو، عدم رعایت تنگ »وفق پاسخ واصله از وزارت نیرو: 

اسیسات زیر بنایی های هادی و تفصیلی به عنوان مبنای صدور مجوز استقرار کاربری، احداث تهای حد بستر و حریم در طرحنقشه

همچون پل، جاده و غیره بدون تامین آبگذری مناسب، ساماندهی غیر اصولی در مناطق شهری و روستایی توسط متولیان امر و سایر 

 2411توانند در زمره عوامل تشدید کننده خسارت سیل محسوب گردند. در این راستا لازم به توضیح است که تاکنون بالغ بر موارد می

های کشور شناسایی شده است. به طور مشخص در سه استان ازه تقاطعی غیر اصولی و فاقد آبگذری مناسب در رودخانهمورد س

( سازه تقاطعی غیراصولی و فاقد آبگذری 444)در مجموع  48و  365، 31زده خوزستان، گلستان و لرستان تاکنون به ترتیب سیل

 «ست که از این تعداد، صرفًا یک سازه در استان خوزستان اصلاح گردیده است.مناسب شناسایی و به مبادی ذیربط اعلام شده ا

 منابع حریم و آبی )بستر مهم منابع حریم و بستر کاربری تغییر» وفق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از علل وقوع سیلهای اخیر: 

مازاد  پذیرندگی توان و قدرت کاهش موجب هم و شده خاک بافت ناپایداری و خاک بافت موجب شکنندگی هم جاری( و ساکن آبی

 و فصلی تالابهای به دست اندازی»همچنین:  41«است شده راهی سر مستحدثات و فیزیکی موانع وجود دلیل به بارش از ناشی آبهای

های خانه یا و کشاورزی اراضی در سیلاب پخش باعث طبیعی مسیلهای کردن و مسدود کرخه و کارون دز، هایرودخانه حاشیه در دائمی

 41«است. شده روستایی

 رسد که پاسخ ارایه شده از سوی وزارت نیرو در ارتباط با ایفای وظایف قانونی شرکت قانع کننده باشد. چراکه:لذا، به نظر نمی

تصرف از اولاً. شرکت موظف است بستر و حریم رودخانه ها را تعیین نماید. بعدا از تعیین بستر و حریم رودخانه، هرگونه دخل و 

طرف هر شخص باید با مجوز وزارت نیرو به عمل آید. لذا، وزارت نیرو نباید مجوزی صادر نماید که موجب دخل تصرف در بستر یا 

حریم رودخانه به نحوی شود که مانع آبگذری در شرایط بروز سیل گردد. مشخص نیست که وزارت نیرو چه تعداد و در چه مواردی 

                                                 
 . 3، شماره  87، ص 70/72/8389مورخ  077/57302/89 ت ویژه گزارش ملی سیلابها، شمارهأمعاون آب و آبفا، پاسخ به سوالات هی.  39
 . 8، شماره 19 ، ص70/72/8389مورخ  077/57302/89 ملی سیلابها، شمارهت ویژه گزارش أمعاون آب و آبفا، پاسخ به سوالات هی.  38
، «محیطدی زیسدت دیدگگاه از کشور اخیر سیلهای وقوع علل بررسی». دفتر مطالعات زیربنایی )گروه محیط زیست( مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،  77

 . 7، ص 59/5/8389مورخ  86732شماره مسلسل: 
 . 9. همان. ص  41
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ماده قانونی را صادر کرده است و همچنین مشخص نیست مجوزهای صادره و دخل و تصرفها چه تاثیری در  مجوز مورد اشاره در این

 تشدید خسارات سیلابها داشته است.

ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و رودخانه وزارت نیرو در صورتی که اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهار وثانیا. 

باید نسبت به تخلیه و قلع با اجازه و نظارت دادستان اقدام نماید. لذا  مربوط به آب مزاحم تشخیص دهد را برای امورطبیعی  هایبرکه

 هر گونه دخل و تصرف بدون مجوز که مانع آبگذری کافی در زمان سیل گردد، باید از سوی شرکت مزاحم تشخیص و قلع گردد. 

موجب تشدید خسارات  ی رودخانه ناشی از ساخت و ساز بدون هماهنگی با وزارت نیروشدگی مجراتنگوزارت نیرو اعتراف دارد که 

 شود که شرکت نسبت به ایفای تکالیف قانونی خود در این ارتباط بقدر کفایت اقدام نکرده است.سیل شده است. لذا مشخص می

 
 تخریب ریل راه آهن در غرب آق قلا برای تخلیه سیل  1-1شکل 

 

قلا، یکی از عوامل تشدید خسارت سیل، برخورد جریان آب با موانعی نظیر راه ارتباطی در سیل واقعه در شهر آقبرای نمونه، 

قلا به اینچه برون و مسیر کمربندی شمالی شهر ذکر شده است که بصورت عمود مسیر رودخانه گرگانرود روستای آقدکش، راه آهن آق

های هیدرولیکی، یکی از عوامل بیه نشده است. به گزارش کارگروه مهندسی رودخانه و سازهکنند و زیرآبگذر کافی در آن تعرا قطع می

گذرهای ریل راه آهن و عدم طراحی مناسب پلها بینی ظرفیت مناسب برای زیرآبتشدید خسارت سیل در استان گلستان، عدم پیش

 بوده است.

 

 
 قلاآق لیس هیتخل یبرون برا نچهیا-قلاجاده آق بیو تخر یبرش عرض 1-1شکل 
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شده بدیهی است که هم در ارتباط با مسیر رودخانه و هم در ارتباط با سایر مسیلهای موجود باید مجوزهای لازم از شرکت اخذ می 

است و مشخص نیست که آیا شرکت مجوزی در این ارتباط صادر کرده است یا خیر. چنانچه مجوزهای لازم از شرکت اخذ نشده است، 

 ست که چرا شرکت سکوت کرده است؟مشخص نی

 همین موضوع در سیل واقعه در شیراز و خوزستان و منطقه هورالعظیم نیز صادق است. اظهار شده است که:

 42«.)ایجاد خاکریز( شد و مانع ورود آب شدند« دایک بندی»های نهم و دهم( تالاب متاسفانه با تغییر دولت )دولت »  -

جاده های اصلی نظامی که در زمان جنگ و بعد از آن ساخته شدند هورالعظیم را به پنج حوضچه )مخزن( تقسیم کرده  » -

  43«.اند

ها های کالورتشرکت های نفتی برای جلوگیری از آبگیری اطراف تاسیسات نفتی اقدام به خاکریزی یا مسدود کردن دهانه » -

 44.«ندنک)زیرآبگذرها( می

الذکر نکه دخل و تصرف در برکه و تالاب طبیعی نیاز به مجوز وزارت نیرو دارد، مشخص نیست دخل و تصرفهای فوقباتوجه به ای

آیا با مجوز وزارت نیرو بوده است یا خیر و اگر جواب مثبت باشد دلایل صدور چنین مجوزهایی چه بوده و اگر مجوزی صادر نشده است 

 وزارت نیرو باید اعلام گردد.دلیل سکوت و عدم پیگیری موضوع از سوی 

قانون » 2ماده  3البته در ارتباط با این تکالیف و اختیارات تداخل بین وزارت نیرو و شهرداری وجود دارد. به نحوی که وفق تبصره 

لهای عمومی و طبیعی و کانا ها و انهارایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه 1361مصوب « توزیع عادلانه آب

ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر قانونی سواحل دریاها و دریاچه طبیعی و همچنین در حریم هایمسیلها و مرداب و برکه

« نامه حریم مخازن، تأسیسات آبی، کانالهای عمومی آبرسانی، آبیاری و زهکشیآیین» 6. درحالی که وفق ماده وزارت نیرو با اجازه

وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای  ها، شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمانها و نهادهایها، مؤسسهوزارتخانه 24/4/11  مصوب

 های طبیعیها، مسیلها، مردابها و برکهساختمان یا نظایر آن، بحد بست، حریم رودخانه صدور پروانه های مربوط به وظایف خود یاطرح

استعلام نمایند. در هر حال به نظر  ایمنطقه های آباین محدوده، از شرکت استحفاظی از شهرداریها و در خارج ازرا در داخل محدوده 

 رسد اجازه وزارت نیرو لازمه هرگونه دخل و تصرفی چه در محدوده شهر و چه خارج از آن می باشد.  می

 

 هالایروبی مسیر رودخانه -8

ها نماید، وجود ندارد. لیکن از تکالیف کلی شرکت که یا شرکت را مکلف به لایروبی رودخانه متن قانونی صریحی که وزارت نیرو

و احداث و اداره تأسیسات توسعه  )منابع آب( ثروت ملی برداری اینمسئولیت حفظ و بهرهو  مدیریت و کنترل بهره برداری از منابع آب

 توان این تکلیف را استنباط نمود. در نظامنامه مدیریت سیلاب نیز به این تکلیف اشاره شده است. که برعهده وزارت نیرو است میمنابع 

 1/4/1181نظامنامه مدیریت سیلاب 

 الزامی فعالیتهای سیلابی، وضعیت اطلاعیه پایان دریافت از ای پسمنطقه آب شرکتهای عملیاتی واحدهای و تخصصی دفاتر

                                                 
42  .https://salameno.ir/detail/12409006   18/2/89  
43 http://www.irna.ir/khuzestan/fa/News/83265379   21/2/89  
 . همان.  44
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 و آبگذری گلوگاهای و دیده حادثه نقاط شناسایی رودخانه، پاکسازی و قبیل: لایروبی از سیلاب نمودن فروکش از پس را خود

 دیده، آسیب تجهیزات و جایگزینی تأسیسات و بازسازی مرمت، سیل، خسارات میزان برآورد و ارزیابی ذیربط، مراجع اعلام به

 نماید.و ... آغاز می هارسانی دستورالعمل روز به گاهها،تکیه و سد بدنه جامع بازرسی

 

بینی شده است لیکن نمیتواند منحصر به مقطع اگرچه در نظامنامه مدیریت سیلاب این تکلیف برای بعد از خاتمه سیلاب پیش

لایروبی ها را از حیث لزوم مذکور باشد. وزارت نیرو و شرکت به عنوان کارگزار وزارت نیرو در امور آب بایستی پیوسته وضعیت رودخانه

مورد پایش قرار داده و درصورت ضرورت نسبت به لایروبی اقدام نمایند. یکی از علل تشدید خسارت سیل در استان گلستان عدم 

 لایروبی بستر گرگانرود در محل ورود رودخانه به دریا ذکر شده است.

فته و موجب انباشتگی در بستر پایین دست معمولاً بعد از احداث سد بر روی رودخانه، در پایین دستِ سد جریان آب کاهش یا

شود. این امر موجب میشود در شرایط بروز سیل، آب نتواند در مسیر بستر به جریان خود ادامه دهد و از مسیر خارج و وارد شهرها می

روری است. در واقعه شود. لذا بازرسی مداوم بستر و در صورت لزوم لایروبی آن به منظور پیشگیری از خسارات سیل ضو روستاها می

قلا و گمیشان یکی از علل ورود آب به این شهرها عدم لایروبی بستر رودخانه ذکر شده است که رئیس جمهور محترم نیز در سیل آق

سو نیز جریان آب را در های گرگان، اترک و قرهعدم لایروبی رودخانه»بازدید از منطقه گمیشان به آن اشاره کرد. گزارش شده است: 

ای اندک این رودها را لایروبی کنند اما عدم توجه به توانستند با هزینهها کند کرده است. مسئولان استانی و کشوری میین رودخانها

 45.«این موضوع باعث خسارتی چند صد برابر شده است

ستان گلستان، عدم لایروبی های هیدرولیکی، یکی از عوامل تشدید خسارت سیل در اوفق گزارش کارگروه مهندسی رودخانه و سازه

 ها بوده است.رودخانه

 
 کاهش عرض موثر رودخانه در محل پل آخوندآباد 8-1-شکل

 

                                                 
45  .48131000-ir/iran/a-https://www.dw.com/fa  
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وزارت »شود؟ پاسخ داده است: ها و انهار شامل لایروبی آنها نیز میدر سوال از شرکت مبنی بر اینکه: آیا مسئولیت حفظ رودخانه

را بر عهده دارد و این حفاظت ضمن تامین شرایط پایدار برای تامین آب، موجب ایمن  هانیرو مسئولیت حفظ شرایط طبیعی رودخانه

های معمولی خواهد شد. ولیکن چنانچه هدف از ساماندهی و لایروبی ایمن سازی مراکز ها در طغیانشدن اراضی مجاور رودخانه

و  1334ها مصوب سال قانون شهرداری 55ماده  14و  2 جمعیتی برای سیلابهای فراتر از طغیانهای معمولی باشد به استناد بندهای

اقدامات ساماندهی و لایروبی رودخانه در قالب طرحهای مورد تایید وزارت نیرو  1349قانون پیشگیری از خطرات سیل مصوب  1ماده 

 46«باید توسط دستگاههای متولی )وزارت کشور و شهرداریها( اجرایی گردد.

ایروبی را متوجه شهرداری و وزارت کشور می نماید، لیکن در پاسخ به این سوال که: چرا لایروبی در علیرغم اینکه شرکت تکلیف ل

پایین دست سد وشمگیر انجام نشده است؟ پاسخ داده است: ... لایروبی بدون سایر اقدامات چندان اثر بخش نیست. ... انجام عملیات 

صورت  131111511به شماره طبقه بندی « کنترل سیل در حوضه گرگانرود» لایروبی در رودخانه گرگانرود از محل ردیف اعتباری

های کنترل سیلاب برای اجرای برنامه 1411میلیارد ریال تا پایان سال  613پذیرد. براساس موافقتنامه این طرح، اعتباری معادل می

 81/388نه مصوب شده است که تا پایان سال )شامل مطالعات کنترل سیلاب، اجرای عملیات ساماندهی و لایروبی( در این رودخا

 23سال اخیر نسبت به اجرای  5ای گلستان متناسب با اعتبار تخصیصی ظرف میلیارد ریال آن تخصیص یافته است. شرکت آب منطقه

 41«کیلومتر عملیات لایروبی در این رودخانه اقدام نموده است.

 دارد:در این ارتباط مقرر می 1349وب ( قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مص1ماده )

کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این  به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت»

البته این ... .«  اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده کلیه اقدامات لازم را برای حفظ وقانون

وزارت »همان قانون:  4شود. همچنن وفق ماده شامل لایروبی نیز می« کلیه اقدامات لازم»قانون به لایروبی اشاره نکرده است لیکن 

دهد به در روستاهای کشور در نقاطی که ضروری تشخیص شهرها و همچنین کشور مجاز است اجرای ماده یک را در خارج از محدوده

 .«را بگذاردمورد اج

را بر  ها و فاضلابتنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبقانون شهرداریها تکلیفِ  55ماده  2همچنین بند 

را به عنوان تکلیف اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل همان ماده،  14اند و بند عهده شهرداری گذاشته

 قرر کرده است.شهرداری م

گذار اند، لیکن، چنانچه قانوندرست است که قوانین مذکور نقش مهمی برای شهرداری و وزارت کشور در مقابله با سیل قایل شده

 ای برای این امر اختصاص داده و در اختیار وزارت نیرو قرار دهد. لایروبی را تکلیف قانونی وزارت نیرو نداند اصولا نباید بودجه

کیلومتر از این  11های بزرگ داریم که تنها حدود هزار کیلومتر رودخانه 141در کشور  ،رییس سازمان مدیریت بحراناظهار  بنا به

  49.اندها ساماندهی شدهرودخانه

                                                 
  .9-8بنگ  9، ص 70/72/8389مورخ  077/57302/89. معاون آب و آبفا، پاسخ به سوالات هیأت ویژه گزارش ملی سیلابها، شماره  46
 بند ب. 8. همان ص  41
49   .https://www.isna.ir/news/97111106028  03/30/89   

https://www.isna.ir/news/97111106028


      81     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

ین ها نموده است لیکن با کمبود اعتبار در اگزارش وزارت نیرو حاکی از آن است که در مواردی اقدام به لایروبی مسیر رودخانه

برای  89بودجه سال  در منابعیارتباط روبرو است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس 

 48بینی نشده است.پیش هالایروبی رودخانه

ن شود و به نظر در هر حال تکالیف قانونی هریک از شهرداری، وزارت کشور و وزارت نیرو در این ارتباط باید صریح و شفاف بیا

رسد بهتر است قانون وزارت نیرو را به عنوان یک ارگان تخصصی مسئول تمامی امور مربوط به رودخانه چه در داخل شهرها و چه می

 در خارج از آن بشناسد. 

 

 با ایجاد ارتباط و شهرها ی محدوده خارج از در سیل هشدار های سامانه ارتباط مستمر با هواشناسی و ایجاد -1

 شهرها ی محدوده سیل هشدار های سامانه

 1/4/1181نظامنامه مدیریت سیلاب 

های زیرمجموعه وزارت نیرو( بر عهده موسسه  هشدار وقایع سیلاب در سطح کشور )برای استفاده شرکت صدور پیش

ای قرار آب منطقههای و صدور هشدارهای سیلاب در سطح استانی و محلی نیز بر عهده شرکتاست  تحقیقات آب قرار گرفته

  دارد.

 

 پاسخ واصله از وزارت نیرو در این ارتباط حاکی است:

مدت از طرف سازمان هواشناسی در بینی بارش کوتاههای انجام شده، مشخص گردید که اطلاعات مناسبی از پیشدر پیگیری »

بینی میزان حجم و دبی سیلاب مربوطه به عنوان فاز  مدت بارش با هدف پیش بینی کوتاه گیرد، از این رو، موضوع پیشدسترس قرار نمی

 اول سامانه هشدار سیلاب در دستور موسسه قرار گرفت. 

ای های منطقهبینی هواشناسی جهانی و تولید مدلهای پیشفاز اول توسعه سامانه هشدار سیلاب موسسه به دریافت اطلاعات مدل

قابل  http:\\fws.wri.ac.irاکنون این سامانه که در بستر اینترنت به نشانی با قدرت تفکیک مکانی بالا اختصاص داده شد. هم 

 نماید:های مختلف زیرمجموعه وزارت نیرو ارائه میباشد، خدمات زیر را به کاربران معرفی شده از طرف دستگاهدسترسی می

ساعته و مجموع بارش  3های زمانی ازهروز آینده در ب 11تا  GFSبینی شده توسط مدل جهانی مشاهده بارش و باران پیش -

 ساعت( 6مرتبه در روز )هر  4روزرسانی  روزهای آینده با به

پیکربندی مختلف و ارائه خروجی  3کیلومتر برای کل سطح کشور در  9با قدرت تفکیک مکانی  WRFای اجرای مدل منطقه -

مرتبه در روز  4روزرسانی  ساعته و مجموع بارش روزهای آینده با به 3های زمانی روز آینده در بازه 4بینی شده تا بارش و باران پیش

 ساعت( 6)هر 

ای های جهانی و منطقهبینی بارش و باران مدلای پیشامکان مشاهده و دریافت گزارش و نمودار مقادیر متوسط و حداکثر نقطه -

 سنجی در سطح کشورنایستگاه بارا 4111و بیش از  3های آبریز درجه ها، حوضهدر سطح استان

                                                 
48  .https://www.icana.ir/Fa/News/426864  31/14/89  

https://www.icana.ir/Fa/News/426864


82            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ها و ها، رودخانههای آبریز آن، سدها و حوضه2های آبریز درجه های اطلاعاتی متنوع، از قبیل حوضهامکان مشاهده لایه -

 «.های هیدرومتری در سطح کشورایستگاه

 دارد:همچنین وزارت نیرو در این ارتباط اظهار می

های تحت تاثیر سیلاب بر اساس فرایند دریافت های آب و هواشناسی در اغلب استاناز ایستگاه در شرایط اخیر، دریافت داده »

های های آب و هواشناسی در استان های آب و هواشناسی صورت گرفته است. متصدیان ایستگاهمستقیم داده از متصدیان ایستگاه

های منجر به و بویر احمد و خوزستان به صورت مستمر دادهلرستان، کرمانشاه، ایلام، گلستان، مازندران، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه 

دلیل توجه اند. از طرفی، در استان خوزستان، به های هیدرومتری را ثبت و گزارش نمودهسیلاب شامل بارندگی و تراز سطح آب ایستگاه

ها به صورت ساعتی از ریافت خودکار دادههای اخیر، دهای یکپارچه دریافت برخط داده )مانیتورینگ( طی سالبه ایجاد سامانه ویژه

گرفت که نقش بسیار گیران و مدیران سیلاب قرار میسنجی برخط صورت گرفته و در اختیار تصمیم های هیدرومتری و بارانایستگاه

اسی از های آب و هواشنتوان اذعان نمود دریافت و گزارش دادهسازی مدیریت مخازن و سیلاب داشت. می چشمگیری در تصمیم

های حال ایجاد زیرساختهای سنجش به صورت حداکثری و متناسب با پتانسیل موجود، به خوبی انجام شد. با اینهمجموعه ایستگا

های آب و هواشناسی و سامانه مانیتورینگ مشابه با آنچه در استان خوزستان برقرار است، یک ضرورت  سازی ایستگاهمربوط به برخط

 «رسد. محسوب گردیده و دریافت داده صرفًا بر مبنای قرائت مستقیم متصدیان، کافی به نظر نمیها در سایر استان

نامه مشترکی بین سازمان هواشناسی و که تفاهمطوریدامنه همکاری وزارت نیرو با سازمان هواشناسی بسیار گسترده بوده به » 

های مشترک بین دو سازمان ال منعقد گردید که بر اساس آن همکاریو به مدت پنج س 1383معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در سال 

 «تعریف گردیده است.

آگهی صادر شده و تاثیر علیرغم پاسخهای مذکور، مشخص نیست در قبل از بروز سیلهای موضوع گزارش چه تعداد هشدار پیش

 آنها چه بوده است. 

 

 

 

 سیلاب کشور:جمع آوری اطلاعات پایه و مستند سازی اطلاعات  -6

داند و اظهار میدارد: پارامترهای اقلیمی در شرایط ها را جزو وظایف وزارت نیرو میشرکت تهیه اطلاعات پایه و تخصصی رودخانه

ها و سواحل شوند. دفتر مهندسی رودخانهشوند و بعد از تایید شرکت در بانک اطلاعاتی جامع ذخیره میعادی و سیلاب تولید و ثبت می

در قالب فرمتی مشخص نسبت به ذخیره سازی  81لغایت  99کت نیز به منظور ثبت اطلاعات کلی سیلابهای مخرب سالهای این شر

 ای اقدام نموده است. گزارشهای واصله از شرکتهای آب منطقه

 

 84-87وظایف قانونی و عملکرد شرکت در حین بروز سیلابهای   -سوم
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نظامنامه »در حین وقوع سیلاب مقرر نماید، وجود ندارد. لیکن در اساسنامه شرکت و  مقرره قانونی صریحی که تکالیف شرکت را

نکاتی وجود دارند که بیشتر « شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب»و « مدیریت سیلاب

 باشد.متوجه حفظ تاسیسات شرکت می

 :7/8/1187صوب م قانون آب و نحوه ملی شدن آنالف( 

لف ا د: اقدام مقتضی به عمل آور وزارت آب و برق موظف است به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از طرق زیر - 18ماده 

 ها در مخازن سطحی و زیر زمینیمهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه -

 

 هیأت وزیران 7/11/1141ب( اساسنامه شرکت مصوب 

 : ...فعالیت شرکت عبارت است از موضوع - 1ماده 

 مهندسی رودخانه ها و سواحل، کنترل...  راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرحهای  - -5

 ... .سیلاب

 

 :1/4/1181ج( نظامنامه مدیریت سیلاب 

 اجرای سناریوهای آبگیری و خروجی سدها -

 اضطراری تعمیرات انجام معین، شرکتهای به دیده أسیسات حادثهت نیازهای اعلام سیلاب، با مواجهه های طرح اجرای -

 شرب. آب تأمین و دیده آسیب تأسیسات

 د( شرح وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب 

 در بحران با مقابله عملیات که به نحوی مقابله هنگام در ایمنی نکات کلیه رعایت منظور به ریزی برنامه و هماهنگی -

 ننماید.  وارد دیده آسیب منطقه ساکنان بر جدیدی خطر و فاضلاب آب برق، دریایی، مخاطرات و سیل امور

 اسکان موقت. مراکز برای بحرانی شرایط در برق و آب تأمین منظور به ریزی برنامه -

 فاضلاب  و آب ، برق تأسیسات به شده وارد ریالی خسارات اولیه برآورد -

 مخاطرات و سیل بخش در آسیب دیده مناطق فنی و اصولی بازسازی منظور به علمی جامع هایبرنامه تدوین -

  فاضلاب. و آب برق، دریایی،

 

  سیلاب کنترل راهبری و انجام نظارت در شناخت، مطالعه و اجرای طرحهای -1

مصوب  قانون آب و نحوه ملی شدن آن 18تکلیف کنترل سیلاب البته به منظور تامین آب تکلیفی است که به موجب بند الف ماده 

بینی شده است. به برعهده وزارت نیرو و شرکت گذاشته شده است. همچنین این تکلیف در اساسنامه شرکت نیز پیش 1/4/1341

نترل سیلاب را اجرا و بر آن نظارت نماید. این مقرره نیاز به تدوین دستورالعمل و شرح موجب این مقرره شرکت باید طرحهای ک

 اقدامات جهت کنترل سیلاب در حین وقوع دارد.
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در هر حال شرکت وظیفه کنترل سیلاب را برعهده دارد و باید در راستای کنترل سیلاب تمامی اقدامات ممکن را به عمل آورد. در 

به طور کلی چهار راهکار » کند؟ شرکت پاسخ داده است: ه: شرکت با استفاده از چه روشهایی سیلابها را مهار میپاسخ به این سوال ک

 عمومی برای مهار سیلابها وجود دارد:

ای( مانند آبخیزداری )وزارت جهاد سازه –ای و طبیعی کاهش شدت جریانی سیلاب و خطرات سیلاب )کاربرد روشهای سازه -1

ها، احداث سدهای مخزنی )از اهداف اصلی کلیه سدهای های رودخانه و سیلابدشتساماندهی رودخانه، حفاظت کنارهکشاورزی(، 

 باشد.(برداری میهای بهرهمخزنی و مهار سیلاب براساس شرایط و دستورالعمل

حریم رودخانه، تشخیص مناطق با ا( مانند: رعایت بستر و کاهش آسیب پذیری در مقابل سیلاب )کاربرد روشهای غیر سازه -2

 درجه بندی خطر سیلاب )وزارت کشور(

ای( مانند: ایجاد مناطق ایمن برای مواقع سیلابی، سامانه هشدار کاهش خسارات ناشی از سیلاب )کاربرد روشهای غیر سازه -3

 سیلاب )وزارت کشور(.

 انند: قوانین حمایتی و بیمه سیلاب )وزارت کشور(.ای( مایجاد آمادگی برای تحمل سیلاب )کاربرد روشهای غیر سازه -4

ها و ذخیره نمودن آب رودخانه، ایجاد سد و های اساسی برای مهار سیلاب... در راستای تحقق موارد مذکور، یکی از راه حل

طریق مهار سیلاب ...  میلیارد مکعب از 52سد ملی با حجم مخزن بالغ بر  119تاسیسات آبی مربوطه است. ... در این راستا تاکنون 

میلیارد  28سد ملی با مخزن  84میلیارد مکعب در دست ساخت و  18سد ملی با حجم مخزن  113احداث گردیده است. همچنین 

 51.«باشد. ... مکعب در دست مطالعه می

ن و خوزستان موفق نبود؟ در پاسخ به این سوال که: در حوادث سیل اخیر چرا شرکت در مهار سیلابها در استانهای گلستان، لرستا

های بازگشت بزرگ و با ها که با جریانات سیلابی با دورهای از ورودیشرکت پاسخ داده است که در سال آبی جاری بخش عمده

های مستمر در سدها تسکین و بخشی از آن نیز ذخیره سازی گردید. جالب است که های بالا همراه بودند، با برنامه ریزی و کنتردبی

کت موفقیت خود در مهار سیل در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان را مشهود دانسته و تامین آب پایدار و پر شدگی مخازن شر

کند! در ریزی شده و مطمئن را نشانه این موفقیت مشهود اعلام میسدهای در دست بهره برداری در این استانها و رهاسازی برنامه

سیلاب و اینکه برخی از شهرها چندین روز زیر آب بودند و خسارات وارده حاکی از چنین موفقیتی حالی که غافلگیری در مقابل 

 نیستند. 

اگرچه برخی اقدامات از قبیل حفر کانالهای پخش سیلاب و ایجاد خاکریز انجام شده است، لیکن باتوجه به ابعاد سیلابهای اخیر و 

 ده نمیتوان پذیرفت که شرکت موفق به کنترل سیلاب شده است. مدت زمان تداوم آب گرفتگی شهرها و خسارات وار

 

 مدیریت ورودی و خروجی سدها -1

وفق گزارش سازمان هواشناسی، این سازمان هشدارهای مستقیمی در ارتباط با احتمال وقوع آبگرفتگی و سیلاب قبل از وقوع آن به 

 وزارت نیرو ارسال کرده است. 
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 لابیدر ارتباط با احتمال وقوع س یسازمان هواشناس یهشدارها 1-2جدول 

زمان  تاریخ صدور

 پیشبینی رخداد

شماره  نوع پدیده استانهای تحت تاثیر

 اخطاریه

 118 آبگرفتگی و سیلاب جنوب ایلام، شمال و شرق خوزستان 11/12/81 15/12/81

/24/12و24 22/12/81

81 

و  لرستان، ایلام، خوزستان، کهگیلویه

بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، غرب 

 فارس

بارش باران، ذوب برف، 

 احتمال سیلاب

113 

 114 بارش و آبگرفتگی گلستان 24/12/81 24/12/81

چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و  26/12/81 24/12/81

بویراحمد، ایلام، خوزستان، لرستان، 

 کرمانشاه

آبگرفتگی و طغیان 

 هارودخانه

115 

 گلستان 21/12/81

کهگیلویه و بویراحمد، شمال و   26/12/81   25/12/81

شرق خوزستان، غرب کرمانشاه، غرب و 

 جنوب فارس 

طغیان رودخانه ها و 

 احتمال سیلاب

116 

 گلستان 21/12/81

 111 آبگرفتگی و سیلاب گلستان 29/12/81 26/12/81

 

فقره اخطار در ارتباط با وقوع سیلاب و طغیان  4 26/12/81تا  24/12/81از روز  دهد که سازمان هواشناسیجدول فوق نشان می

بینی کرده است. اخطار طغیان پیش 21/12/81ها در استان گلستان به وزارت نیرو ارسال کرده است و تاریخ وقوع آن را رودخانه

 مدیریت آب ورودی و خروجی سدها داده باشد.  ها باید هشدار لازم به وزارت نیرو جهت اتخاذ تدابیر لازم برایرودخانه

 311ادامه داشت که میزان آن تا روز  5آغاز شد و  1381اسفند  26بارندگی شدید در شرق استان گلستان از حسب گزارشها، 

ان اخطارها و . با توجه به زمها موجب شد سدهای بوستان و گلستان در شرق استان گلستان سرریز کنندمتر رسید، این بارندگیمیلی

رسد شرکت زمان کافی برای مدیریت ورودی و خروجی آب سدهای استان گلستان بینی شده برای وقوع سیلاب به نظر میزمان پیش

 را داشته است لیکن به این امر اقدام نکرده است. 

ها مورد ذهان عمومی و رسانهترین مسائلی که در اپس از وقوع سیلاب در شهرستان گنبدکاووس یکی از مهم»ها: به گزارشبنا 

دیدگان در این حادثه را برانگیخته است انتقاد به عملکرد اداره کل آب مباحثه قرار گرفته و اعتراض بسیاری از مردم و به ویژه آسیب

  51«د.های لازم صورت بگیرای است که البته درباره میزان به حق بودن این انتقادات باید بررسیمنطقه
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ین انتقادات است تعلل مدیران این حوزه در تخلیه آب پشت سدهای شرق استان به ویژه بوستان و گلستان بوده و به آنچه محور ا»

 .«توانست از شدت حادثه بکاهدرسد با توجه به تائید این نظرات از سوی برخی کارشناسان شاید این اقدام مینظر می

در روز نخست حادثه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان که در  هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان نیزمعاون » 

ای استان گلستان برای خالی کردن حجم سد گلستان، اظهار کرد: ما گنبدکاووس برگزار شده بود با انتقاد از تعلل اداره کل آب منطقه

 م.ع را بارها به اطلاع مسؤولان مربوطه رساندیبینی بارش باران با حجم زیاد را کرده بودیم و این موضواز چند روز قبل پیش

ای برای تخلیه آب سد اطلاع دادیم، میرمحمد غراوی با بیان اینکه شب قبل از وقوع سیل و سرریز سد نیز به مسوولان آب منطقه

ر کردیم اما تا ساعت هشت افزود: در ساعت حدودا سه و نیم بامداد نیز با اصرار فرماندار گنبدکاووس بار دیگر این درخواست را تکرا

 52«د.صبح عملا اتفاقی رخ ندا

ای گلستان رها سازی آب از سد گلستان قبل از ورود سیلاب صورت گرفته است. همچنین اظهار منطقه حسب گزارش شرکت آب

ی و خروجی را بلا برابر ظرفیت سدها بوده است که عملا مدیریت ورود 1/2شده است که حجم آب ناشی از سیلاب در حوزه گرگانرود 

توان به استناد آن تکلیف شرکت در نمود. با این حال این نتیجه بعد از پایان بارشها حاصل شده است و قبل از وقوع بارش نمیاثر می

 مدیریت ورودی و خروجی آب سدها را منتفی دانست. 

خود عمل نکرده است لیکن با توجه به تجربه  رسد شرکت در استان گلستان به این تکلیف قانونینظر به جمیع جهات به نظر می

 گلستان، ایفای این تکلیف در استان خوزستان به نحو قابل قبول تری انجام شده است.

 

 تامین آب و برق مناطق سیل زده  -1

آب وظیفه اصلی وزارت نیرو و شرکت تامین آب آشامیدنی برای مردم است و این ضرورت در حین وقوع سیل نیز که تاسیسات 

 بینند، همچنان وجود دارد و شرکت باید برای تامین آب آشامیدنی مناطق سیل زده اقدام نماید.رسانی صدمه می

 :14/11/1111 قانون تاسیس وزارت نیروالف( 

به منظور حداکثر استفاده از منابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف اعم  -1ماده 

 د: شوکشاورزی و روستایی و شهری و حمل و نقل، وزارت نیرو برای انجام وظایف اساسی زیر تشکیل می -صنعتی از

 

 :1/4/1181ب( نظامنامه مدیریت سیلاب 

 آگاهی، پیش دریافت از بلافاصله پس کشور، فاضلاب و آب مهندسی شرکت عامل غیر پدافند و بحران مدیریت دفتر

 قرار پیگیری شرب مورد آب کیفیت و کمیت تأمین بر تمرکز با شرب را آب تأمین حوزه با مرتبط عملیاتی و ستادی هایفعالیت

 دهد. می
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بطری آب  41111بنا به پاسخهای واصله از وزارت نیرو به سوالات مربوطه، این وزارتخانه در استان لرستان اقدام به تهیه و توزیع 

وچک نموده است. همچنین آب شرب روستایی و شهری و برق کلیه شهرها روستاها توسط بطری آب معدنی ک 1111معدنی بزرگ و 

 همکاران شرکتهای آبفا و آبفار و شرکت توزیع برق در اسرع وقت وصل گردیده است.

 54لوله  کیلومتر 51جمله  از آلات ماشین و تجهیزات ارسال با تاثیر تحت مناطق آبرسانی همچنین اظهار شده است: مشکلات

 است.  گردیده مرتفع بندی بسته آب 291111و بیش از  تانکر دستگاه

علیرغم اظهارات فوق، مواردی از مشکلات مربوط به فقدان آب شرب بهداشتی گزارش شده است. به گزارش سایت خبری تابناک به 

است. این هوان آلوده و بالا آمدن فاضلابهای ریکی از مشکلات بهداشتی در مناطق سیل زده کشور، وجود آب »نقل از مهر آمده است: 

بایست به فکر رسیدن روزهای گرم تر است و میای گرمسیری قرار دارد، جدیوضعیت به خصوص در استان خوزستان که در منطقه

راتب های روان، به متواند در سایه مشکلات بهداشتی، از جمله کمبود آب شرب سالم و عدم مدیریت آبروزهایی که میم، باشی

همچنین از ضروری ترین نیازهای مردم استان گلستان در زمان وقوع سیل، آب آشامیدنی ذکر  53«د.تر از روزهای وقوع سیل باشسخت

 54شده است.

 

 سایر اقدامات: -8

 حسب اظهار شرکت برخی اقدامات قبل از وقوع سیلاب از سوی شرکت به عمل آمده که عبارتند از :

 و گلستان و شبکه وشمگیر رها سازی آب سد کبودوال -

 برگزاری جلسات مدیریت بحران -

 پیش بینی سطح و ارتفاع ابگرفتگی شهرستان گنبد و پیش بینی زمانهای وقوع سیلاب و اطلاع رسانی مستمر -

 ایجاد سیستم انحراف سیلاب از انتهای گرگانرود -

 های محدوده شهر گمیشاناجرای سیستمهای انحراف سیلاب در پایاب زهکش -

 گشایی انحراف سیلاب بصیر آباد در انتهای گرگانرودباز -

 قلاآهن در آقاحداث دایک حفاظتی و شکافتن کمربندی و بازگشایی زیر ریل راه -

 لایروبی انتهای رودخانه قره سو و گرگان با مشارکت سایر دستگاهها -

 خندان لایروبی زهکشهای حوزه شهرستان گمیشان و ایجاد کانال و دایک انحراف سیلاب یلمه -

 احداث خاک ریز -

نفر ساعت  95111آلات سنگین و سبک و حدود دستگاه تجهیزات و ماشین 155در مدیریت سیلاب استان گلستان حدود  -

 اند.ساعت ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با شرکت فعال بوده 82511نیروی انسانی و 

 

 84-87وظایف قانونی و عملکرد شرکت بعد از بروز سیلابهای  –چهارم 
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در ارتباط با تکالیف قانونی شرکت در مقطع بعد از فروکش کردن سیل مقررات صریحی وجود ندارد لیکن باتوجه به تکالیف قانونی 

رسد شرکت مکلف به ارزیابی خسارات وارده به کلی شرکت در راستای ایجاد و حفاظت از تاسیسات بهره برداری از آب به نظر می

 ترمیم آن است. در نظامنامه مدیریت سیلاب به نکاتی در این خصوص اشاره شده است. تاسیسات مربوطه و تعمیر و

فعالیت سیلابی، وضعیت اطلاعیه پایان دریافت از پس ایمنطقه آب شرکتهای عملیاتی واحدهای و تخصصی دفاتر -

 و دیده حادثه نقاط شناسایی رودخانه، پاکسازی و قبیل: لایروبی از سیلاب نمودن فروکش از پس را خود الزامی های

جایگزینی  و بازسازی مرمت، سیل، خسارات میزان برآورد و ارزیابی ذیربط، مراجع اعلام به و آبگذری گلوگاههای

و ... آغاز  هاالعمل رسانی دستور روز به گاهها،تکیه و سد بدنه جامع بازرسی دیده، آسیب تجهیزات و تأسیسات

 نماید.می

 سیلاب. با مواجهه تحلیلی گزارش ارائه مستندسازی و -

 

 لایروبی: -1

از اهم این وظایف لایروبی و پاکسازی رودخانه و مرمت و بازسازی و جایگزینی تاسیسات و تجهیزات است. در خصوص لایروبی قبلا 

 های رودخانه از کیلومتر 3000 - حدود لایروبی شود که وزارت نیرو اظهار داشته است: برنامهتوضیحات ارایه شده است اضافه می

 است. شده تدوین آبگذری گلوگاه دارای هایرودخانه بستر اراضی از هکتار 2000 سازی آزاد و اولویت دارای

 

 برآورد خسارات: -1

 برآورد خسارات وارده به تاسیسات وزارت نیرو  وفق جدول ذیل به عمل آمده است: 

 

 رویوزارت ن ساتیبه تاسبرآورد خسارت   1-2جدول 

 
 

 ها و خلاهای موجود:آسیب -بخش سوم

 قانون نسبت افراد عادی اجرا نسبت به افراد ذی نفوذ یا ارگانهای دولتی اجرا نمی شود. حاکمیت قانون متزلزل است. (1

 موضوع مدیریت سیلاب بطور جدی مد نظر قانونگذار نبوده است. (2
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کلان به نحوی که: تصویب قانون مستلزم مطالعات جامع است. مرکزی که قانونا عدم انسجام در مدیریت سیلاب در سطح  (3

های مختلف پیش موظف باشد صرفا در مورد سیل مطالعه نموده و روشهای مقابله نوین را ارایه نماید، وجود ندارد و کمیته

 رده اند.بینی شده در برخی قوانین نیز اهمیتی به این موضوع نداده و به تکالیف خود عمل نک

 تعارض نسبی مقررات قانونی در امر مالکیت بستر و مالکیت و حقوق حریم  (4

بینی نشده است و اند و در ارتباط با موضوع سیلاب مقررات دقیقی پیشمقررات با رویکرد بهره برداری از منابع آب وضع شده (5

وزارت نیرو و شرکت به موجب نظامنامه مدیریت نواقص زیادی وجود دارد به نحوی که بسیاری از اقدامات انجام شده از سوی 

 گیرند و مبنای صریح قانونی ندارند.سیلاب صورت می

مقررات حاضر در ارتباط با وظایف قانونی شرکت در قبل، حین و بعد از فروکش کردن سیل، پراکنده بوده و از انسجام  (6

 وصراحت کافی برخوردار نیست. 

نیز تکالیف را متوجه استانداریها و شهرداریها نموده و با توجه به  5/3/1349یل مصوب قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات س (1

زمان تصویب )قبل از تشکیل وزارت نیرو( نقشی برای وزارت نیرو یا شرکت در آن دیده نشده است. این درحالی است که 

م حوزه آبریز رودخانه صورت گیرد و نقش سیلاب در جایی خارج از شهر تشکیل و جاری میشود و مقابله با آن باید در تما

 وزارت نیرو و شرکت در این زمینه باید روشن و شفاف بیان شود.

مدیریت و مهندسی رودخانه به عنوان یک عارضه طبیعی واحد نمیتواند در قسمتی در اختیار شهرداری )داخل شهر( و در  (9

ها با وزارت نیرو و جب تداخل وظایف و اختیارات شهرداریقسمتی در اختیار وزارت نیرو )خارج شهر( باشد. این موضوع مو

 ها شده است.نهایتا تداخل و ناکار آمدی در مواجهه با سیلاب و مدیریت امور رودخانه

شود. نظارت اهداف قانون بویژه در امر تعیین بستر و حریم رودخانه و رفع تصرف و قلع مستحدثات غیر قانونی محقق نمی (8

 نین وجود ندارد. نظارت مجلس، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در این ارتباط کافی نبوده است.جدی بر اجرای قوا

های آبرسانی، های طبیعی و شبکهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکهرودخانه نامه مربوط به بستر و حریمآیینمواد و بندهایی از  (11

دیوان عدالت اداری ابطال شده و جایگزینی به تصویب نرسیده و هیأت وزیران توسط  16/9/1318مصوب  زهکشیو آبیاری

 (. 15و  3و مواد  1آیین نامه کارایی خود را از دست داده است. )بند خ ماده 

 آمار و اطلاعات دقیقی از نحوه اجرای تکالیف قانونی وجود ندارد.  (11

ها و تالابها به نحو هادها در بستر و حریم رودخانهوزارت نیرو و شرکت از اختیارات قانونی خود در منع دخل و تصرف سایر ن (12

 مطلوب استفاده نکرده یا قادر به اعمال اختیارات قانونی خود نیستند.

 سیستم پایش و هشدار بطور کامل و دقیق وجود ندارد. (13

 ها که اهمیت اساسی در ارتباط با موضوع سیلاب دارد، تابع مقررات خاص و دقیقی نیست.لایروبی رودخانه (14

ساله مقرر در  25ها. مبنای دوره بازگشت عدم دقت در تعیین دوره بازگشت سیل جهت تعیین حدود بستر و حریم رودخانه (15

... مشخص نیست. و جای سوال است که آیا تعیین یک شاخص برای کلیه  ها،رودخانه نامه مربوط به بستر و حریمآیین

 صحیح است یا خیر؟  مناطق کشور با توجه به تنوع جغرافیایی و اقلیمی

 

 پیشنهادات: -بخش چهارم 
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 تقویت حاکمیت قانون.  (1

 رفع تناقضات مربوط به مالکیت بستر و مالکیت و حقوق حریم  (2

با توجه به پراکندگی، تناقضات و ناقص بودن مواد قانونی، نیاز به تصویب قانونی جهت پیشگیری و مقابله با سیلاب و ترمیم  (3

های موجود می شود. تصویب چنین قانونی نیاز به مطالعات جامع قبلی و شناسایی توانمندیخسارات ناشی از آن احساس 

نهادهای دولتی و سایر امکانات قابل استفاده دارد تا از تصویب قانونی که قابلیت اجرا نداشته باشد، خودداری گردد. تصویب 

ز تصویب قانون مفصلی خواهد بود که اجرا نشود. شناسایی یک ماده قانونی با توجه به امکانات موجود که اجرایی شود، بهتر ا

 ارتقای توان دولت. –دخالت در حد توان دولت  -اولویتها

ها باید صراحتا به ها و مسیلها در داخل و خارج از شهربا بازنگری در قوانین موجود تمامی امور مربوط به مدیریت رودخانه (4

 وزارت نیرو واگذار گردد.

ها از اختیارات قاطعی گردد که وزارت نیرو در ارتباط با ممانعت از دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانهتدابیری اتخاذ  (5

 برخوردار باشد و همکاری مقامات قضایی بدون فوت وقت صورت گیرد. 

وزارت نیرو  ها از سرچشمه تا پایان مسیر توسطمدیریت پیشگیری و مقابله با سیل مستلزم مدیریت کل حوزه آبریز رودخانه (6

 ای مدیریت شود. یا شرکت است اگرچه برخی مسائل دیگر میتواند بصورت منطقه

ها بوده و در مناطق خطر مکلف به ایجاد سیستم وزارت نیرو باید قانونا و به صراحت مکلف به پایش دائمی مسیر رودخانه (1

 هشدار شود.

ها تکلیف ها بوده و لایروبی رودخانهن آبگذری بستر رودخانهوزارت نیرو یا شرکت باید قانونا مکلف به پایش مستمر میزا (9

 قانونی وزارتخانه یا شرکت شناخته شود.

 عدم ایفای تکالیف قانونی باید موجب مسئولیت و جبران خسارت باشد. (8

ارزیابی و آمار و باید سیستم نظارتی مستقل که ناظر بر اجرای قانون باشد، ایجاد و کارآمدی و اثربخشی طرحهای اجرا شده  (11

 اطلاعات مربوطه در اختیار عموم قرار گیرد.

در سیلهای اخیر با توجه به شدت آنها، مستحدثات شخصی اشخاص که حتی در بستر و حریم تعیین شده رودخانه قرار  (11

رسد از اند و حال بعد از فروکش کردن سیلاب احداث مجدد در همان موقعیت عاقلانه به نظر نمینداشتند، تخریب شده

ساله  511ساله نیز )ذکر میشود که سیلهای اخیر با دوره بازگشت  511طرفی تعیین حدود بستر و حریم با دوره بازگشت 

 اند( توجیه چندانی ندارد. لذا ضروری است در مورد کاربری اراضی مذکور تعیین تکلف گردد. بوده

 ایجاد انسجام در مدیریت موضوع در سطح کلان به نحوی که: (12

مرکزی کوچک اما کارآمد تشکیل شود تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمر درخصوص موضوع نسبت به ارایۀ راهکارهای مفید،  -الف

 موثر و روزآمد با توجه به جغرافیا و اقلیم کشور به قانونگذاران و مجریان ارایه دهد. 

شیانه متون انگلیسی و غیره پرداخته و اسم آن را توجه: اگر چنین مرکزی خاصیتی جز این نداشته باشد که صرفا به ترجمه نا

 مطالعه و پژوهش بگذارد و به هرحال مبالغی نصیب کسانی شود، تشکیل نشود بهتر است.

با فرض تشکیل مرکز پژوهشی کارآمد، این مرکز باید نتیجه مطالعات خود را ارتباط با مدیریت سیلاب و مقابله با آن در اختیار  -ب

 گذاران و جامعه بگذارد. مجریان و قانون
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کارشناسان در قوه مجریه باید راهکارهای عملی از مطالعات مذکور که برای مدیریت سیلاب ضرورت دارند، استخراج و شیوه  -ج

 عملیاتی کردن آن را تدوین نمایند.

 ده اند.بررسی شود کدام یک از ضرورتهای مذکور در حال حاضر در قوانین پیش بینی شده اند و کدام نش -د

با توجه به توان و قابلیتهای نهادهای قوه مجریه باید بررسی شود که کدام یک از نهادها به نحو بهتری میتوانند کدام یک از  –ه 

 ضرورتها را عملیاتی کنند.

 با بازنگری در قوانین، قانونی جدید در مورد مدیریت سیل تصویب و مسئولیتهای هر یک از نهادها تعیین شود. –و 

 قانون باید با توجه به توانایی های دولت به نحوی تدوین گردد که اجرا شود و صرفا برای آرشیو تدوین نشود. – ز

 نظارت دقیق بر اجرای تک تک وظایف قانونی با رویکر حصول نتیجه نهایی بر روی زمین نه کاغذ. -ح

  مجددا حاکمیت قانون -ط

 

سازمان »و « شورای عالی مدیریت بحران کشور»د تبیین وظایف، صلاحیت ها و تحلیل عملکر-1-7

 «مدیریت بحران کشور

 

 محمدحسین صادقی

 دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران

 1389گزارش نهایی شهریور ماه 

 

 چکیده-1-7-1

معایب نظام گزارش پژوهشی حاضر درصدد پاسخ به سوالات مطروحه پیوست حکم ریاست جمهوری از جمله پرسش تحلیل مزایا و 

حقوقی مدیریت سیلاب است و به دو مبحث عمده تقسیم می شود؛ نخست وظایف و صلاحیت های شورای عالی و سازمان مدیریت 

قانون جدیدالتصویب  26از آنجا که به موجب ماده  .ها و مسائل روز، تبیین و تحلیل خواهد شدبحران کشور بدون توجه به عملکرد آن

در  31/12/1391ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب یر دستگاه های ذیتصمیمات سازمان و سا»

و عملکرد شورای عالی و سازمان در حوادث سیل اخیر قاعدتًا  «شودالاجراء شدن این قانون تنفیذ میتا زمان لازم 1384های طول سال

است و این قانون حاکم بر تصمیمات و اقدامات سازمان بوده است؛ با این  1391ال با توجه به مقطع زمانی، ناظر بر قانون مصوب س

( که مع الاسف قانون معتبر نبود، 1389تا  1384قانون جدید تصمیمات سازمان در بازه زمانی )از  26اقدام قانونی مجلس در ماده 

خواهد بود. زیرا قانون جدید اخیراً  1391وف به قانون سال تنفیذ گردیده، لذا در ادامه گزارش کلیه تحلیل های عملکرد سازمان معط

 در شهریورماه ابلاغ شده و تحلیل عملکرد بر مبنای آن فاقد وجاهت و منطق حقوقی خواهد بود.

سیاست » 3سلسله مراتب نهادی و ساختارهای مدیریت بحران به موجب قانون پیش گفته بدین ترتیب است که به موجب بند     

مبنی بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین  1394ابلاغی « پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه های کلی

جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران، بالاترین ساختار و رکن مدیریتی مدیریت بحران می باید با رییس

رسد تفسیر قانونگذار از این سیاست کلی منجر به تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای نظر میتعیین رئیس جمهور باشد. به 
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عالی مدیریت بحران شده است. مدیریت بحران و ارائه خدمات عمومی در وضعیت بحرانی، دارای سلسله مراتبی میان نهادهای مختلف 

های مختلفی وجود دارد. ر رابطه با ضرورت یا عدم ضرورت این شورا دیدگاهاست و در راس آن شورای عالی مدیریت بحران قرار دارد. د

برخی فعالان عرصه مدیریت بحران معتقدند از اساس پیش بینی شورای عالی مدیریت بحران ضرورتی ندارد. عمده دلایل این گروه بر 

اجرای قانون به طور »اند: دانند و آوردهورا میمحور عدم اجرای قانون استوار است و این موضوع را ناشی از عدم تشکیل جلسات ش

ها و مصوبات مختلف است. یک عمده منوط به تشکیل شورای عالی و اخذ تصمیمات لازم و نیز بررسی و تصویب پیشنهادهای آیین نامه

عملًا ناشدنی است، بسیار  دهد که تشکیل چنین شورایی اگر نگوییمگرایانه به ترکیب شورای عالی نشان مینگاه کارشناسانه و واقع

در مقابل «. مشکل است کما اینکه یک جلسه رسمی با ریاست رئیس جمهور طی پنج سال اجرای آزمایشی قانون صورت نگرفته است

کنند و معتقدند: تجربه پیشین فقدان یک رکن عالی در سطح فراسازمانی در مدیریت برخی دیگر بر ضرورت وجود این شورا تاکید می

که به تشکیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه منجر شده بود، در قانون تشکیل سازمان  بحران

یکی از نقاط قوت شورای عالی »مدیریت بحران، شورای عالی مدیریت بحران کشور را جایگزین ساخت. سازمان نیز در این باره آورده: 

حکمرانی خوب بر مشارکت پذیری و مشورت در اتخاذ تصمیمات و غیرفردی «. ای سه گانه استحضور مدیران ارشد کشوری در قو

بودن آن تاکید دارد. مشورت میان مسئولان یک امر عمومی برای اتخاذ تصمیم نهایی مورد تاکید حکمرانی خوب خواهد بود. مدیریت 

بایست جمعی و شورایی صورت گیرد. در در رابطه با آن می بحران یک امر عمومی است و برای تضمین مشارکت پذیری، تصمیم گیری

رسد ترکیب شورای عالی مدیریت بحران با حضور مقامات عالی رتبه )ریاست قانون با حکمرانی خوب به نظر می 5نسبت سنجی ماده 

چنین، موکول بین می برد. هموزیر( و عدم تشکیل به موقع و سریع این شورا خود به خود اثربخشی را از  13رئیس جمهور و عضویت 

شود. دولت نیز با درک ها با اهداف قانون را موجب میها و مصوبات این شورا احتمال مغایرت آیین نامهنامهنمودن اجرای قانون به آیین

مردادماه  به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است که در 1385را در سال « لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور»این ضرورت 

تبدیل به قانون شد. ترکیب شورای عالی تاحدودی تعدیل شده و تعداد وزرای عضو کاهش یافته است. تشکیل شورا در شرایط  1389

 است. 1391تر از قانون مصوب تر و دقیقعادی هر سه ماه یکبار خواهد بود. قانون جدید به مراتب مفصل

ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در د مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه به منظور ایجا»سازمان مدیریت بحران،     

رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق های اجرائی و پژوهشی، اطلاع زمینه

ماهیت حقوقی سازمان موسسه دولتی وابسته به (. 6)ماده  «گردددیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز... تشکیل میآسیب

وزارت کشور می باشد که در قانون جدید نیز این ماهیت حفظ شده است. از موضوعات چالش برانگیز مدیریت بحران جایگاه و ماهیت 

 حقوقی نهاد مدیریت بحران است. 

یکی از نقاط قوت »ثبت ارزیابی شده است و برخی معتقدند تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور عموماً توسط صاحب نظران م    

انجمن علمی مدیریت بحران ایران در کتاب  در مقابل «مدیریت بحران در کشور تدوین قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران است

بحران را ارائه نموده است. منتشره از سوی این انجمن پیشنهاد تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت « تاب آوری بحران: الزام ملی»

پس از تشکیل جلسه استماع کارگروه حقوقی هیات گزارش ملی سیلاب ها با انجمن مدیریت بحران ایران اعضای انجمن معتقد به 

ب/م مورخ  821ضرورت تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران بودند و پس از تشکیل جلسه استماع در نامه شماره 

قالب کلی قانون قبلی در قانون جدید حفظ گردیده از جمله »به قائم مقام هیات ملی گزارش سیلاب ها آورده اند: خطاب  13/6/1389

حفظ جایگاه سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور و نیز حفظ شورای عالی که عدم تشکیل جلسات آن در اجرای قانون قبلی یکی 
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بنابراین، انجمن مذکور از منتقدان ماهیت فعلی سازمان و به عنوان پیشنهاد جایگزین «. از آسیب ها و ضعف ها ذکر شده بوده است

سیاست های کلی نظام اداری و اقتضائات نظام حقوق  11تشکیل یک وزارتخانه را ضروری می دانند. کارگروه حقوقی با تاکید بر بند 

ون مدیریت خدمات کشوری )کوچک سازی و چابک سازی دولت( و اداری کشور در قوانین موضوعه از جمله قوانین برنامه توسعه و قان

قانون اساسی قطعاً با پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه جدید مخالف است و معتقد است سیاست های  15ممنوعیت بار مالی موضوع اصل 

ورای عالی و جایگاه فعلی کلی حوادث غیرمترقبه مبنی بر ایجاد مدیریت واحد تحت نظر رئیس جمهور نیز اقتضاء می کند اصل ش

سازمان حفظ گردد و معایب آن در گذر زمان و با بهره گیری از تجارب پیشین اصلاح حقوقی و رویه ای گردد. کما اینکه به لحاظ 

و  تجارب و مطالعات تطبیقی نیز در نظام حقوق اداری فرانسه مدیریت بحران تحت نظر و وابسته به وزارت کشور فرانسه اداره می گردد

لذا وضعیت موجود دارای پشتوانه تطبیقی در سایر کشورها و از طرفی با منطق اداره امور داخلی و وظایف وزارت کشور در اداره این 

 امور سازگاری بیشتری دارد.

پرسش به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران  41ها با ارسال کارگروه حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب    

کشور )اوایل خردادماه( درصدد دست یابی به اطلاعاتی مستند و کاربردی برای تحلیل عملکرد این سازمان در سیلاب های فروردین ماه 

مورد پرسش عبارتند از: دریافت آمار، مستندسازی حوادث و اطلاعات، ترکیب شورای عالی و صلاحیت  بوده که عناوین موضوعات 1389

های آن، نظام تقسیم کار، فرماندهی بحران، تکالیف دستگاه های ذیربط و نظارت عالیه سازمان، جایگاه حقوقی سازمان و صلاحیت های 

و آیین نامه اجرایی در پرتو رویه عملی و اجرایی. اکنون با استفاده از پاسخ  آن، اجرای بودجه و مالیه عمومی بحران، معایب قانون

گزارش های منتشره از سوی این سازمان راجع به سیلاب اخیر و مرکز پژوهش  31/14/1389مورخ  94211سازمان طی نامه شماره 

مان با صلاحیت های قانونی و حکمرانی خوب های مجلس شورای اسلامی و سایر منابع دانشگاهی و کاربردی سعی می شود رویه ساز

 نسبت سنجی شود.

بنا بر نظر کارشناسان برخی از ناکارآمدی ها ناشی از تشکیل نشدن ادواری و منظم این شورا می باشد، لذا در تحلیل عملکرد     

جمهور یا بدون حضور ایشان و با  با حضور رئیس 21/14/1391شورا تعداد جلسات تشکیل شده از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورخ 

آیین نامه و تشکیل دو بار در سال  11ماده  1ریاست وزیر کشور به عنوان کفیل وی را اهمیت می یابد. لازم به ذکر است مطابق تبصره 

ماده  1ره جلسه برگزار می شده است. این تعداد به غیر ازمواقع ضروری و بحرانی موضوع تبص 22جلسات تاکنون حداقل می بایست 

سال اجرای آزمایشی قانون  5آیین نامه است. انجمن علمی مدیریت بحران ایران تعداد جلسات تشکیل شده شورا را در مدت زمان  11

 دو بار آن هم به صورت ناقص اعلام داشته است

فقدان مستند قانونی به تایید و بسیاری از مصوبات تهیه شده توسط سازمان به دلیل عدم تمدید اعتبار قانون تشکیل سازمان و     

تصویب نهایی نرسیده است. عدم نهایی شدن مصوبان نشانگر یکی از معایب قانون در موکول نمودن تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل 

تا  4138سال )از سال  5ها به شورای عالی و دیگری غفلت دولت و مجلس در تمدید اعتبار قانون و فقدان قانون معتبر به مدت 

 ( می باشد.1389

در رابطه با تکالیف سازمان، این سازمان مستنداً به تکلیف قانونی نظارت عالیه بر وزارت نیرو و واحدهای مهندسی رودخانه این     

ه با مدیریت مطلوب آمادگی در مقابل وزارتخانه می باید اجرای برنامه تدوین شده را در اولویت و دستور کار جدی نظارتی قرار دهد.

سیلاب مستلزم انعطاف پذیری و بهره گیری از تمامی راه حل های علمی و کارشناسی است که باید قبل از وقوع بحران و در مرحله 

آمادگی تعیین و در پاسخ به بحران به کار گرفته شود، عدم رهاسازی مخازن که مسئولیت آن متوجه وزارت نیرو است و فقدان نظارت 
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بلاغ شرح وظایف از سوی سازمان مدیریت بحران همگی منجر به سوء مدیریت در مقابله با بحران در استان گلستان عالیه و اکتفاء به ا

شده است، چنانچه وزارت نیرو با نظارت سازمان مدیریت بحران آمادگی کافی برای مقابله داشتند، آسیب های انسانی و مالی سیلاب 

 این استان به مراتب کاهش می یافت.

( 1وزارت نیرو براساس تبصره )»ه لحاظ رویه عملی سازمان مدیریت بحران مسئولیت وزارت نیرو را چنین تعریف کرده است: ب    

 Passive( این ماده صرفاً مسئولیت اجازه از نوع 3قانون توزیع عادلانه آب صرفاً مسئول تعیین حریم و بستر است و در تبصره ) 2ماده 

ه است و مسئولیتی در جلوگیری از دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها نخواهد داشت[ دارد و در را ]یعنی صرفاً اخذ اجاز 

 Passive( ماده مزبور تصرفات در حریم و بستر در مواردی که مزاحم امور آب و برق است مسئولیت آن وزارتخانه هم از نوع 4تبصره )

توصیه های کلی فوق در پاسخ به سوالات کارگروه «. و تصرف[ می باشد ]یعنی هم اجازه و هم جلوگیری از دخل Activeو هم 

حقوقی هیات پس از وقوع حوادث سیلاب گسترده اخیر با خسارات وسیع، نافی مسئولیت قانونی سازمان مدیریت بحران در نظارت 

آب نشان دهنده عملکرد نظارتی ضعیف و عالیه بر وزارت نیرو نمی باشد و عمل نکردن وزارت نیرو به تکالیف قانون توزیع عادلانه 

 ناکارآمد سازمان مدیریت بحران در این زمینه است. 

وزارت کشور مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل  1349قانون مصوب  1به موجب ماده      

مفهومی کلی « حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان»ف ملاحظه می شود تکلیبرگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورد. 

را منسوخ دانست. بنابراین،  1349تر از تکلیف رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه دارد و نمی توان به کلی حکم قانونی مصوب 

متاخر موجد صلاحیت سازمان مدیریت وزارت کشور نیز در رابطه با تکلیف مذکور دارای صلاحیت قانونی است و از آنجا که در قوانین 

بحران وظیفه پیشگیری و آمادگی در قانون سازمان مدیریت بحران تعریف شده و این سازمان یکی از سازمان های تابعه وزارت کشور 

« ردانحفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگ»در اعمال تکلیف  1349است، به نظر می رسد مسئولیت قانونی ناشی از قانون مصوب 

برعهده این سازمان باشد. در نهایت، پیشنهاد می شود وزارت نیرو یا وزارت کشور از طریق لایحه تنقیحی نسبت به این احکام از مجلس 

 استفساریه تقاضا نماید.

وره تهیه شرح خدمات طرح جامع خطر پذیری کشور با هدف تهیه نقشه های ریز پهنه بندی خطر سیلاب در سیلاب های با د»    

های بازگشت مختلف و نیز تعیین کاربری اراضی واقع در پهنه های سیل گیر و نیز تهیه برنامه کاهش خطرپذیری سیلاب رودخانه ها و 

مسیل ها در دستور کار سازمان مدیریت بحران کشور است که پیگیری های متعددی جهت تامین منابع مالی صورت گرفته و به محض 

با توجه به تکلیف موضوع (. 92سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « م صورت می گیردتامین اعتبار اقدام لاز

سازمان مکلف به تهیه طرح جامع خطرپذیری کل کشور و اختصاص بودجه ویژه و ارائه  1391آیین نامه اجرایی قانون سال  5ماده 

ها در تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق می باشد که پاسخ ارائه شده و در  گزارش های سه ماه به شورای عالی و نظارت بر دستگاه

 دست اقدام بودن تهیه نقشه نشان دهنده عدم انجام وظایف قانونی از سوی سازمان است.

ی که هشدارها و اطلاعیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی با حوادث ناکارآمدی وسیعی در سیستم هشدار سیلاب وجود دارد.    

اتفاق افتاده کاملاً منطبق نبوده و دامنه احتمالات در مناطق تا حدی زیاد است که تقویت تجهیزات و امکانات سازمان هواشناسی در 

 .مورد انتظار است localراستای پیش بینی 

قانونی )قانون مصوب در وزارت کشور تشکیل شده است. مستند « قرارگاه بازسازی و نوسازی»پس از وقوع سیلاب های اخیر     

پارلمان( تشکیل این قرارگاه مشخص نیست و در شرایطی که شوراها و مراجع متعددی در قانون و آیین نامه اجرایی تعریف و تشکیل 
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شده است هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه و مسئولیت های قانونی آن چندان روشن نمی باشد. پاسخ مقام رهبری به نامه ریاست 

موضوع درخواست استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در امر بازسازی مناطق سیل زده یکی از مستندات تشکیل قرارگاه  جمهور با

فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و »ذکر شده است. در نامه مقام رهبری آمده است: 

از این بند نامه نمی توان استنباط تشکیل «. ی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شودپاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگ

قرارگاه نمود و فرماندهی واحد یک ضرورت است که پیشتر در سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری و قوانین موجد صلاحیت 

اما رئیس سازمان مدیریت بحران در راستای این بند از سازمان که الهام گرفته از سیاست های کلی می باشد، پیش بینی شده است. 

هیات وزیران درخصوص واگذاری مسئولیت امور  19/11/1389نامه رهبری و هم چنین مستند به دستور رئیس جمهور در جلسه مورخ 

چارت ابلاغی  3ضوع ماده سیل های اخیر به وزارت کشور، ساختار و تشکیلات قرارگاه را ابلاغ نموده است. ترکیب اعضای قرارگاه مو

سیاست های کلی نظام  3بسیار مشابه ترکیب شورای عالی است. از طرفی ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور پیش تر در بند 

در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه پیش بینی شده و قانون مدیریت بحران با الهام از این 

مرحله بازسازی و نوسازی نیز مرحله چهارم از مراحل کلی، نهادهای شورای عالی و سازمان را تشکیل و تاسیس نموده است. سیاست 

چهارگانه مدیریت جامع بحران است که شورای عالی، سازمان و شورای هماهنگی موضوع آیین نامه اجرایی نیز ناظر بر این مرحله به 

و تشکیل قرارگاه با وجود نهادهای دارای مستند قانون مصوب مجلس، نه تنها مغایر اصل حاکمیت  مانند سایر مراحل پیشین می باشد

قانون حکمرانی خوب به معنای پیروی از قواعد حقوقی از قبل موجود و دستورگرایی است، بلکه اذعان مجریان به ناکارآمدی نهادهای 

 از قبل موجود می باشد.

قانون اساسی درباره عملکرد قانونگذار در تشکیل یک شخص  52ظرات شورای نگهبان راجع به اصل توضیح بیشتر آنکه مقایسه ن    

حقوقی حقوق عمومی یا سازمان اداری و عملکردی که وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در تشکیل قرارگاه مذکور داشته اند به 

ن است. شورای نگهبان در مقام نظارت بر مصوبات مجلس، روشنی نشان می دهد عملکرد وزارت کشور خلاف اصل حاکمیت قانو

حتی با قانون اساسی اعلام می کند.  52چنانچه در قانون بودجه یک شخص حقوقی حقوق عمومی تاسیس شود، آن را مغایر اصل 

اداری خواهد تصویب در ضمن قانون بودجه نمی توان یک شخصیت حقوق عمومی که تصمیمات و اقدامات آن بار مالی و مسئولیت 

هیات وزیران درخصوص  19/11/1389داشت، ایجاد نمود؛ بنابراین، به طریق اولی قطعاً با دستور رئیس جمهور در جلسه مورخ 

 واگذاری مسئولیت امور سیل های اخیر به وزارت کشور، نمی توان ساختار و تشکیلات قرارگاه بازسازی و نوسازی را صادر و ابلاغ نمود.

ورت و گستردگی سیل اخیر به عنوان علل توجیه کننده تشکیل قرارگاه تاکید دارند. حال آنکه سیل اخیر یک بحران مجریان بر ضر

ملی است که سازوکار بازسازی و نوسازی به عنوان یکی از مراحل مدیریت جامع بحران در قانون و آیین نامه اجرایی پیش بینی شده و 

عالی( می توانستند مصوباتی در جهت تسریع عملیات بازسازی را تصویب و ابلاغ نمایند تا آثار  شورای هماهنگی یا نهاد بالاتر )شورای

تصمیمات و اقدامات مالی و اداری صورت گرفته جنبه قانونی به خود می گرفت. هم چنین، با توجه به صلاحیت های قانونی شورای 

یت به وزارت کشور می بایست در جلسه شورای عالی مدیریت عالی، علی الاصول دستور رئیس جمهور در خصوص واگذاری مسئول

 هیات وزیران مستند تشکیل قرارگاه تلقی شده است. در نهایت آنکه 19/11/1389بحران اتخاذ می گردید، در حالی که جلسه مورخ 

رئیس جمهور را تفسیر می  وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران می باید در قالبی حقوقی و در چهارچوب قانون موجود دستور

کردند که مع الاسف از دستوری کلی در واگذاری مسئولیت به وزارت کشور، تشکیل قرارگاه را استنباط نموده و چنانچه به مذاکرات و 

 دستورات شفاهی رئیس جمهور در تشکیل قرارگاه استناد کنند این امر نافی مغایرت تشکیل چنین قرارگاهی که مسلماً تصمیمات و
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اقدامات آن آثار مالی و اداری گسترده ای دارد با اصل لزوم قانونی بودن صلاحیت سازمان ها و شخصیت های حقوقی حقوق عمومی 

ندارد. تشکیل چنین نهادهایی با اختیارات مالی گسترده در امر بازسازی و نوسازی باید با مجوز قانونگذار و در قالبی حقوقی و مستند 

 ورت می گرفت.به قوانین موضوعه ص

 

 متن اصلی گزارش کارگروه حقوقی-1-7-1

گزارش پژوهشی حاضر درصدد پاسخ به سوالات مطروحه پیوست حکم ریاست جمهوری از جمله پرسش تحلیل مزایا و معایب نظام 

مدیریت حقوقی مدیریت سیلاب است و به دو مبحث عمده تقسیم می شود؛ نخست وظایف و صلاحیت های شورای عالی و سازمان 

ها و مسائل روز، تبیین و تحلیل خواهد شد. تبیین وظایف به دو اعتبار تقسیم بندی و تحلیل بحران کشور بدون توجه به عملکرد آن

می شود؛ اقسام وظایف به اعتبار موضوع و ماهیت تکالیف و اعتبار دیگر تبیین وظایف در سه مقطع زمانی قبل از بحران، حین بحران و 

قانون دارد؛ مرحله پیشگیری و آمادگی ناظر  2گانه مدیریت بحران موضوع ماده  4ین تقسیم بندی اخیر ریشه در مراحل پس از آن. ا

رسانی، هشدار، جست و جو، نجات و امداد می باشد که ماهیتی بر مقطع زمانی قبل از بحران است، مرحله مقابله و پاسخ شامل اطلاع 

ربط پس از بحران است. لازم به ذکر است ازی و بازتوانی ناظر بر وظایف سازمان و سایر دستگاه های ذیکاملًا عملیاتی دارد. مرحله بازس

در تمامی مراحل سازمان نقش انحصاری ندارد، بلکه با هماهنگی و تعامل سازمانی، کارکرد فرماندهی بحران برعهده این سازمان می 

سوالات کمیته حقوقی، عملکرد شورا و سازمان با وظایف و تکالیف قانونی نسبت  باشد. در مبحث بعدی، با تکیه بر پاسخ سازمان به

 سنجی می شود.

لازم به ذکر است در حین تهیه گزارش کارگروه حقوقی هیات، قانون موجد صلاحیت سازمان مدیریت بحران تغییر یافت. لایحه     

تهیه و به مجلس تقدیم شد و با اصلاحاتی در کمیسیون امور  1385در سال « لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور»تحت عنوان 

داخلی و شوراهای مجلس تصویب و پس از بحث و بررسی و تصویب در صحن علنی تقدیم شورای نگهبان گردید و در پایان در تاریخ 

 26ا که به موجب ماده )حین تهیه گزارش( به تصویب نهایی رسید و سپس توسط رئیس جمهور ابلاغ گردید. از آنج 11/15/1389

ربط مبتنی بر احکام قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصمیمات سازمان و سایر دستگاه های ذی»قانون جدیدالتصویب 

و عملکرد شورای عالی و سازمان در  «شودالاجراء شدن این قانون تنفیذ میتا زمان لازم 1384های در طول سال 31/12/1391مصوب 

است و این قانون حاکم بر تصمیمات و اقدامات  1391یل اخیر قاعدتًا با توجه به مقطع زمانی، ناظر بر قانون مصوب سال حوادث س

( که مع الاسف 1389تا  1384قانون جدید تصمیمات سازمان در بازه زمانی )از  26سازمان بوده و با این اقدام قانونی مجلس در ماده 

خواهد بود.  1391یده است، لذا در ادامه گزارش کلیه تحلیل های عملکرد سازمان معطوف به قانون سال قانون معتبر نبود، تنفیذ گرد

زیرا قانون جدید اخیراً در شهریورماه ابلاغ شده و تحلیل عملکرد بر مبنای آن فاقد وجاهت و منطق حقوقی خواهد بود. بنا بر منطق 

می باشد؛ هرچند در مواردی  1391ازمان با صلاحیت های قانونی، قانون مصوب مذکور ملاک تحلیل عملکرد و نسبت سنجی عملکرد س

 اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید ذکر شده است.

 

 مبحث نخست: تبیین وظایف و صلاحیت های قانونی شورای عالی و سازمان مدیریت بحران کشور 

امور سیاسی و اداری است. هرچند تفکیک و تعیین حدود و  های متداول امور عمومی، تقسیم این امور بهاز تقسیم بندی    

مرزهای امر اداری از امر سیاسی کاملاً و دقیقاً ممکن نیست، اما چنانچه امور سیاسی را به خط مشی گذاری توسط مقامات سیاسی 
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های شود. مدیریت بحرانتعریف می های سیاسی خواهد بود و دنباله و در امتداد آنتعبیر کنیم، امور اداری به معنای اجرای خط مشی

طبیعی و انسانی بیش از آنکه موضوعی با ماهیت حقوقی باشد، امری مدیریتی محسوب و با دو معیار تکلیف دولت به تامین خدمات 

عمومی عمومی و برقراری نظم عمومی در حوزه مطالعات حقوق اداری و در تقسیم بندی امور عمومی به سیاسی و اداری از جمله امور 

 گردد.اداری محسوب می

فرماندهی و هماهنگی در »با تاکید بر دو معیار خدمات عمومی و نظم عمومی، تعریف اجمالی مدیریت بحران در حقوق اداری     

ی است. اصل حاکمیت قانون در حکمران« ها، تامین نیازهای اولیه و حداقلی و حفظ نظم عمومی در مواقع بروز بحراننجات جان انسان

کند این امر مدیریتی در بستری حقوقی و نهادی ساماندهی و تعریف گردد. نهادها به معنای قواعد بازی مدیریت مطلوب اقتضاء می

 ای تعریف شوند تا کارآمدی و کارایی حداکثری حکمرانی خوب تضمین شود. باید به گونهبحران می

قانون »شود: قبل از تصویب بر مدیریت بحران به سه دوره زمانی تقسیم میترین قواعد حقوقی ناظر در نظام حقوقی ایران مهم    

، احکامی مشخص و مدون ناظر بر وقوع بحران تدوین نشده بود و به موجب قانون 1349در سال « گیری و مبارزه با خطرات سیلپیش

قانون »و سیل برگردان است. در مرحله دوم  مذکور وزارت کشور مکلف به کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل

جهت انجام این کمیته  ماده واحده 1تصویب می شود؛ مطابق تبصره  1311در سال « تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی

له یا جبران آگاهی و برای اعلام وضعیت اضطراری و نحوه مقابپیش  دار بر روی بلایای طبیعی کشور،مطالعات و تحقیقات دامنه

 هیات وزیران، 1393مصوب « طرح جامع امداد و نجات کشور». در مرحله سوم به دنبال خلاها و معایب 55ها، تشکیل شده استخسارت

ابلاغ و متعاقب آن  1394در سال « سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه»ابتدا 

 وضع می گردد. 1391در سال « مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان»

 

 گفتار نخست: دلایل و اهداف تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

های مختلف در ارائه خدمات عمومی اضطراری به آسیب از دلایل تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ناکارآمدی دستگاه    

حوادث غیرمترقبه و بحران های پیشین هم چون زلزله بم و ... بوده است.  تضمین کارآمدی به دیدگان حوادث طبیعی یا انسانی در 

ترین وظایف این های حکمرانی خوب، علت تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور بوده است و مهمعنوان یکی از مهمترین مولفه

 باشد. ومی میسازمان فرماندهی تامین خدمات عمومی در وضعیت اضطراری و حفظ نظم عم

اهداف قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را باید در دوره زمانی تصویب این قانون جستجو کرد. زلزله بم از چالش     

بار دیگر نواقص موجود در قوانین و  1392با وقوع زلزله بم در پنجم دی ماه »های بود که دولت با آن مواجه شد. برانگیزترین بحران

مدیریت بحران کشور باعث شد تا اقدامات لازم برای واکنش اضطراری به موقع اجرا درنیاید. در این زلزله نیاز به هماهنگی تشکیلات 

                                                 
کميته فرعی پيشگيری از سيل و نوسانات آب دریا و طغيان »مطابق بند )د( آیين نامه اجرایی قانون تشکيل کميته کاهش اثرات بلای طبيعی،  55 

وزارت کشور ، وزارت نيرو، وزارت جهادسازندگی ، وزارت راه و   :های مشروحه زیررودخانه به مسئوليت وزارت نيرو و عضویت دستگاه
ترابری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ، سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران ، سازمان هواشناسی 

می شود. وظایف کلی و عمومی کميته های تشکيل « کشور، سازمان زمين شناسی کشور، وزارت کشاورزی ، وزارت پست و تلگراف و تلفن
هایی است که منجر به جلوگيری از بروز حادثه طبيعی یا کاهش اثرات آن خواهد فرعی، انجام مطالعات و کارهای تحقيقاتی در زمينه ارائه راه حل

که جزء مرحله پيشگيری از بحران محسوب می آیين نامه(. بنابراین، تلکيف کميته مذکور معطوف به امور پژوهشی و مطالعاتی بوده  4۱شد )ماده 
 شود و وظيفه پاسخ و مقابله با بحران از این مقرره استنباط نمی گردد.
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بیش تر بین کلیه دستگاه های اجرایی و مردمی به ویژه نیروهای لشگری و کشوری به عنوان چالش اساسی مورد توجه مسئولان قرار 

تدوین سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در  گرفت و با توجه به اهمیت موضوع

وزارت کشور به  1395توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در همین راستا در سال  1394سال 

اصلاح ساختار مدیریت سوانح، پیشنهادی را در خصوص  منظور هماهنگی بیش تر کلیه دستگاه های اجرایی در زمینه مدیریت بحران و

 1391در سال  ( و11: 1381)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « تشکیل سازمان مدیریت بحران به هیات دولت ارائه نمود

ای اسلامی به قانون اساسی از طریق کمیسیون اجتماعی مجلس شور 95به موجب اصل « قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»

مهلت اجرای آزمایشی به موجب قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل  سال تصویب شد. 5صورت آزمایشی برای مدت 

به لحاظ حقوقی اعتبار نداشت. در  1389تا  1384تمدید گردیده است، اما از سال  1383سازمان مدیریت بحران کشور تا پایان سال 

تا زمان لازم الاجرا  1384پیش بینی شده که اقدامات سازمان و سایر دستگاه ها از سال  1389شور مصوب قانون مدیریت بحران ک

 .56شدن قانون جدید معتبر تلقی و تنفیذ می گردد

ی زمانی، هماهنگی و مدیریت یکپارچه و جامع را می توان از دیگر اهداف تصویب قانون تشکیل سازمان هبا تحلیل این دور    

سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث  25-3یت بحران کشور دانست. در بند مدیر

(، بر ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره 25/16/1394غیرمترقبه )ابلاغی 

خود، رئیس جمهور را رئیس شورای  5در ماده  1391تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  بحران، تاکید شده است و قانون

عالی مدیریت بحران کشور قرار داده است و در صورت عدم حضور وی، وزیر کشور به عنوان قائم مقام یا کفیل رئیس جمهور عمل می 

 کند.

لایل دولت و وزارت کشور در تهیه لایحه و مجلس شورای اسلامی در ی کارآمدی و هماهنگی و مدیریت یکپارچه از ددو مولفه    

تصویب قانون تشکیل مدیریت بحران بوده است و شناسایی این دلایل در تحلیل این قانون و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن حائز 

ریت بحران را حل کرد، اما در خلاء حقوقی ایجاد نهادی یکپارچه و هماهنگ کننده مدی 1391اهمیت است. تصویب قانون در سال 

 برخی موارد این قانون نه تنها اهداف خود را دنبال نکرد بلکه به ضد خود تبدیل شد.

سیاست » 3سلسله مراتب نهادی و ساختارهای مدیریت بحران به موجب قانون پیش گفته بدین ترتیب است که به موجب بند     

، ایجاد مدیریت واحد با تعیین 1394ابلاغی « ح طبیعی و حوادث غیرمترقبههای کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوان

جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران، بالاترین ساختار و رکن مدیریتی مدیریت بحران می باید با رییس

ر به تعیین رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی رسد تفسیر قانونگذار از این بند منجتعیین رئیس جمهور باشد. به نظر می

عبارتی مبهم است، مشخص نیست آیا مدیر بحران مستقیماً « ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور»مدیریت بحران شده است. 

و... که ریاست آن  بایست سازمانی به مانند سازمان حفاظت محیط زیستشود که در این صورت میبا تعیین رئیس جمهور منصوب می

مستقیماً منصوب رئیس جمهور است، تشکیل شود، اما در شرایط فعلی رئیس سازمان مدیریت بحران، معاون وزیر کشور است هرچند 

 شود.قبل از انتصاب صلاحیت وی در شورای عالی به ریاست رئیس جمهور تایید می

                                                 
در  84/۶/483۱ربط مبتنی بر احکام قانون تشکيل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب تصميمات سازمان و سایر دستگاه های ذی ـ۶6ماده» 56 

 «.شودالاجراء شدن این قانون تنفيذ میلازمتا زمان  48۳1های طول سال
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  گفتار دوم: ماهیت و صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران

شود. اعضای شورا در ماده قانون تشکیل می 3گیر جمعی است که به موجب ماده شورای عالی مدیریت بحران یک نهاد تصمیم    

قانون مقرر شده است. شورای عالی به مثابه نهادی مقررات گذار در مدیریت بحران تلقی  4و وظایف آن در ماده  51پیش بینی شده 5

باید توسط ها و ضوابط میشود. توضیح آنکه برخی دستورالعملن صرفًا در چهارچوب مقررات ارزیابی نمیشود که البته اختیارات آمی

سازمان تهیه و به تصویب شورا برسد و از طرفی با توجه به اصل سلسله مراتب منابع حقوقی ناشی از صلاحیت هیات وزیران و مجلس 

نمایند. هر هیات وزیران و مجلس پیشنهادات شورا را رسیدگی و تصویب نهایی میشورای اسلامی، پس از بررسی و تهیه قواعد حقوقی، 

گونه تصویب نهایی احکام قانونی و مقررات چند لزوم رعایت اصل سلسله مراتب حاکمیت قانون بدیهی است، اما موکول نمودن افراط

شود. در ادامه، با توجه به مناقشه ون در کارآمدی و کارایی میمورد نیاز مدیریت بحران منجر به فاصله گرفتن از اهداف اولیه از وضع قان

شود و سپس وظایف شورا برانگیز بودن اصل تشکیل شورا در ادبیات علمی مدیریت بحران ماهیت حقوقی اصل تشکیل شورا بررسی می

 تبیین خواهد شد.

 ماهیت حقوقی شورای عالی مدیریت بحران کشور  -الف 

رائه خدمات عمومی در وضعیت بحرانی، دارای سلسله مراتبی میان نهادهای مختلف است و در راس آن مدیریت بحران و ا    

های مختلفی وجود دارد. برخی فعالان عرصه شورای عالی مدیریت بحران قرار دارد. در رابطه با ضرورت یا عدم ضرورت این شورا دیدگاه

ی مدیریت بحران ضرورتی ندارد. عمده دلایل این گروه بر محور عدم اجرای مدیریت بحران معتقدند از اساس پیش بینی شورای عال

اجرای قانون به طور عمده منوط به تشکیل »اند: دانند و آوردهقانون استوار است و این موضوع را ناشی از عدم تشکیل جلسات شورا می

ها و مصوبات مختلف است. یک نگاه کارشناسانه و امهشورای عالی و اخذ تصمیمات لازم و نیز بررسی و تصویب پیشنهادهای آیین ن

دهد که تشکیل چنین شورایی اگر نگوییم عملًا ناشدنی است، بسیار مشکل است کما اینکه گرایانه به ترکیب شورای عالی نشان میواقع

: 1383ری و ولدبیگی، )پورحید« یک جلسه رسمی با ریاست رئیس جمهور طی پنج سال اجرای آزمایشی قانون صورت نگرفته است

تجربه پیشین فقدان یک رکن عالی در سطح »کنند و معتقدند: (. در مقابل برخی دیگر بر ضرورت وجود این شورا تاکید می149

فراسازمانی در مدیریت بحران که به تشکیل ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه منجر شده بود، در 

(. سازمان نیز 466: 1398)محمد رفیعی، « کیل سازمان مدیریت بحران، شورای عالی مدیریت بحران کشور را جایگزین ساختقانون تش

سازمان  94211)نامه شماره « یکی از نقاط قوت شورای عالی حضور مدیران ارشد کشوری در قوای سه گانه است»در این باره آورده: 

رسد انتقاد به ترکیب شورای عالی مدیریت بحران وارد است، از این دو رویکرد کلی، به نظر می (. جدا61: 1389مدیریت بحران کشور، 

وزیر در این هیات، نباید ما را رهنمون به حذف اصل شورا نماید و ساده انگاری خواهد بود که حذف شورای عالی  13اما حضور 

 . مدیریت بحران را موجب کارآمدی مدیریت بحران در کشور بدانیم

                                                 
جمهور و با عضویت وزراء اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتيبانی نيروهای شورای عالی به ریاست رئيس» 5۱ 

تباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقيقات و مسلح، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نيرو، جهاد کشاورزی، ار
فناوری، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل سپاه 

اون اول قوه قضائيه، رؤسای سازمانهای پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نيروی مقاومت بسيج، یکی از نواب رئيس مجلس شورای اسلامی، مع
ریزی کشور و صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران، رئيس جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سرپرست کميته امداد مدیریت و برنامه

 «گرددل میخمينی)ره(، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی ایران و رئيس سازمان تشکيامام
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باید بررسی شود که به لحاظ حقوق اداری تشکیل شوراهای اداری عالی چه ضرورتی داشته و در رابطه با مدیریت بحران آیا این     

گیری جمعی الگوی تعاطی افکار در یک  شوند و تصمیمشوراهای اداری نهادهای تصمیم گیری جمعی تلقی می»ضرورت وجود دارد؟ 

-به یک تصمیم مناسب است. این امر ناشی از ضرورت اجتناب ناپذیر اتخاذ تصمیمات غیرفردی در دستگاه جمع یا گروه برای دستیابی

(. حکمرانی خوب بر مشارکت پذیری و مشورت در اتخاذ تصمیمات و غیرفردی 21و  21: 1398)مشهدی و فریادی، « های اداری است

رای اتخاذ تصمیم نهایی مورد تاکید حکمرانی خوب خواهد بود. مدیریت بودن آن تاکید دارد. مشورت میان مسئولان یک امر عمومی ب

بایست جمعی و شورایی صورت گیرد. در بحران یک امر عمومی است و برای تضمین مشارکت پذیری، تصمیم گیری در رابطه با آن می

ن با حضور مقامات عالی رتبه )ریاست رسد ترکیب شورای عالی مدیریت بحراقانون با حکمرانی خوب به نظر می 5نسبت سنجی ماده 

چنین، موکول وزیر( و عدم تشکیل به موقع و سریع این شورا خود به خود اثربخشی را از بین می برد. هم 13رئیس جمهور و عضویت 

ود. دولت نیز با درک شها با اهداف قانون را موجب میها و مصوبات این شورا احتمال مغایرت آیین نامهنامهنمودن اجرای قانون به آیین

به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است که در مردادماه  1385را در سال « لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور»این ضرورت 

تبدیل به قانون شد. ترکیب شورای عالی تاحدودی تعدیل شده و تعداد وزرای عضو کاهش یافته است. تشکیل شورا در شرایط  1389

 است. 1391تر از قانون مصوب تر و دقیقماه یکبار خواهد بود. قانون جدید به مراتب مفصل عادی هر سه

تحلیل صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: صلاحیت هایی کلی که ناظر بر     

و صلاحیت هایی که در ارتباط مستقیم با سازمان مدیریت تکالیف هماهنگ کنندگی و سیاستگذاری این نهاد تصمیم گیر جمعی است 

 بحران کشور می باشد.

 

 صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران کشور -ب

 صلاحیت های هماهنگی و سیاستگذاری شورای عالی مدیریت بحران کشور -1

گذاری راهنمای عمل ارائه در راستای تضمین کارآمدی، هماهنگی اولویت اصلی مدیریت بحران است. از سوی دیگر، سیاست    

شوراهای سیاستگذاری نقش راهبری یک سازمان و یا یک امر عمومی را برعهده »تر خواهد بود. خدمات عمومی در سطحی پایین

های شورای عالی مدیریت بحران به شرح زیر ترین صلاحیتاین چهارچوب برخی از مهم (. در91: 1398)مشهدی و فریادی، « دارند

 است:    

 

تدوین دقیق وظایف و نقش قوای دولتی و عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای جامعه مدنی در مدیریت 

های ها در بحرانداخل وظایف و ناکارآمدی دستگاهتاکید قانون گذار بر تدوین دقیق وظایف دستگاه های مختلف، ناشی از ت: بحران

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تا زمان تصویب وظایف دقیق  3ماده  1گذشته بوده است. تبصره 

ت. از منظر حقوقی، هیات وزیران را لازم الاجرا دانسته اس 1392ها، وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب دستگاه

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قوانین و مقررات مغایر قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ملغی  14مطابق ماده 

 باشدالاثر است و استناد آیین نامه اجرایی به مقررات که توسط قانون لغو شده است، به معنای خارج شدن آیین نامه از حدود قانون می

و مغایر سلسله مراتب قواعد حقوقی حاکمیت قانون خواهد بود. از سوی دیگر، هدف از ارائه لایحه برای وضع قانون جدید کنار گذاشتن 
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معایب موازین پیشین است، لذا قانون مدیریت بحران، علی الاصول می بایست پاسخی به نقایص قواعد گذشته از جمله طرح جامع 

شود. برخی آنکه وظایف دستگاه ها در طرح امداد و نجات را معتبر دانسته است که نقض غرض ارزیابی میامداد و نجات باشد، حال 

های ذی ربط قرار گرفته بود و ضرورت تحول در این حوزه منجر به تهیه و تر نقایص طرح مذکور مورد توجه دستگاهپیش»معتقدند 

ود. بر این اساس، ارجاع مجدد به طرح جامع امداد و نجات، نوعی بازگشت به تصویب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور شده ب

 (؛16: 1381های مجلس شورای اسلامی، )مرکز پژوهش« شودعقب محسوب می

 

تصویب دستورالعمل های لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر احتمال وقوع حوادث پیش     

چهارچوب حقوقی است که در آن ضوابط فنی و علمی برای اجرای قانون یا آیین نامه به طور »ز دستورالعمل، منظور ا :بینی نشده

شود و چنین مقرراتی در هیات وزیران های تخصصی تهیه و وضع میشود. دستورالعمل معمولاً توسط کمیسیوندقیق و روشن بیان می

ی یک هیات تخصصی که (. ترکیب شورای عالی مدیریت بحران نشان دهنده63: 1381)امامی و استوار سنگری، « گرددمطرح نمی

 5وزیر حضور دارند )ماده  13باشد و تا حدودی شبیه هیات وزیران است. در این شورا، های فنی وضع و تصویب کند نمیدستورالعمل

باشد. ا، منطبق با تعریف دستورالعمل نمیقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران(. از این جهت، واگذاری این صلاحیت به این شور

سلسله مراتب اصل حاکمیت قانون، بر صلاحیت مقامات و سازمان های وضع کننده قاعده نیز دلالت دارد. شان تصویب دستورالعمل بر 

ی فراوان هر یک از ترکیب این مجموعه و مشغله ها»عهده شورایی با حضور وزیران نیست. برخی در رابطه با ترکیب این شورا معتقدند 

ایشان سبب شده است که امکان برگزاری جلسات این شورا با حضور کلیه اعضای آن به سختی میسر شود. ترکیب شورا ترکیبی 

امنیتی می باشد که ضرورتاً با تغییر اعضای هیات دولت یا روسای سازمان های ذی ربط تغییر می کند و افراد جدید تا با  -سیاسی

 (. 13و  12: 1381)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  «آشنا شوند، زمان زیادی از دست خواهد رفت شرح وظایف خود

 

 صلاحیت های مرتبط با سازمان مدیریت بحران کشور -1

قانون تشکیل سازمان،  4ماده  9هرچند ظاهراً به موجب بند  :تصویب ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان مدیریت بحران  

قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر ضرورت تصویب تشکیلات تفصیلی توسط سازمان مدیریت و  31مندرج در ماده  حکم عام

کند جهت هماهنگی در برنامه ریزی کشور تخصیص خورده و این وظیفه بر عهده شورای عالی است، اما منطق مدیریتی اقتضاء می

یریت و برنامه ریزی بر تشکیلات سازمان رعایت شود. به لحاظ حقوقی نیز ساختار نظام اداری کشور به نحوی نظارت سازمان مد

قانون اساسی است و شایسته خواهد بود قبل از تصویب  126صلاحیت سازمان مدیریت ناشی از اختیارات رئیس جمهور حاصل از اصل 

مه اجرایی قانون لزوم تایید سازمان مدیریت و با درک این ضرورت آیین نانهایی ساختار توسط شورا، تایید سازمان مدیریت اخذ شود. 

نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی سازمان و واحدهای استانی و »آن مقرر داشته:  11برنامه ریزی را پیش بینی نموده و ماده 

رسد. سقف پست میشهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 

رغم ظاهر حکم بند لذا علی«. به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید قانون مدیریت خدمات کشوری( 28های سازمانی بر اساس ماده )

 قانون، سازمان مدیریت بحران از الزامات عمومی نظام اداری کشور مستثنی نیست. 4ماده  9
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برخی ضرورت تایید  :اختیار تایید پیشنهاد وزیر کشور در رابطه با انتصاب رئیس سازمان مدیریت بحران کشور  

تایید صلاحیت یک معاون وزیر حتی در هیات »دانند و معتقدند: صلاحیت رئیس پیشنهادی سازمان مدیریت بحران را غیرضروری می

(. معمول 148و  149: 1383)پورحیدری و ولدبیگی، « رت ندارد و معمول نیستدهد، ضرودولت که صرفًا قوه مجریه را تشکیل می

قانون مدیریت خدمات کشوری در همتراز دانستن استانداران و معاونین وزراء است.  11نداستن تایید صلاحیت معاون وزیر خلاف ماده 

ت و استانداران و معاونان وزراء از جمله این قانون مدیریت خدمات کشوری فهرست شده اس 11ترین مقامات عمومی در ماده مهم

ها هستند، که استانداران نماینده دولت در استانگیرد، چرااند. همچنان که تایید استانداران توسط هیات دولت صورت میمقامات

ن تایید صلاحیت ناشی از تواند توسط شورای عالی تایید صلاحیت شود. ایمعاونان وزراء از جمله رئیس سازمان مدیریت بحران هم می

توان ریاست سازمان را نماینده و سلسله مراتب نهادی میان شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران است. به یک معنا می

شود. به تعبیر دیگر، ریاست سازمان از یک سو رکن اجرایی شورای عالی دانست که در عین حال در ساختار وزارت کشور تعریف می

نماینده شورای عالی و از سوی دیگر با توجه به وظایف وزارت کشور در برقراری نظم عمومی و امور داخلی، معاون این وزارتخانه نیز 

 خواهد بود.

 

 دسته بندی وظایف شورا مبتنی بر تدوینی یا نهایی بودن مصوبات -1

از سوی این شورا دارد، دیگر وظایف این شورا عمدتاً جنبه ی نهایی به غیر از دو وظیفه شورای عالی مدیریت بحران که جنبه    

شود. یک دسته مربوط به وظایف شورای عالی در این باره به سه دسته تقسیم می تدوین مقررات و قوانین دارند با این توضیح که

نای تهیه لایحه و ارائه آن به هیات وظیفه این شورا در اقدام قانونی لازم برای تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی است که به مع

دولت برای تصویب و تقدیم به مجلس خواهد بود. این دسته از وظایف شورا که تصویب نهایی آن موکول به قانون گذاری پارلمان است 

 عبارتند از:

کشور جهت تصویب: در  تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای درج در لایحه بودجه سالانه -1   

های اجرایی ذیربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی قانون دستگاه 23اجرای این تکلیف شورای عالی، مطابق ماده 

د نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنها

داده تا پس از بررسی و تأیید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف های 

جداگانه مشخص به هیئت وزیران ارائه نماید. اما به نظر می رسد نقش شورای عالی و سازمان در تدوین بودجه به غایت کم اثر است. 

منابع ذکر شده بدون مشورت و نظر سازمان از طریق »خصوص اعتبارات مندرج در قوانین بودجه آورده است:  توضیح آنکه سازمان در

مجلس شورای اسلامی راساً در اختیار دستگاه های مذکور ]جمعیت هلال احمر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صندوق 

و بودجه کشور بدون اخذ نظر سازمان نسبت به مبادله موافقت نامه واگذاری بیمه محصولات کشاورزی[ قرار می گیرد. سازمان برنامه 

اعتبارات به دستگاه های مذکور اقدام می نماید و در ابلاغیه اعتبارات نقشی برای سازمان مدیریت بحران کشور )نظارت( لحاظ نمی 

سازمان مدیریت  94211)نامه شماره « د لحاظ می نماید(نماید )در ابلاغیه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه نقش نظارتی را برای خو

 (96: 1389بحران کشور، 
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های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای ها و سازماناقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه -2    

کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام رهبری، سازمان ها، نیروهای نظامی و انتظامی و ها و شرکتها، سازماناسلامی، شهرداری

 های مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی؛های گروهی، تشکلصدا و سیما و رسانه

ایط اقدام قانونی لازم جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شر -3

 بحران در مجلس شورای اسلامی؛

رسانی ازطریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی  های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاعاقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاست -4

 های گروهی در مجلس شورای اسلامی.ایران و سایر رسانه

 رسد:به عنوان مقرره به تصویب هیات وزیران می دسته دیگر از وظایف شورا ابتدا توسط سازمان یا شورا تهیه و سپس

لازم جهت تصویب: از جمع مفاد این  ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونیهای ها و برنامهسیاست تدوین -1    

های اجرائی مربوط و سیاست هاتهیه خط مشی »استنباط می شود وظایف سازمان در  9ماده  11و  1و بندهای  4بند مندرج در ماده 

های مورد نیاز اعم از دولتی، ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیبه مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامه 

رتقاء فرهنگ ایمنی تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ا»و « غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه

 به شورای عالی ارائه و سپس به هیات وزیران جهت تصویب به عنوان مقرره تقدیم خواهد شد.« برای آحاد جامعه...

ها به ها و شهرستانهای سازمانی متناسب در استاناقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده -2    

باید به تصویب شورای عالی برسد و در نهایت تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ ین تشکیلات تفصیلی میپیشنهاد سازمان: ا

 شود.

های مرتبط با این قانون: این بند از وظایف شورا دو پهلو و اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل -3    

سته از مقرراتی باشد که باید به تصویب هیات وزیران برسد و هم آن دسته از مقرراتی که در مبهم است هم می تواند ناظر به آن د

)در وظایف سازمان( که صراحتاً به تصویب توسط  959ماده  16و  15، 14شورای عالی نهایی می گردد، لذا در مواردی مانند بندهای 

هیات وزیران اشاره شده، جمع تکلیف شورا مبنی بر اقدام قانونی لازم جهت تصویب مقررات این قانون و بندهای مذکور در وظایف 

 سازمان، به معنای لزوم عبور از مرحله تصویب شورا و سپس تقدیم به هیات دولت است.

شورا مقررات و مصوباتی است که با عمدتاً با پیشنهاد سازمان، راساً و نهایتًا توسط شورای عالی به تصویب دسته دیگر وظایف     

 می رسد و نیازی به ارائه به مراجع دیگر نخواهد داشت. این وظایف عبارتند از:

                                                 
تدوین  – 14» که همسو با تکلیف شورا در اقدام قانونی لازم جهت تصویب مقررات می باشد، بدین شرح است: 9وظایف سازمان در ماده  59 

ربط و مؤسسات عمومی غیردولتی،  در کلیه دستگاههای ذی مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی

های نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع نیرو

 ها؛هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری اجراء آنبروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به 

و برخورد با سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز  ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پیشگیرانه تدوین پیشنهاد – 15

 ها؛، پیگیری ونظارت بر اجراء آنهیأت وزیران جهت تصویبحوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به 

المللی با همکاری های مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکهای مردمی، خارجی و بیننامه تدوین دستورالعملها و آئین – 16

 «.هاهیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری آنربط و ارائه آن به دستگاههای ذی 
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ستای کاهش خطر پذیری ناشی از های پژوهشی و اجرائی در رااتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیت -1    

های  بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه» 9ماده  3زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناک: از آنجا که در بند 

ای عالی پژوهشی و ... در مراحل چهارگانه از جمله مرحله پیشگیری )کاهش خطرپذیری( از وظایف سازمان است که می باید به شور

است و در نهایت  9ماده  3همسو با وظایف سازمان در بند « اتخاذ تدابیر راهبردی»ارائه شود؛ لذا این بند از وظایف شورا تحت عنوان 

 این برنامه ها و سیاست ها راساً توسط شورا نهایی خواهد شد.

پس از دریافت اطلاعات مبنی بر  اقدامات احتیاطی های لازم دربارهاقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعمل -2    

های نحوه انجام اقدامات ابلاغ دستورالعمل»از جمله وظایف سازمان  9ماده  12بینی نشده در کشور: در بند  احتمال وقوع حوادث پیش

است. از آن جهت که « ت اجراءربط جههای ذی اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاه

های اقدامات اضطراری و احتیاطی راساً توسط شورا رسد دستورالعملذکری از لزوم تصویب توسط هیات وزیران نیامده، لذا به نظر می

 رسد و سازمان مکلف به ابلاغ خواهد بود.به تصویب نهایی می

های مرتبط با این قانون: چنانچه در قانون و آیین نامه اجرایی ورالعملاقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دست -3    

کند تصویب مقررات در هیات وزیران تصریح نشده باشد، شناسایی شورای عالی به عنوان نهاد مقررات گذار مدیریت بحران اقتضاء می

 ها و ضوابط نام برده شده در قانون توسط شورا وضع و نهایی شود.دستورالعمل

 

 گفتار سوم: صلاحیت های سازمان مدیریت بحران کشور 

 جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان مدیریت بحران؛ موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور -الف

ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه »سازمان مدیریت بحران،     

رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق ائی و پژوهشی، اطلاع های اجرزمینه

ماهیت حقوقی سازمان موسسه دولتی وابسته به (. 6)ماده « گردددیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز... تشکیل میآسیب

یز این ماهیت حفظ شده است. از موضوعات چالش برانگیز مدیریت بحران جایگاه و ماهیت وزارت کشور می باشد که در قانون جدید ن

 حقوقی نهاد مدیریت بحران است. 

یکی از نقاط قوت »تاسیس سازمان مدیریت بحران کشور عموماً توسط صاحب نظران مثبت ارزیابی شده است و برخی معتقدند     

(، اما از سوی دیگر 219: 1383)ربیعی و سادات حسینی، « ل سازمان مدیریت بحران استمدیریت بحران در کشور تدوین قانون تشکی

های متعددی تعریف شده که ماموریت برخی با دیده تردید به تشکیل این سازمان نگریسته و معتقدند در وزارت کشور ماموریت

اند افی به آن به دست نمی آید و در نهایت پیشنهاد دادهها قرار گرفته و امکان توجه کها در انتهای فهرست ماموریتمدیریت بحران

ها، آتش نشانی، امداد و نجات و مدیریت بحران تشکیل های حفاظت از جنگلوزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران با تجمیع سازمان

 (. 198و 195و  148: 1383شود )پورحیدری و ولدبیگی، 

 

 «مدیریت بحران وزارت حفاظت منابع و»پیشنهاد تشکیل  -1
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منتشره از سوی این انجمن پیشنهاد تشکیل وزارت « تاب آوری بحران: الزام ملی»انجمن علمی مدیریت بحران ایران در کتاب     

حفاظت منابع و مدیریت بحران را ارائه نموده است. پس از تشکیل جلسه استماع کارگروه حقوقی هیات گزارش ملی سیلاب ها با 

ران ایران اعضای انجمن معتقد به ضرورت تشکیل وزارت حفاظت منابع و مدیریت بحران بودند و پس از تشکیل انجمن مدیریت بح

قالب کلی »خطاب به قائم مقام هیات ملی گزارش سیلاب ها آورده اند:  13/6/1389ب/م مورخ  821جلسه استماع در نامه شماره 

جایگاه سازمان به عنوان زیرمجموعه وزارت کشور و نیز حفظ شورای عالی که قانون قبلی در قانون جدید حفظ گردیده از جمله حفظ 

بنابراین، انجمن مذکور از منتقدان «. عدم تشکیل جلسات آن در اجرای قانون قبلی یکی از آسیب ها و ضعف ها ذکر شده بوده است

 می دانند.ماهیت فعلی سازمان و به عنوان پیشنهاد جایگزین تشکیل یک وزارتخانه را ضروری 

سیاست های کلی نظام اداری بر کوچک  11اما پیشنهاد مزبور با بدیهیات نظام حقوق اداری کشور مغایرت جدی دارد. زیرا بند      

قانون برنامه ششم توسعه کاهش حجم  29سازی و چابک سازی دولت تاکید دارد و در ادامه این سیاست قوانین مانند بند )الف( ماده 

قانون برنامه پنجم توسعه نیز دولت مکلف شده بود تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد. قوانین  53داشته است. در ماده  دولت را مقرر

برنامه از قوانین بالادستی هستند و قوانین تشکیل وزارتخانه ها باید در راستای و منطبق با آن باشند. در وظایف شورای عالی اداری 

مدیریت خدمات کشوری به عنوان یک قانون عام حاکم بر نظام اداری کشور اتخاذ سیاست های مناسب  قانون 115ماده  5موضوع بند 

برای کوچک سازی دولت یک وظیفه و ضرورت است، لذا قطعًا پیشنهاد تشکیل یک وزارتخانه با مخالفت شورای عالی اداری و دولت 

قانون اساسی مبنی بر منع تحمیل بار مالی بر بودجه دولت  15ر اصل روبه رو خواهد شد. هم چنین، تشکیل یک وزارتخانه جدید مغای

می باشد که در شرایط اقتصادی فعلی کشور ممنوعیت مقرر در این اصل تشدید شده است. سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و 

تجمیع آن ها در یک وزارتخانه  سازمان آتش نشانی در شهرداری ها وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند و پیشنهاد

توضیح بیشتر آنکه این پیشنهاد به دلایل متعدد قابلیت  زیرمجموعه دولت مغایر استقلال این نهادهای غیردولتی از دولت می باشد.

اری اجرایی شدن در نظام حقوق اداری ایران را ندارد. نخست این که در سیاست های کلی نظام اداری بر چابک سازی تشکیلات اد

قانون برنامه پنجم توسعه دولت  53( و این موضوع در راستای هدف کوچک سازی دولت است. به موجب ماده 11تاکید شده است )بند 

ها را تقلیل دهد و تشکیل یک وزارتخانه جدید مغایر این هدف است. از سوی دیگر روح حاکم بر قانون مکلف است تعداد وزارتخانه

چک سازی دولت بوده است که این هدف خود ناشی از الزامات حکمرانی خوب است. لذا تاسیس وزارتخانه مدیریت خدمات کشوری، کو

مدیریت بحران، مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و حکمرانی خوب خواهد بود. آنچه در مدیریت بحران اهمیت دارد هماهنگی 

د. نفس تشکیل وزارتخانه مدیریت بحران نمی تواند کارآمدی آن را های مختلف است و نه تجمیع و تشکیل یک وزارتخانه جدیسازمان

موسسه وابسته به نهادهای « سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی»و « سازمان امداد و نجات»چینن، ماهیت حقوقی همتضمین کند. 

ها در یک هاد تجمیع این سازماناست. پیشن« شهرداری»و « جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران»عمومی غیردولتی به ترتیب 

 باشد.وزارتخانه منطبق با استقلال این نهادها از دولت نمی

 

 پیشنهاد تشکیل سازمان در زیرمجموعه ریاست جمهوری -1

پیشنهاد متصور دیگر تشکیل سازمان در زیرمجموعه ریاست جمهوری به مانند سازمان حفاظت محیط زیست است. از یک سو     

ی کلی نظام در حوادث غیرمترقبه ایجاد مدیریت واحد تحت نظر رئیس جمهور مقرر شده است، شاید بتوان این سیاست در سیاست ها

کلی را مستند قانونی سازمان تحت نظر رئیس جمهور دانست و به لحاظ مطالعات تطبیقی نیز در ترکیه نهاد مدیریت بحران زیر نظر 
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می تواند قابلیت اجرایی یابد. نخست اینکه به لحاظ کارآمدی و اثربخشی سازمان های مانند نخست وزیر است، اما این پیشنهاد چندان ن

سازمان حفاظت محیط زیست چندان مثبت ارزیابی نمی شوند و دیگر اینکه تشکیل این سازمان نظارت پارلمان بر عملکرد سازمان را 

خواهد بود و امکان سوال و استیضاح از رئیس جمهور در این رابطه به دشوار می کند. زیرا در زیرمجموعه هیچ کدام از وزارتخانه ها ن

غایت دشوار و تاکنون نیز سوال از این مقام به دلیل عملکرد یک سازمان زیرمجموعه عملاً در رویه و عرف نظام سیاسی و اداری کشور 

سیاست کلی نظام مبنی بر ایجاد مدیریت واحد سابقه نداشته است و لذا نظارت مجلس مخدوش می شود. در رابطه با مستند قانونی 

تحت نظر رئیس جمهور نیز باید اشاره کرد در شرایط قانونی فعلی نیز با ریاست این مقام بر شورای عالی مدیریت واحد بر مدیریت 

 بحران ها ثبوتاً ممکن است.

 

 حفظ وضعیت و ماهیت حقوقی فعلی سازمان -1

رویکرد سوم که عملاً نیز حاکم است تشکیل سازمانی با ماهیت موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور می باشد. اداره امور     

قانون مدیریت خدمات کشوری ماهیتاً برعهده وزارت کشور یا همان وزارت داخله  9داخلی به عنوان یک عمل حاکمیتی موضوع ماده 

ارتباط مستقیم وزیر کشور با استانداران و از طرفی ریاست استانداران بر شورای هماهنگی مدیریت سابق است. با توجه به نظارت و 

بحران استان ها و مسئولیت آنان بر حسن اداره امور استان به عنوان بالاترین مقام و نماینده دولت در استان، به نظر می رسد با رد 

علی حفظ ماهیت سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان موسسه وابسته به وزارت گزینه های مطروحه، مناسب ترین گزینه در شرایط ف

چند نظر در زمان تدوین لایحه »کشور باشد. سازمان نیز در پاسخ به پرسش راجع به جایگاه مطلوب برای نهاد مدیریت بحران آورده: 

ایجاد یک  -3ک وزارت تحت عنوان شرایط اضطراری؛ تشکیل ی -2جایگاه فعلی سازمان؛  -1دائمی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت: 

معاونت تحت عنوان شرایط اضطراری زیر نظر ریاست محترم جمهور. با جمیع جهات جایگاه فعلی علی رغم اینکه ممکن است نقاط 

اجرایی نظام در  ضعفی داشته باشد ولی به دلیل ساختار اداری فعلی کشور بهترین و مناسب ترین گزینه شناخته شد. زیرا شخص اول

راس آن قرار داشته و وزیر کشور به عنوان جانشین وی انجام وظیفه می کند که رئیس شورای امنیت کشور نیز می باشد و استانداران 

عملاً با پیشنهاد وزیر کشور نصب و عزل می گردند و بیش ترین ارتباط کاری را با وزیر کشور دارند و هم چنین فرمانداران با انتصاب 

ا وزیر کشور و زیر نظر استاندار انجام وظیفه می نمایند. قطعًا نسبت به یک مدیرکل و یا مدیر شهرستان در جایگاه بالاتری قرار دارد و ب

اختیارات شورای تامین و دیگر ملزومات اداری قطعًا می تواند تمام عوامل اجرایی در منطقه را در زمینه مقابله به کار گیرد. با تشکیل 

ت تخانه اولاً وزیر در تراز وزیر دیگر قرار دارد و هر وزیر می تواند دستور وزیر دیگر را اجرا نکند و عمل ننماید و دیگر اینکه مسئولیوزار

در استان ها با چه کسی خواهد بود. اگر یک مدیرکل منتسب وزیر شرایط اضطراری مسئولیت امور را به دست بگیرد جایگاه او در 

درصد به صورت مستقیم با وزیر کشور  81ستاندار کجاست و اگر بخواهیم کار را به استاندار محول کنیم استانداری که استان نسبت به ا

کار می کند چرا با دستور یک وزیر دیگر انجام وظیفه نماید؟ و قطعاً نظر اول ]جایگاه فعلی[ می تواند بهتر و صائب تر باشد و اگر 

سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « ار گیرد همین مسائل باید مدنظر باشدجایگاه یک معاونت مورد توجه قر

 (.81و  81

سیاست های کلی نظام اداری و اقتضائات نظام حقوق اداری کشور در قوانین موضوعه از  11کارگروه حقوقی نیز با تاکید بر بند     

قانون اساسی قطعًا با پیشنهاد  15دمات کشوری و ممنوعیت بار مالی موضوع اصل جمله قوانین برنامه توسعه و قانون مدیریت خ

تشکیل یک وزارتخانه جدید مخالف است و معتقد است سیاست های کلی حوادث غیرمترقبه مبنی بر ایجاد مدیریت واحد تحت نظر 
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و معایب آن در گذر زمان و با بهره گیری از رئیس جمهور نیز اقتضاء می کند اصل شورای عالی و جایگاه فعلی سازمان حفظ گردد 

تجارب پیشین اصلاح حقوقی و رویه ای گردد. کما اینکه به لحاظ تجارب و مطالعات تطبیقی نیز در نظام حقوق اداری فرانسه مدیریت 

در سایر کشورها و از بحران تحت نظر و وابسته به وزارت کشور فرانسه اداره می گردد و لذا وضعیت موجود دارای پشتوانه تطبیقی 

 طرفی با منطق اداره امور داخلی و وظایف وزارت کشور در اداره این امور سازگاری بیشتری دارد.

ای مانند وزارت کشور، فرابخشی ترین گزینه برای جایگاه این سازمان وابستگی آن به وزارت کشور است. ماهیت وزارتخانهمناسب    

ها بر در برخی کشورها مانند فرانسه مدیریت بحران»باشد. هم چنانکه در اداره امور داخلی کشور میهای متعدد است و دارای صلاحیت

فرمان های سند استراتژی امنیت ملی فرانسه، وزارت  12عهده یک اداره دولتی زیرمجموعه وزارت داخلی این کشور است. در بند 

ها در داخل ی بحران را برای هدایت و کنترل عملیات های واکنش به بحراناداخلی این کشور مکلف است مرکز مدیریت بین وزارتخانه

تواند کارآمدتر هم (. مدیریت بحران در بخشی از وزارت کشور در ایران می311و  299: 1398)محمد رفیعی، « کشور تاسیس کند

ند، در حالی که در برخی کشورها بحران ها کباشد، چراکه سازمان مدیریت بحران صرفاً به بحران های طبیعی و انسانی رسیدگی می

 کند. ها رسیدگی میاند و یک نهاد مجموعاً به آنتقسیم بندی نشده

 

 صلاحیت های سازمان مدیریت بحران در پرتو مولفه کارآمدی حکمرانی خوب -ب

ن در پرتو تطبیق آن با مولفه های سازمان مدیریت بحران به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده مدیریت بحراترین صلاحیتمهم    

 کارآمدی حکمرانی خوب به شرح زیر است:

با توجه به آنچه در حقوق داخلی برخی »های ذیربط: ها و نظارت عالیه بر دستگاهایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه -1    

توان از نظر نوع ماموریت و وظایف مدیریت  های دولتی را میکشورها آمده است می توان دریافت که به طور کلی نهادها و سازمان

)محمد رفیعی، « سازمان پشتیبانی -3سازمان عملیاتی؛  -2سازمان سیاستگذار و برنامه ریز؛  -1بحران به سه دسته کلی تقسیم کرد: 

ظایف هماهنگی بر (. شورای عالی و سازمان مدیریت بحران نهادهای سیاستگذار و برنامه ریز محسوب می شوند و عمده و311: 1398

تر این عهده این نهادها است و سازمان های عملیاتی مانند سازمان امداد و نجات هلال احمر وظایف عملیاتی بر عهده دارند. مناسب

است که قانونگذار در یک قانون مفصل وظایف این سه قسم سازمان را به طور تفصیلی پیش بینی کند )اصل حاکمیت قانون حکمرانی 

تر تدوین و تصویب گردد و موکول به مصوبات بعدی نون در تعیین وظایف دستگاه های اجرایی عملیاتی و ستادی، باید مفصلخوب( قا

شورای عالی و مجلس شورای اسلامی نباشد. مقنن در راستای اصل حاکمیت قانون و تفکیک صلاحیت ها، می بایست تکالیف و 

قانون مدیریت  14و  13عملیاتی و پشتیبانی را در قانون مشخص سازد؛ در مواد مسئولیت های سازمان های مختلف سیاستگذار، 

، وظایف دستگاه های مشمول قانون به دو دسته تقسیم می شود: قسم نخست ناظر بر وظایف عمومی کلیه 1389بحران کشور مصوب 

ارکنان و مدیران، همکاری در تهیه و است که شامل تعیین واحد سازمانی مناسب، آموزش ک 2دستگاه های مشمول موضوع ماده 

ای و در اختیار قراردادن کلیه امکانات و های توسعهتدوین برنامه های ملی مدیریت بحران، تهیه پیوست کاهش خطر برای طرح

حوادث،  قانون(. اما وظایف اختصاصی وزارتخانه های علوم و آموزش و پرورش در آموزش آمادگی در مقابل 13تجهیزات می شود )ماده 

جمعیت هلال احمر در آموزش آحاد جامعه، نجات آسیب دیدگان، اسکان اضطراری، وزارت نیرو در کنترل آب های سطحی )سیلاب(، 

ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار سیلاب و وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت، امور اقتصادی و دارایی در 
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چنین، مطابق تبصره ذیل این ماده وظایف تفصیلی در سند راهبرد ملی مدیریت ن پیش بینی شده است. همقانو 14بندهای ماده 

 بحران و برنامه های ملی تعیین می شود.

سازمان مدیریت بحران علاوه بر وظیفه ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه ها، تکلیف به اعمال نظارت عالیه و ارزیابی      

ویژه آمادگی و مقابله( و ارائه گزارش به شورای های اجرائی ذیربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران )به گاهاقدامات دست

شود و ایجاد عالی را برعهده دارد. به نظر می رسد وظیفه نظارتی سازمان به دنبال تکلیف ایجاد هماهنگی و انسجام تعریف می

آیین نامه اجرایی قانون برای وظیفه  13و  12ها خواهد شد. در مواد ء مدیریت های دستگاههماهنگی منجر به اطلاع از نواقص و سو

هماهنگی، شورایی متشکل از رئیس سازمان و معاونین وزارتخانه ها و سایر دستگاه ها پیش بینی شده، اما برای اعمال نظارت عالیه 

لب برگه های ارزیابی و نظارت سازمان مقرر نشده است. به نظر می رسد سازوکاری به غیر از تکلیف دستگاه ها به ارائه گزارش در قا

شامل تعیین شاخص های عملکرد، گزارش سازمان از عملکرد دستگاه ها به رئیس  1389قانون مصوب  25و  24احکام مندرج در مواد 

در اعمال وظیفه نظارت عالیه سازمان جمهور و دو کمیسیون مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سالیانه به نسبت اثربخشی بیش تر 

 داشته باشد.

اختیار سازمان مدیریت بحران به پشنهاد اعمال انعطاف پذیری بودجه مدیریت بحران به دولت: منابع مالی برای مقابله با  -2    

سوانح پیش بینی نشده و جبران خسارت از مواردی است که عدم پیش بینی آن می تواند به ناکارآمدی سازمان مدیریت بحران منجر 

تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، عملیات خزانه پیش بینی شده است و به دولت اجازه داده شده است  قانون 12شود، لذا در ماده 

از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامین کند. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بلایای طبیعی  % 2تا معادل 

مدی اداره در حل بحران تلقی می شود. هزینه این اعتبارات خارج از شمول قانون این نوع انعطاف پذیری منطبق با الزامات کارآ

محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی است و با پیشنهاد شورای عالی و تایید رئیس جمهور صورت می گیرد. بر این نوع 

کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون  اعتبارات، قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون نحوه ی هزینه

(، حاکم است، لذا اصل حاکمیت قانون حکمرانی خوب 1364محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند )مصوب 

تخصیص به  در هزینه این اعتبارات رعایت می گردد. هم چنین، می توان پیشنهاد داد درصدی از بودجه عمومی کشور در مرحله

 سازمان مدیریت بحران اختصاص داده شود.

 

 

 

 نسبت سنجی صلاحیت های سازمان مدیریت بحران با مولفه اصل حاکمیت قانون حکمرانی خوب -ج

ترین معنای این اصل یعنی ی حکمرانی خوب معنایی موسع دارد؛ بنابراین از یک سو، حداقلیاصل حاکمیت قانون در نظریه    

لاحیت های ماموران مدیریت بحران توسط قانون و از سوی دیگر رعایت شئون اصل حاکمیت قانون و تناسب منابع لزوم تعیین ص

حقوقی با مقامات واضع آن، مجموعاً به اصل حاکمیت قانون حکمرانی خوب منجر می شود. صلاحیت های سازمان مدیریت بحران در 

 پرتو این اصل به شرح زیر است:

ای مصوبات شورای عالی مدیریت بحران: مجری بخشی از مصوبات این شورا، سازمان مدیریت بحران است و اگر پیگیری اجر -1    

منظور از پیگیری، نظارت است، مقام مجری و ناظر نمی تواند یکی باشد، لذا این نوع پیگیری را باید اجرای مستمر و مداوم دانست، اما 
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 19های دیگر باشند، با توجه به وظیفه دیگر سازمان مدیریت بحران در بند ران، سازماندر مواردی که مجری مصوبات شورای عالی بح

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبنی بر نظارت عالیه و دریافت گزارش از قوای عمومی و دولتی و تشکل  11و ماده  9ماده 

بی( خواهد بود که با استناد به وظایف دقیق تصویب شده به وسیله های مدنی فعال، پیگیری به معنای نظارت قانونی )نه سلسله مرات

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور( صورت می گیرد؛ 4ماده  3مجلس شورای اسلامی )بند 

 تدوین ضوابط تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران ها: بخشی از پیش بینی سطوح حالت اضطرار در واقع قانون -2    

قانون اساسی است. در قانونی که برای اجرایی نمودن اصل مذکور می بایست تصویب شود باید سطوح مختلف  18نحوه اجرای اصل 

اضطرار شناسایی شود و اضطرار مذکور در این اصل از سایر موارد اضطراری سطح پایین تر تمییز داده شود، چرا که اگر تمامی این 

باشد در آن صورت چابکی و کارآمدی مدیریت بحران با مشکل مواجه خواهد شد. سازمان  18اصل  سطوح موکول به رعایت تشریفات

بر مبنای دستور العمل تعیین سطوح »در رابطه با مقررات حاکم بر تعیین سطوح حالت اضطرار و بحران منطقه ای و ملی آورده است: 

ر کشور عمل می گردد. ضمناً محدودیت های احتمالی ایجاد شده حادثه مصوب شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور و ابلاغی وزی

(. از پاسخ سازمان دریافت 91سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « عمدتاً ابعاد اجتماعی دارد و نظامی نیست

شرایط اضطراری نظیر جنگ  18ر اصل قانون اساسی را ناظر بر شرایط نظامی می داند، حال آنکه د 18می شود که این سازمان اصل 

قانون  18نیز مشمول این اصل بوده و در نتیجه بحران های ملی ناشی از حوادث طبیعی و انسانی نیز مستلزم رعایت تشریفات اصل 

ر های ضروری بحران باید توسط دولت پیشنهاد گردد و مجلس آن را تصویب نماید؛ مع الاسف دمحدودیت 18اساسی است. در اصل 

نسبت میان وظایف سازمان و دستگاه ها با مسائل حقوق بشری به معنای تعلیق  1389و هم چنین قانون مصوب  1391قانون سال 

برخی از حقوق افراد در شرایط اضطراری مشخص نشده است. دست کم از منظر حقوق داخلی شایسته است قانونگذار قواعدی ناظر بر 

 ان های طبیعی و انسانی پیش بینی نماید.قانون اساسی در بحر 18رعایت اصل 

انجام هماهنگی های لازم جهت در اختیار گرفتن کلیه امکانات قوای دولتی و عمومی: مطابق اصل حاکمیت قانون، در اختیار  -3    

ن تصویب نشده گرفتن امکانات باید متناسب با وظایف تصویب شده سازمان ها توسط مجلس شورای اسلامی باشد که این وظایف تاکنو

و در نتیجه عدم شفافیت و انسجام نظام تقسیم کار میان دستگاه های ذی ربط می تواند منجر به ناکارآمدی شود. ممکن است به 

ها استناد آیین نامه اجرایی قانون مبنی بر معتبر دانستن طرح جامع امداد و نجات تا زمان تصویب وظایف دستگاه 3ماده  1تبصره 

د اشاره این استناد و رجوع مجدد به طرحی که ناکارآمدی آن موجب تصویب قانون تشکیل سازمان بوده است، خلاف هدف شود، اما بای

، کلیه قوانین و مقررات 1391قانونگذار و به لحاظ منطق حقوقی نیز محل ایراد و اشکال جدی می باشد، زیرا با تصویب قانون در سال 

قابل  Ultra Viresبه طرح منسوخ، به معنای خروج آیین نامه از حدود قانون و به موجب قاعده  مغایر لغو شده و استناد آیین نامه

قانون اساسی( و مرجع بازنگری قضایی )دیوان عدالت اداری  139ابطال توسط مقام نظارت تقنینی یعنی رئیس مجلس )ذیل اصل 

 ( خواهد بود.111مطابق اصل 

ران در زمان بروز حوادث و ارائه آن به هیات وزیران جهت تصویب: آنچه آشوبگری نامیده تدوین ضوابط برخورد با آشوبگ -4    

شده، مترادف با عناوین مجرمانه ی نیز محاربه، تخریب و احراق اموال و ... است که در قانون مجازات اسلامی تصویب شده است و شان 

( مستلزم جرم انگاری است که از 9ماده  15ن در زمان بحران )بند ی هیات وزیران ندارد؛ تدوین ضوابط برخورد با آشوبگرامصوبه

اختیارات مسلم مقنن بوده و مصوبه هیات وزیران برای چنین موضوعی مغایر اصل حاکمیت قانون و سلسله مراتب آن می باشد. برخی 

کند است، حاکمیت قانون اقتضاء میاز ناکارآمدی های سازمان مدیریت بحران ناشی از عدم همکاری آسیب دیدگان با امدادگران 
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مداخله امدادگران در چهارچوب قواعد از قبل تعریف شده باشد، لذا تدوین فهرست برخی از حقوق و آزادی های افراد که در شرایط 

ز حقوق در غیرمتعارف بحران قابل تعلیق می باشد، ضروری است. مع الاسف قانونگذار بدین موضوع نپرداخته، حال آنکه تعلیق برخی ا

ضوابط » 1389شرایط بحرانی و استفاده از اختیارات فوق العاده امری پذیرفته شده محسوب می شود. با توجه به تصویب قانون مصوب 

 منتفی خواهد شد. 1391در قانون سال « برخورد با آشوبگران

 

طع زمانی قبل، حین و پس از گفتار چهارم: تقسیم بندی وظایف شورای عالی و سازمان مدیریت بحران به لحاظ مقا

 بحران

 وظایف شورای عالی به لحاظ مقاطع زمانی قبل، حین و پس از بحران -الف

 وظایف شورای عالی قبل از بحران -1

قانون شامل مرحله پیشگیری و آمادگی  2مقطع زمانی قبل از بحران مطابق تعاریف قانونی مندرج در بندهای )الف( و )ب( ماده     

پیشگیری: مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و  –الف »در تعریف قانونی این دو مرحله عبارتند از: می باشد، 

یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش 

دهد که شامل  است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش می ه اقداماتیآمادگی: مجموع –دهد. ب می

«. ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و مانور استآوری اطلاعات، برنامه جمع

 گانه باشد، در مقطع زمانی قبل از بحران دسته بندی می شود.4ن دو مرحله از مراحل بنابراین، آن دسته از وظایف شورا که ناظر بر ای

ملی مدیریت جامع بحران کشور؛ های ها و برنامهسیاست وظایف شورا به عنوان مرجع سیاستگذار و مقررات گذار: تدوین -1    

درج در لایحه بودجه سالانه؛ اقدام قانونی لازم جهت تصویب تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد برای 

ها و سازمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری ها، سازمان ها و وظایف دقیق و نقش وزارتخانه

های تحت نظر مقام ها و دستگاهشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه نهاد

های مدنی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای اسلامی؛ اتخاذ تدابیر راهبردی، هماهنگی، هدایت و رهبری، صدا و سیما، تشکل

تشویق فعالیت های پژوهشی و اجرائی در راستای کاهش خطر پذیری ناشی مخاطرات آب و هوایی؛ اقدام قانونی لازم جهت تصویب 

سامانه مدیریت بحران کشور و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با شرایط بحران در مجلس شورای اسلامی؛ اقدام 

ها در مجلس رسانی ازطریق سازمان صدا و سیما و سایر رسانه قانونی لازم جهت تصویب سیاست های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع

های لازم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطلاعات مبنی بر ازم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملشورای اسلامی؛ اقدام قانونی ل

های سازمانی  بینی نشده در کشور؛ اقدام قانونی لازم جهت تصویب ساختار، تشکیلات تفصیلی سازمان و رده احتمال وقوع حوادث پیش

 های قانون؛سازمان؛ اقدام قانونی لازم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعملها به پیشنهاد متناسب در استان ها و شهرستان

آیین نامه اجرایی: هرچند به  11تشکیل جلسات شورای عالی و تصویب دستورالعمل اداره جلسات شورا به موجب ماده  -2    

مه نحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات آیین نا»قانون صراحتاً هیات وزیران مرجع صالح به تصویب  5ماده  2موجب تبصره 

خارج از حدود قانون عمل نموده و تصویب دستور العمل اداره جلسات شورا را برعهده  11است، اما آیین نامه در ماده « شورای عالی

 دارد.همین شورا مقرر می
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 وظایف شورای عالی در حین بحران -1

قانون شامل مرحله مقابله می باشد، مرحله مقابله  2مقطع زمانی حین بحران مطابق تعاریف قانونی مندرج در بند )ج( ماده     

انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، »مطابق تعریف قانونگذار یعنی 

رسانی، هشدار، جست و جو، شود. عملیات مقابله شامل اطلاع ی آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام میتأمین رفاه نسبی برا

های پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، مهار آتش، کنترل مواد نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریت

بنابراین، آن دسته از وظایف شورا که «. ربط استیاتی و سایر خدمات اضطراری ذی های حرسانی، برقراری شریان خطرناک، سوخت

 شود.گانه باشد، در مقطع زمانی حین بحران دسته بندی می4ناظر بر این مرحله از مراحل 

ز بحران، تمامی قانون در هنگام برو 11ماده  1وظیفه ریاست جمهور به عنوان رئیس شورا در اعلام بحران: مطابق تبصره  -1    

های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت  ربط موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامههای ذیدستگاه

توقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. 

-ای و اعلام آن به دستگاهتشخیص وقوع بحران )حادثه( ملی و منطقهآیین نامه اجرایی در حکمی کاملاً مغایر،  2. ماده گیردصورت می

های استانی و های ذیربط را بر عهده وزیر کشور )قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران( مقرر نموده و تشخیص وقوع بحران

باشد. به نظر می رسد حکم آیین نامه در اعطای های استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار میستگاهمحلی و اعلام آن به د

صلاحیت تشخیص و اعلام بحران های استانی و محلی به مقامات دولت مرکزی در محل، صحیح و مطابق نظام عدم تراکم در اعطای 

قانون که اعلام  11ماده  1رغم تبصره باشد، اما در رابطه با تشخیص و اعلام بحران ملی علیاختیارات محلی به استانداران و فرمانداران 

رئیس جمهور را معتبر دانسته، آیین نامه اجرایی از حدود قانون خارج شده و وزیر کشور را صالح به اعلام بحران ملی مقرر داشته است. 

زیر کشور در تشخیص و اعلام بحران اختلاف نظر پیش آید، دستگاه ها در این صورت مشخص نیست چنانچه میان رئیس جمهور و و

مکلف به پیروی از کدام دستور هستند. بنا بر سلسله مراتب و ریاست و برتری رئیس جمهور بر وزیر تحت امر وی مستند به ساختار 

از دستور عملیات مقابله رئیس جمهور بوده، ها مکلف به تبعیت قانون، دستگاه 11ماده  1حقوقی و اداری کشور و منطوق حکم تبصره 

اما در هر حال مغایرت آیین نامه با قانون مشهود است. هرچند ممکن است در پاسخ بر تمایز میان عملیات مقابله به عنوان مرحله سوم 

یریت جامع و هماهنگ بحران مدیریت جامع بحران از کلیت اعلام بحران استدلال شود، اما این پاسخ چندان قانع کننده و سازگار با مد

قانون نخواهد بود و نمی توان تشخیص یک مرحله از بحران را منتزع از اعلام بحران ملی دانست؛ بدین ترتیب  1موضوع بند )ب( ماده 

ابهامات مذکور که عملیات مقابله با اعلام رئیس جمهور باشد و اعلام بحران بر عهده وزیر کشور قرار گیرد. البته، سازمان مدیریت بحران 

در بحران های ملی رئیس جمهور و یا وزیر کشور مدیریت بحران حادثه را برعهده دارند. در حوادث منطقه، »را اینگونه پاسخ داده است: 

فرماندهی هر حادثه بستگی به سطح حادثه دارد. اگر حادثه . استانی و شهرستانی برعهده رئیس سازمان، استاندار و فرماندار می باشد

ملی باشد شخص رئیس جمهور مسئولیت مستقیم کار را برابر قانون آزمایشی مدیریت بحران عهده دار می باشد و وزیر کشور به عنوان 

و کلیه عوامل اجرایی و نیروهای مسلح با بکارگیری تجهیزات و امکانات لازم  قائم مقام مدیریت عالی بحران انجام وظیفه خواهد نمود

 (.11و  11سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « ه باید انجام وظیفه نمایندزیرنظر مدیران حادث
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وظیفه شورا بر تشکیل جلسه فوق العاده در مواقع ضروری و بحرانی: وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورا موظف است پس از  -1    

 آیین نامه اجرایی(. 11ماده  2وت نماید )تبصره اعلام بحران ملی اعضای شورا را به جلسه فوق العاده دع

شود درصورت وقوع حوادث به دولت اجازه داده می»قانون  12اختیار استفاده از انعطاف پذیری بودجه: به موجب ماده  -3    

خزانه تأمین کند تا به گردان ( از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه%2بینی نشده معادل دو درصد )طبیعی و سوانح پیش

قانون تنظیم بخشی از مقررات  11در ماده «. جمهور هزینه گرددصورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس

از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش ( % 1در صورت وقوع سیل و مانند آن تا معادل یک درصد ) 139158مالی دولت مصوب 

قانون تنظیم، در واقع یک  11قانون تشکیل سازمان و ماده  12رسد ماده اه گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. ابتدا به نظر میتنخو

، حکم مندرج در قانون تنظیم از یک درصد بودجه عمومی 1391حکم قانونی است و با توجه به تصویب قانون تشکیل سازمان در سال 

قانون برنامه پنجم  224فته و به لحاظ حقوقی نسخ ضمنی شده است، اما دقت در مفاد بند )ش( ماده ( افزایش یا%2دو درصد )به 

نشان  1383( مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 29توسعه و تکرار آن در بند )م( ماده 

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11دان موضوع ماده )تنخواه گر»می دهد به موجب احکام موخر دولت مجاز است 

 2به دو درصد )  1391( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 12( و اعتبارات موضوع ماده )٪ 3به سه درصد ) 1391

تر آنکه اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان بنابراین دو تنخواه گردان پیش بینی شده و مهم«. ( افزایش دهد٪

در این میان پیشنهاد شورای عالی در مدیریت و برنامه ریزی کشور )ظرف مدت ده روز( و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است و 

تایید سازمان مدیریت و تصویب هیات  ( از بودجه عمومی، نسخ ضمنی شده و با پیشنهاد وزارت کشور و٪ 3تامین و هزینه سه درصد )

وزیران درصدهای مذکور قابل هزینه خواهد بود. این حکم موخر از این جهت که موجب تسریع در تصمیم گیری و پاسخ و مقابله با 

ا در بحران می شود، مثبت ارزیابی می شود و از این جهت که اکثر اعضای شورای عالی در هیات وزیران حضور دارند، نظرات اعض

رئیس ستاد کل نیروهای شامل  گردد، اما از جهتی برخی از اعضای شورای عالیمرجعی دیگر )هیات وزیران( منعکس و اعمال می

مسلح، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس 

خمینی)ره(، ریاست سازمان هواشناسی اول قوه قضائیه، رئیس جمعیت هلال احمر، سرپرست کمیته امداد امام شورای اسلامی، معاون

کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس سازمان مدیریت بحران عضو هیات وزیران نیستند، لذا ممکن است نظرات و 

 ردان های مذکور مغفول بماند.پیشنهادات اصلاحی این مقامات در تصویب نهایی تنخواه گ

 

 وظایف شورای عالی پس از بحران -1

                                                 
وسازی مناطق آسیب دیده از حوادث ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نشود برای پیش آگاهیبه دولت اجازه داده می - 11ماده » 58 

ور با هماهنگی غیرمترقبه از جمله سیل ...، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کش
هم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت دستگاههای ذی ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که س

ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف 
( از بودجه % 1تا معادل یک درصد ) به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنهاشوند. 

. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال ( این قانون تأمین و هزینه نماید1عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده )
ی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد. آئین نامه اجرائ

 «.مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
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قانون شامل مرحله بازسازی و بازتوانی می باشد،  2مقطع زمانی پس از بحران مطابق تعاریف قانونی مندرج در بند )د( ماده     

حران است که برای بازگرداندن وضعیت عادی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع ب بازسازی»  2مطابق بند مذکور از ماده 

های مردمی و مسائل ... اجتماعی منطقه آسیب دیده با در نظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکت به مناطق آسیب

وانی و اجتماعی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت بازگرداندن شرایط جسمی، روحی و ر بازتوانیگیرد. دیده انجام می

گانه باشد، در 4بنابراین آن دسته از وظایف شورا که ناظر بر این مرحله از مراحل «. رسددیدگان به حالت طبیعی به انجام میآسیب

 شود.مقطع زمانی پس از بحران دسته بندی می

کند که به موجب این آیین نامه اد میشورای عالی آیین نامه برای تصویب توسط هیات وزیران پیشنهقانون  13ماده  1تبصره     

های مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی و سیستم بانکی با سازی ساختماندولت تسهیلات بانکی مورد نیاز مقاوم 

 شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد.

 

 وظایف سازمان مدیریت بحران کشور به لحاظ مقاطع زمانی قبل، حین و پس از بحران  -ب

بدون تکرار تعاریف قانونی مراحل چهارگانه مدیریت بحران منطبق بر مقاطع زمانی قبل، حین و پس از بحران، صرفاً با تاکید بر     

ن و مقطع حین بحران منطبق بر مرحله مقابله یا به تعبیر قانون اینکه پیش از بحران شامل مراحل پیشگیری و آمادگی مدیریت بحرا

است و در نهایت اینکه مقطع پس از بحران منطق بر مرحله بازسازی و بازتوانی می باشد، به وظایف « پاسخ»جدید مدیریت بحران 

 پردازیم:سازمان مدیریت بحران در این سه مقطع زمانی می

 

 وظایف سازمان پیش از بحران -1

ها به شورای عالی ها و شهرستانهای سازمانی متناسب در استانتکلیف سازمان به پیشنهاد ساختار، تشکیلات تفصیلی و رده -1   

 ؛ (4ماده  9)بند 

های اجرائی مربوط به ها و سیاستتهیه خط مشیقانون مقرر شده است که عبارتند از:  9عمده تکالیف سازمان در ماده  -2    

های مورد نیاز اعم از دولتی، ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندیارگانه مدیریت بحران و برنامه مراحل چه

ررسی، تدوین و بغیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت وزیران؛ 

رسانی و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع  مهها و برناپیشنهاد سیاست

المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و ای و بینتقویت زمینه همکاریهای منطقه  بحران به شورای عالی،

ریزی و  المللی؛ برنامهرگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بینالمللی مربوط به مراحل چهامؤسسات خارجی و بین

بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل غیردولتی و نیروهای  های مردمی، نهادهایکلیه تشکل سازماندهی و آموزشهماهنگی جهت 

ای سعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاورهکمک به تو بحران؛ پیگیری اجراء مصوبات و تصمیمات شورای عالی؛ چهارگانه مدیریت

فعال و استفاده از همکاریهای آنها به منظور استاندارد سازی و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کالاها و خدمات، ساختمانها و 

ایمنی برای آحاد  تأسیسات زیربنایی کشور و نظارت بر رعایت استانداردهای مصوب؛ تدوین نظام تقسیم کار ملی برای ارتقاء فرهنگ

ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب؛ جامعه با همکاری وزارتخانه
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تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه؛ ابلاغ دستورالعملهای نحوه 

ربط جهت اجراء؛ تدوین جام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه به دستگاههای ذی ان

ربط و مؤسسات عمومی  مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کلیه دستگاههای ذی

می و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام رهبری در اجراء دستورات و مصوبات شورای عالی و غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظا

سازمان در مواقع بروز بحران با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری 

امات پیشگیرانه و برخورد با سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در اجراء آنها؛ تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقد

زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائیه و ستاد کل نیروهای مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب؛ پیگیری ونظارت بر اجراء 

المللی با وزیع و استفاده از کمک های مردمی، خارجی و بینهای مربوط به چگونگی جذب، تنامه آنها، تدوین دستورالعمل ها و آئین

ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک  ربط و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیری آنها؛همکاری دستگاه های ذی 

دیریت اطلاعات حوادث وابسته به تحقیقاتی ذیربط و سازمان های اجرائی مسؤول و تشکیل مرکز م -های اطلاعاتی مراکز علمیشبکه 

 موقع قبل از وقوع حادثه احتمالی. منظور هشدار بهسازمان به 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور مطالعات،  11اختیار سازمان به هزینه درصدی از اعتبارات موضوع ماده  -3    

آیین نامه  31(: در همین راستا ماده 11ارتقاء توان مقابله با حوادث )ماده  تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و

قانون تنظیم به دستگاه ها و شورای هماهنگی استان  11اجرایی پیش بینی نموده سازمان نسبت به در اختیار قراردادن اعتبارات ماده 

نگرش سازمان برنامه »یشنهادات لازم را ارائه نماید. مع الاسف های مشخص و اولویت دار پیشگیری و آمادگی پها به منظور اجرای پروژه

و بودجه به مدیریت بحران صرفاً خسارت محور )پاسخ محور( است یکی از مشکلات پیش روی مدیریت بحران در کشور می باشد. 

قانون یاد شده را  11ده شده، ماده قانون آور 6قانونگذار با هدف تامین اعتبار جهت اجرای بخشی از اقدامات پیشگیرانه که در ماده 

در قالب برنامه توسعه به  1381از ابتدای سال  11مصوب نموده است؛ متاستفانه اختیارات سازمان مدیریت بحران کشور در ماده 

)نامه شماره « تسازمان برنامه و بودجه واگذار شده و عملًا هیچ گونه منابع مالی به سازمان متولی مدیریت بحران کشور واگذار نشده اس

 (.83و  69سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211

وظیفه سازمان به تهیه طرح جامع خطرپذیری کل کشور و اختصاص بودجه ویژه و ارائه گزارش های سه ماه به شورای عالی  -4    

لازم به ذکر است تکلیف دستگاه ها به تهیه  آیین نامه اجرایی(: 5و نظارت بر دستگاه ها در تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق )ماده 

طرح خطرپذیری در چهارچوب وظایف آنها )مصوب شورای عالی( خواهد بود. بدین معنا که ابتدا باید تقسیم کار و صلاحیت دستگاه ها 

شده طرح های  توسط شورا و سپس مجلس شورای اسلامی مصوب شود و به دنبال تعیین وظایف، هر سازمان متناسب با تکالیف معین

آیین نامه سازمان مکلف است گزارش از اقدامات دستگاه ها راجع به رعایت  33چنین، مطابق ماده خطرپذیری را تهیه خواهد کرد. هم

ضوابط و مقررات ناظر بر کنترل حوادت و کاهش اثرات حوادث طبیعی را درخواست و دریافت نماید. با توجه به تعریف پیشگیری در 

 مقررات و در نتیجه تکلیف سازمان ناظر بر مرحله پیشگیری و قبل از بحران است. قانون، این

 آیین نامه اجرایی(. 11)ماده  بار در سال 2تشکیل جلسات مسئولیت دبیرخانه شورای عالی و  -5    

 

 وظایف سازمان در حین بحران -1

 (.9ماده  5مستند سازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آن ها )بند  -1    
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های لازم جهت در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم از  انجام هماهنگی -2    

آیین نامه اجرایی  6(: در ماده 9ماده  1دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح در طول زمان مقابله با بحران )بند 

کلیه امکانات و »از خدمات کارکنان دستگاه ها حین بحران و در مرحله مقابله استفاده کند. به نظر می رسد عبارت سازمان می تواند 

بخشی از آن تلقی می شود. در هر حال این خدمات به تشخیص و « خدمات کارکنان»عبارتی موسع و کلی است که « توانمندی ها

 ه ها مکلف به تامین خدمات می باشند.مطالبه سازمان مدیریت بحران است و سایر دستگا

ربط و سازمانهای اجرائی تحقیقاتی ذی -های اطلاعاتی مراکز علمیایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه  -3    

رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع منظور هشدار و اطلاع مسؤول و تشکیل مرکز مدیریت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به 

 (.9ماده  11 حادثه به مسؤولان و مردم )بند

 (.11ماده  1)تبصره در هنگام بروز بحران  11دریافت گزارش اقدامات و اطلاعات از تمامی دستگاههای مذکور در ماده  -4    

 آیین نامه اجرایی(. 1اختیار رئیس سازمان به تشخیص تقصیر یا قصور هر یک از مسئولان و کارکنان در مرحله مقابله )ماده  -5

قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و ( 12و )( 11در اجرای ماده )»آیین نامه اجرایی،  26ده مطابق ما -6    

فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیئت وزیران موضوع 

مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمان ها و دستگاه های ذیربط و قانون تنظیم بخشی از (  11ماده )

به موجب نظارت عالیه سازمان بر کارکرد دستگاه ها، سازمان موظف به «. استان ها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند

 اعمال نظارت بر هزینه کرد این اعتبارات خواهد بود.

حداقل رساندن زمان رسیدگی به قانون به منظور به ( 12اختیار سازمان به هزینه معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده ) -1    

 آیین نامه اجرایی(. 28ناشی از حوادث غیر مترقبه )ماده  امور آسیب دیدگان

آیین نامه(: خدمات  31تکلیف سازمان به اعلام مشکلات تخصیص اعتبار و اختلال در رسیدگی به آسیب دیدگان )ماده  -9    

عمومی هنگام وقوع بحران می باید با سرعت در اختیار آسیب دیدگان قرار گیرد و از طرفی تخصیص اعتبار و عملیات مالی و 

دد و طی مراحل مختلفی روبه رو است، لذا چنانچه مشکلات و موانعی ناشی از عملیات مالی و محاسباتی دولتی با تشریفات قانونی متع

 محاسباتی منجر به اختلال در رسیدگی به امور مردم آسیب دیده شود، سازمان مکلف است مراتب را به هیات وزیران اعلام کند.

 

 وظایف سازمان پس از بحران -1

ای ساختمان ها، سازی و بهسازی لرزههای مؤثر پیشگیری، مقاوم ایجاد و گسترش سیستم هماهنگی و نظارت در زمینه -1    

های اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع های فرسوده، روشهای حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافتها و ابنیه و شریانزیرساخت

ماده  9های ذیربط )بند های حمایتی با همکاری دستگاهویژه و صندوقهای مالی و ساز و کارهای تشویقی، تسهیلات ها، حمایتبیمه

 (؛9

 دریافت گزارش فصلی از معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری ها راجع به نظارت عالیه آن ها بر روند عملیات مقاوم -2    

 (؛13ماده  2سازی و حسن انجام امور در مرحله بازسازی )تبصره 

 21سازمان به بانک مرکزی مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت به منظور بازسازی و جبران خسارت )ماده  پیشنهاد -3    

 آیین نامه(.
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 وظایف سازمان مشترک در مقاطع زمانی سه گانه قبل، حین و بعد از بحران -8

(: در 9ماده  2ارگانه مدیریت بحران )بند ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه های مختلف کشور در خصوص مراحل چه -1    

آیین نامه هماهنگی در  13ماده  1این راستا قانون و آیین نامه اجرایی تشکیل شورای هماهنگی را پیش بینی نموده و از آنجا در بند 

ناظر بر مقطع مقابله و  گانه بحران از وظایف شورا مقرر شده، لذا تشکیل شورای هماهنگی صرفاً  4اجرای وظایف ناظر بر کلیه مراحل 

متشکل از  61پاسخ به بحران نیست، بلکه این شورا در تمامی مراحل باید اعمال صلاحیت قانونی نماید. ریاست شورای هماهنگی

 معاونین وزارتخانه های ذیربط با رئیس سازمان مدیریت بحران است و به همین جهت جزء وظایف سازمان دسته بندی می شود.

)بند کارگروه امور سیل و مخاطرات آب با مسئولیت وزارت نیرو گانه در سازمان از جمله 14کارگروه های تخصصی  تشکیل -2    

 آیین نامه(. 15ماده  9

ویژه آمادگی و ربط در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران )به های اجرائی ذینظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاه -3    

(: در این راستا سازمان مکلف است برگه های ارزیابی و نظارت به منظور اعمال 9ماده  19)بند  گزارش به شورای عالی مقابله( و ارائه

 قانون تهیه نماید و نتایج حاصله را به شورای عالی منعکس و گزارش کند. 9ماده  19نظارت عالیه موضوع بند 

آیین نامه(. این اختیار سازمان در  23بودجه سالیانه هر سه ماه یکبار )ماده دریافت گزارش از عملکرد اعتبار دستگاه ها در  -4    

( بر اجرای بودجه توسط 61دریافت گزارش نوعی نظارت عملیاتی تضعیف شده سازمان )مشابه نظارت عملیاتی سازمان برنامه و بودجه

ذ نظر سازمان نسبت به مبادله موافقت نامه واگذاری سازمان برنامه و بودجه کشور بدون اخ»سایر دستگاه ها می باشد، اما در عمل 

اعتبارات به دستگاه های مذکور اقدام می نماید و در ابلاغیه اعتبارات نقشی برای سازمان مدیریت بحران کشور )نظارت( لحاظ نمی 

گاه های اجرایی در اولویت بندی و نماید )در ابلاغیه اعتبارات سازمان برنامه و بودجه نقش نظارتی را برای خود لحاظ می نماید( دست

هزینه کرد اعتبارات منظور در قوانین بودجه خود را موظف به پاسخگویی مطلوب و موثر به سازمان مدیریت بحران نمی دانند. اعتبارات 

ش می دهد. در با توجه به حادثه خیزی کشور تکاپوی نیازهای دستگاه های ذیربط را نمی نماید و بخش کوچگی از اولویت ها را پوش

سازمان مدیریت بحران کشور،  94211)نامه شماره  «منابع یاد شده به دستگاه ها صورت نمی پذیرد %111طول سال تخصیص 

 (. 96پیشین: 

                                                 
  اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعيين می شود: - 4۶ماده » 61 
  معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - ۶ رئيس سازمان )رئيس( -4
  معاون وزیر راه و ترابری -1 بازرگانیمعاون وزیر  -8
  معاون وزیر علوم، تحقيقات و فناوری -6معاون وزیر جهاد کشاورزی  -5
  معاون وزیر نفت - 3 معاون وزیر نيرو - ۱
  معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور -4۱ ریيس سازمان شهرداریها و دهياریهای کشور -۳

  ریيس بنياد مسکن انقلاب اسلامی -4۶ کل نيروهای مسلحمعاون ستاد  -44
 «.معاون شهردار تهران -45 معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران -41 ریيس جمعيت هلال احمر جمهوری اسلامی - 48

نظارت  -تبصره »ح ذیل اعمال می شود: قانون محاسبات عمومی کشور به شر 81نظارت عملیاتی سازمان برنامه و بودجه به موجب تبصره ماده  61 
کشور تأمین محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کلعملیاتی دولت بر اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن ها از

قوانین برنامه عمرانی و قوانین شده درارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شود، به منظورمی
کماکان به بندی به ترتیبی که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و یا خواهد شدزمانبودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول های

 .«باشدوزارت برنامه و بودجه می عهده
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آیین نامه(: این مسئولیت می تواند بر کلیه  24مسئولیت جذب، هدایت و توزیع کمک های دولتی داخلی و خارجی )ماده  -5    

حاکم باشد، آینده نگری در مدیریت جامع اقتضاء می کند جذب کمک ها فقط حین و بعد از وقوع سیلاب نبوده، بلکه با مقاطع زمانی 

دوراندیشی زمینه های عملی برای جذب کمک های دولتی توسط سازمان فراهم گردد تا در حین و پس از بحران مورد استفاده قرار 

 زمانی حین و پس از بحران است.گیرد. هرچند توزیع کمک ها ناظر بر مقطع 

آیین  1معرفی مدیران یا کارکنان مرتکب سهل انگاری و کم کاری در هر مرحله از بحران به مراجع ذی صلاح )تبصره ماده  -6    

تحلیل  نامه اجرایی(: با توجه به عملکرد استانداران خصوصاً استاندار گلستان، وظیفه نظارتی سازمان در این رابطه در مبحث بعدی

 خواهد شد.

 مبحث دوم: نسبت سنجی عملکرد و رویه شورای عالی و سازمان مدیریت بحران کشور با تکالیف قانونی

پرسش به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران  41ها با ارسال کارگروه حقوقی هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب    

اطلاعاتی مستند و کاربردی برای تحلیل عملکرد این سازمان در سیلاب های فروردین ماه کشور )اوایل خردادماه( درصدد دست یابی به 

بوده که عناوین موضوعات مورد پرسش عبارتند از: دریافت آمار، مستندسازی حوادث و اطلاعات، ترکیب شورای عالی و صلاحیت  1389

بط و نظارت عالیه سازمان، جایگاه حقوقی سازمان و صلاحیت های های آن، نظام تقسیم کار، فرماندهی بحران، تکالیف دستگاه های ذیر

آن، اجرای بودجه و مالیه عمومی بحران، معایب قانون و آیین نامه اجرایی در پرتو رویه عملی و اجرایی. اکنون با استفاده از پاسخ 

راجع به سیلاب اخیر و مرکز پژوهش  گزارش های منتشره از سوی این سازمان 31/14/1389مورخ  94211سازمان طی نامه شماره 

های مجلس شورای اسلامی و سایر منابع دانشگاهی و کاربردی سعی می شود رویه سازمان با صلاحیت های قانونی و حکمرانی خوب 

 نسبت سنجی شود.

 

 گفتار نخست: تحلیل عملکرد در مقطع زمانی قبل از بحران )مرحله پیشگیری و آمادگی(

 شورای عالیتحلیل عملکرد  -الف

 سال 1موثر جلسات شورای عالی و عدم اعتبار قانون به مدت منظم، ادواری و عدم تشکیل  -1

دبیر شورای عالی مدیریت بحران، رئیس سازمان می باشد  از اقدامات شورای عالی قبل از وقوع بحران اطلاعاتی در دست نیست.    

آیین نامه اجرایی سابق( و طبیعتاً اطلاعات قابل اعتماد و صحیح راجع به  11ده ما 3و دبیرخانه شورا مستقر در سازمان است )تبصره 

مصوبات و عملکرد شورا می بایست از سازمان اخذ شود و از طرفی بنا بر نظر کارشناسان برخی از ناکارآمدی ها ناشی از تشکیل نشدن 

جلسات تشکیل شده از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورخ ادواری و منظم این شورا می باشد، لذا در تحلیل عملکرد شورا تعداد 

با حضور رئیس جمهور یا بدون حضور ایشان و با ریاست وزیر کشور به عنوان کفیل وی اهمیت می یابد. لازم به ذکر  21/14/1391

سه برگزار می شده است. جل 22آیین نامه و تشکیل دو بار در سال جلسات تاکنون حداقل می بایست  11ماده  1است مطابق تبصره 

آیین نامه است. سازمان در پاسخ به پرسش فوق اعلام می دارد:  11ماده  1این تعداد به غیر ازمواقع ضروری و بحرانی موضوع تبصره 

از لیکن برای قانونی شدن مصوبات نیجلسات عادی شورا سالانه به طور متوسط دوبار به ریاست وزیر کشور و قائم مقام تشکیل شده، »

 94211)نامه شماره « به تایید رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای داشت. چالش اصلی عدم حضور رئیس جمهور در جلسات است

 5(. انجمن علمی مدیریت بحران ایران تعداد جلسات تشکیل شده شورا را در مدت زمان 61سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین: 
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(. در پاسخ به پرسش 149هم به صورت ناقص اعلام داشته است )پورحیدری و ولدبیگی، پیشین:  سال اجرای آزمایشی قانون دو بار آن

تایید »قانون سابق اعم از ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل ها، سازمان اعلام می دارد  4تعداد کل مصوبات شورای عالی موضوع ماده 

و از طرفی ظرف چهار سال اخیر به دلیل اتمام دوره آزمایشی قانون  نهایی مصوبات شورای عالی از وظایف رئیس شورا می باشد

سازمان مدیریت بحران  94211)نامه شماره « مدیریت بحران و عدم تمدید آن توسط مجلس امکان طرح موضوع میسر نشده است

زارش ملی حادثه ساختمان در گها و سیاست های اجرائی خط مشی تکلیف تهیه وتصویب (. هم چنین، راجع به 68کشور، پیشین: 

پلاسکو پاسخ ارائه شده این بوده که پیش نویس آیین نامه خط مشی ها، سیاست ها و برنامه های اجرایی در شورای عالی به تصویب 

رسیده و در سیر مراحل تصویب در هیات وزیران است، اکنون نیز پاسخ سازمان به پرسش مشابه درباره سیلاب اخیر این است که 

به دلیل اتمام دوره آزمایشی قانون تشکیل نویس خط مشی ها و سیاست های اجرایی تدوین و به دولت ارسال شد، لیکن پیش »

سازمان مدیریت  94211نامه شماره « )سازمان مستندات قانونی برای طرح موضوع در دولت وجود نداشته و بلاتکلیف مانده است

 .(91بحران کشور، پیشین: 

بسیاری از مصوبات تهیه شده توسط سازمان به دلیل عدم تمدید اعتبار قانون تشکیل سازمان و فقدان مستند قانونی بنابراین،     

به تایید و تصویب نهایی نرسیده است. عدم نهایی شدن مصوبان نشانگر یکی از معایب قانون در موکول نمودن تصویب آیین نامه ها و 

( می 1389تا  1384سال )از سال  5غفلت دولت و مجلس در تمدید اعتبار قانون به مدت  دستورالعمل ها به شورای عالی و دیگری

 باشد.

 

نقش شورای عالی در تصویب سیاست ها و برنامه های ملی مندرج در قوانین برنامه توسعه، دستور العمل های  -1

 احتیاطی و وظایف دقیق دستگاه ها

است که عمدتاً در قالب تقنینی قوانین برنامه « سیاست ها و برنامه ها ملی»ورا تدوین قانون سابق از وظایف ش 4ماده  1در بند     

توسعه تصویب می شود. سازمان در پاسخ به این پرسش که اقدامات تدوینی شورا در پیشنهاد به دولت هنگام تهیه لایحه قانون برنامه 

مصوبه مجلس شورای اسلامی در تصویب نهایی قانون برنامه ششم پنجساله ششم توسعه چه بوده و مصوبه دولت در لایحه تقدیمی و 

ایجاد کارگروه »چه تغییرات مثبت یا منفی نسبت به پیشنهادهای تدوین شده از سوی شورای عالی داشته است؟ اعلام می دارد 

ا سازمان و نه شورای عالی در مدیریت بحران در ساختار تدوین برنامه ششم توسعه مورد انتظار بوده که عملاً محقق نشده است، ام

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  29و بند )م( ماده  62قانون برنامه ششم توسعه 61تدوین ماده 

                                                 
 ح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:ها و اصلاسازی ساختمانمنظور مقاومبه -61ماده » 62 

کار برای واحدهای های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهشهرداری -الف
 .کامل این مقررات است ها، منوط به رعایتاحداث شده بر مبنای این پروانه

ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه -ب
 .های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایندساختمان

 :م مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزلهبه منظور انجا -پ
 .نشانگرهای زلزله توسعه یابدنگاری و پیشنگاری و زلزلهشبکه ایستگاههای شتاب - -1
گان کنندصورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائهسازی ساختمانی، بهدر طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم -2

 «.مصالح و روشهای مذکور حمایت شود



      128     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

الی نقش شورای ع(. در نتیجه به نظر می رسد 69سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « نقش داشته است 63(2)

 الی و سازمان در تدوین برنامه های توسعه به غایت کم رنگ و بی اثر می باشد.ع

 13متناسب با ترکیب شورای عالی شامل رئیس جمهور و « ضوابط و دستورالعمل های لازم درباره اقدامات احتیاطی»تصویب     

شورای عالی نباید قرار گیرد )صادقی و عباسی، اجرایی در صلاحیت  -وزیر نمی باشد. علی الاصول تصویب دستورالعمل و ضوابط فنی

(، سازمان در پاسخ به پرسش پیشنهادات اصلاحی راجع به واگذاری این صلاحیت به سازمان، کارگروه های زیرمجموعه 115: ص 1381

ضوابط به هیات وزیران  جهت برون رفت از این مشکل، در قانون جدید تصویب دستورالعمل ها و»و تابعه سازمان یا سایر نهادها آورده: 

(، اما به نظر می رسد با توجه به ماهیت فنی و 68سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « واگذار شده است

 تخصصی دستورالعمل اصولاً تهیه آن باید به نهادهایی با اعضای کارشناسی و متخصص سپرده شود.

ماه پیش  3و مهلت « نقش و وظایف دقیق دستگاه های ذیربط»و شورای عالی در تعیین  سازمان در رابطه با تکلیف سازمان    

( وظایف دستگاه ها می 19/18/1399آیین نامه اجرایی سابق و اینکه با توجه به تاریخ تصویب آیین نامه سابق ) 3بینی شده در ماده 

ظایف دستگاهی در قالب شرح وظایف کارگروه های تخصصی شرح و»تعیین می شده است؛ اعلام داشته:  1399بایست تا پایان سال 

است که می بایست به تصویب نهایی مجلس  4حال آنکه منظور پرسش وظیفه مندرج در ماده «. گانه تصویب و ابلاغ شده است 14

ن جدید قانونگذار به قانو 14برسد و موضوعًا متفاوت از وظایف کارگروه های موضوع آیین نامه اجرایی قانون سابق است. در ماده 

 تفصیل وظایف دستگاه ها را مقرر نموده است که با توجه به جدید التصویب بودن آن، تحلیل عملکرد ممکن نیست.

 

 تحلیل عملکرد سازمان -ب

 وظایف سازمان در نظارت عالیه بر وزارت نیرو -1

)فروردین ماه « گزارش میزان بارش ها، تشریح حادثه، اقدامات دستگاه های ذی ربط، علل، نقاط قوت و پیشنهادات»بنا بر    

هکتار از اراضی بستر رودخانه دارای  2111کیلومتر رودخانه از رودخانه های دارای اولویت و آزادسازی  3111( برنامه لایروبی 1389

است و از علل عمده سیل ظرفیت پایین آبگذری رودخانه ها و عدم لایروبی سدها بوده است. قبل از آغاز گلوگاه آبگذری تدوین شده 

دگی و فصل )پاییز( با توجه به ابلاغیه سازمان، استانداری ها مسیل ها و دهانه پل ها و ... را تعمیر و لایروبی نموده اند )معاونت امور آما

(. اما برنامه مذکور و اقدامات استانداری ها چندان با واقعیات حوادث سازگاری ندارد؛ 24: 1389 مقابله سازمان مدیریت بحران کشور،

لایروبی نکردن رودخانه ها یکی از علل تشدید خسارت سیل شهر آق قلا در استان گلستان بوده است که در اثر آن ظرفیت دبی »چراکه 

زایش رقوم سطح آب و افزایش پهنه سیلابی منجر شده است. لایروبی منظم و عبوری از رودخانه کاهش پیدا کرده و در نهایت به اف

                                                 
دیده از حوادث آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیبمنظور پیششود به به دولت اجازه داده می -م -29ماده » 63 

آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش
( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 11گردان موضوع ماده)گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواههای همهبیماری
( %2را به دو درصد ) 1391 ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب12( و اعتبارات موضوع ماده )٪3را به سه درصد ) 1391مصوب 

وزیران قابل  ریزی کشور )ظرف مدت ده روز( و تصویب هیأتافزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
ای و صورت هزینهشود بهی تعیین میترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتبخشی از اعتبارات مذکور به 1385هزینه است. از ابتدای سال 

یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص میای به جمعیت هلالهای سرمایهتملک دارایی
 «.حوادث و سوانح هزینه گردد
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)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « اصولی رودخانه ها در این شهر می توانست به کاهش چشمگیر خسارت سیل کمک کند

سی رودخانه این وزارتخانه می باید اجرای سازمان مستنداً به تکلیف قانونی نظارت عالیه بر وزارت نیرو و واحدهای مهند(. 28: 1389

 برنامه تدوین شده را در اولویت و دستور کار جدی نظارتی قرار دهد.

 

 عدم آمادگی در مدیریت مخازن سدهای استان گلستان

؛ تعدم آمادگی در مدیریت مخازن سدهای گلستان، وشمگیر و بوستان در استان گلستان در مرحله قبل از بحران مشهود اس    

درصد از آب پر بوده است. این امر به  11مخازن سدهای گلستان و وشمگیر کاملًا و سد بوستان تا  81از اول اسفندماه »توضیح آنکه 

عدم آمادگی متولیان در کنترل سیلاب هایی با حجم کمتر از سیلاب اخیر است. تا تاریخ شروع وقوع سیل آخر اسفندماه هیچ معنای 

ها صورت نگرفته است. مسئولان امر با توجه به پرآب بودن سال آبی جاری باید تمهیدات ایجاد فضای خالی را در گونه رهاسازی از سد

(. به نظر می رسد در این رابطه 12: 1389)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « مخازن سدهای موضوعه اجرایی می کردند

له آمادگی شرح وظایف کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات آبی مستند به تبصره مرح 13سوء مدیریت و عدم انجام تکالیف موضوع بند 

مرحله آمادگی شرح وظایف مذکور که به تصویب شورای  13آیین نامه اجرایی قانون تشکیل رخ داده است. در بند  15ماده  3

« زین در هنگام مقابله با بحران سیلمطالعه و تعیین راه حل های جایگ»هماهنگی مدیریت بحران رسیده است، از وظایف کارگروه 

مدیریت مطلوب آمادگی در مقابله با سیلاب مستلزم انعطاف پذیری و بهره گیری از تمامی راه حل های علمی و کارشناسی است است. 

ه مسئولیت آن که باید قبل از وقوع بحران و در مرحله آمادگی تعیین و در پاسخ به بحران به کار گرفته شود، عدم رهاسازی مخازن ک

متوجه وزارت نیرو است و فقدان نظارت عالیه و اکتفاء به ابلاغ شرح وظایف از سوی سازمان مدیریت بحران همگی منجر به سوء 

مدیریت در مقابله با بحران در استان گلستان شده است، چنانچه وزارت نیرو با نظارت سازمان مدیریت بحران آمادگی کافی برای مقابله 

 آسیب های انسانی و مالی سیلاب این استان به مراتب کاهش می یافت.داشتند، 

 

 تصرف در بستر و حریم رودخانه و تعارض صلاحیت های وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران( و وزارت نیرو

ت و سازهای کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس از عمده ترین دلایل خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب را ناشی از ساخ    

قانون توزیع عادلانه آب قانونگذار هرگونه ساخت  2ماده  3به موجب تبصره »و آورده اند:  64غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها دانسته

آیین نامه اجرایی قانون مذکور آیین نامه  13و ساز در مجاورت رودخانه ها را منوط به اخذ مجوز از وزارت نیرو نموده است و در ماده 

هیات وزیران تمامی ارگان های صادرکننده پروانه ساخت و ساز قبل از  1318مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی مصوب 

(. بنابراین، 25: 1386)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « هرگونه اقدامی باید حد بستر و حریم را از وزارت نیرو استعلام کنند

د و مسیل شده و از مهم ترین دلایل تشدید خسارات تصرفات انسانی غیرقانونی در طبیعت رودخانه موجب اختلال در نظم طبیعی رو

                                                 
ت مدیریت منابع آب ایران و دفتری تحت عنوان مهندسی مرکز پژوهش های مجلس جدول زیر را با استفاده از گزارش منتشره توسط شرک 61 

رودخانه ها و سواحل در این سازمان تهيه کرده است. تخصيص اعتبار صورت گرفته نشان دهنده مغفول ماندن احياء رودخانه اعم از رفع 
   تصرفات در بستر و حریم دارد.
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ناشی از سیل است. حال باید بررسی شود که قانونگذار چه تکلیفی و ناظر به کدام دستگاه اجرایی مقرر داشته است تا بستر و حریم 

 رودخانه از تجاوز مصون بماند.

رت نیرو و وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران کشور یا از چالش های حقوقی مدیریت سیلاب تعارض و اختلاف در صلاحیت وزا    

معاونت امور عمرانی وزارت کشور( در موضوع تکلیف به رفع تصرفات در بستر و حریم رودخانه است که در واقع ناشی از عدم نسبت 

به طور مشخص نسبت  سنجی دقیق تنقیحی و عدم توجه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی به تکالیف تنقیحی قانونگذار است.

 تنقیحی میان دو حکم قانونی مشخص نیست و در نتیجه منجر به تعارض و اختلاف در صلاحیت دو وزارتخانه می شود. 

است. این معاونت  1349تفسیری که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه شده حاکی از نسخ ضمنی قانون مصوب     

کنده و سردرگمی ماموران اجرایی و شکل نگرفتن یک نظم حقوقی واحد، مهم ترین قانون در زمینه ضمن اشاره به قوانین و مقررات پرا

دانسته که وزارت کشور را مکلف می کند کلیه اقدامات  5/3/1349مدیریت سیلاب را قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 

مل آورد. البته، این قانون با توجه به قانون توزیع عادلانه آب نسخ ضمنی لازم را برای حفظ و اصلاح و احاث مسیل و سیل برگردان به ع

 (.11: 1389)معاونت حقوقی ریاست جمهوری، « شده است

مرکز پژوهش های مجلس در تفسیری مبهم هر دو وزارتخانه کشور و نیرو را مسئول می داند؛ از نظر این مرکز تعیین حد بستر     

ع قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه و پیگیری تصرفات تا رفع تصرف در مراجع مربوطه از وظایف و حریم پهنه های آبی موضو

و اقدامات مطلوب موردانتظار وزارت نیرو است و تاکید بر رعایت ضوابط تعیین حد بستر و حریم در جلوگیری از ساخت و ساز در 

 (. 38: 1389است )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،  اراضی بستر و حریم از اقدامات مطلوب وزارت کشور

   

 87و  86 یهادر سال اءیاح کردیها با رورودخانه تیریاعتبارات مد تیوضع  8-2جدول 

 
 

 1مبنی بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین پهنای بستر و حریم مسیل ها، ماده  1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  2ماده  1تبصره  

تعیین پهنای »قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل را نسخ ضمنی نموده است. توضیح آنکه در قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده: 

ها رودخانه نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیبستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و 

 «.و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است

امری فنی و تخصصی در حوزه  یک تفسیر از نسبت میان این دو حکم این است که تعیین پهنای بستر و حریم که اصولاً    

مقرر « حفظ، اصلاح و احداث مسیل»مهندسی رودخانه تلقی می شود، با وزارت نیرو است و این به معنای نسخ تکلیف وزارت کشور در 

یانی های وزارت نیرو در صورتی که اع»قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد:  2ماده  4نخواهد بود. اما تبصره  1349در قانون مصوب 
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طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق هایها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکهموجود در بستر و حریم انهار و رودخانه

کند و در صورت استنکاف مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام

 «. رو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کردوزارت نی

( 1وزارت نیرو براساس تبصره )»به لحاظ رویه عملی سازمان مدیریت بحران مسئولیت وزارت نیرو را چنین تعریف کرده است:     

 Passive( این ماده صرفاً مسئولیت اجازه از نوع 3در تبصره )قانون توزیع عادلانه آب صرفاً مسئول تعیین حریم و بستر است و  2ماده 

( 4]یعنی صرفاً اخذ اجازه است و مسئولیتی در جلوگیری از دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها ندارد[ را دارد و در تبصره ) 

و هم  Passiveوزارتخانه هم از نوع  ماده مزبور تصرفات در حریم و بستر در مواردی که مزاحم امور آب و برق است مسئولیت آن

Active  قانون توزیع عادلانه آب کلیه  13]یعنی هم اجازه و هم جلوگیری از دخل و تصرف[ می باشد. هم چنین، براساس ماده

قانونی متصرفان در حریم و بستر رودخانه موظفند از وزارت نیرو مجوز دریافت نمایند و در صورت نداشتن مجوز لازم امکان برخورد 

هر یک از دستگاه ها بدون نظر وزارت نیرو اقدام به صدور پروانه در این حرایم نمایند مقصر خواهند بود. هم وجود دارد. بنابراین، 

چنین، کسانی که به طور غیرقانونی این حرایم را تصرف نموده اند از امتیاز برق و آب از طرف وزارت نیرو نیز برخوردار شده اند. 

قانون مزبور،  1قانون توزیع عادلانه آب، ضرورت دارد وزارت نیرو علاوه بر تسریع در اجرای تبصره  2ماده  3رای تبصره درخصوص اج

محافظت های فیزیکی لازم با هدف جلوگیری از ایجاد اعیانی در این حرایم را انجام دهد تا منجر به سرمایه گذاری و در نتیجه هدر 

 . (84سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره  «درفت منابع در نتیجه قلع نگرد

توصیه های کلی فوق در پاسخ به سوالات کارگروه حقوقی هیات پس از وقوع حوادث سیلاب گسترده اخیر با خسارات وسیع،     

نافی مسئولیت قانونی سازمان مدیریت بحران در نظارت عالیه بر وزارت نیرو نمی باشد و عمل نکردن وزارت نیرو به تکالیف قانون توزیع 

 د نظارتی ضعیف و ناکارآمد سازمان مدیریت بحران در این زمینه است. عادلانه آب نشان دهنده عملکر

وزارت کشور مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل  1349قانون مصوب  1به موجب ماده      

مفهومی کلی « داث مسیل و سیل برگردانحفظ و اصلاح و اح»ملاحظه می شود تکلیف برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورد. 

( را منسوخ دانست. بنابراین، 1349تر از تکلیف رفع تصرفات از بستر و حریم رودخانه دارد و نمی توان به کلی حکم قانونی مصوب )

سازمان مدیریت  وزارت کشور نیز در رابطه با تکلیف مذکور دارای صلاحیت قانونی است و از آنجا که در قوانین متاخر موجد صلاحیت

بحران وظیفه پیشگیری و آمادگی در قانون سازمان مدیریت بحران تعریف شده و این سازمان یکی از سازمان های تابعه وزارت کشور 

« حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان»در اعمال تکلیف  1349است، به نظر می رسد مسئولیت قانونی ناشی از قانون مصوب 

هرچند با توجه به اینکه سازمان مدیریت بحران یک سازمان سیاستگذار و برنامه ریز است، نمی توان  سازمان باشد.برعهده این 

مسئولیت مستقیم اجرایی موضوع این حکم قانونی را متوجه آن دانست، بلکه با توجه به ماهیت فنی این وظیفه معاونت عمرانی و 

در نهایت، پیشنهاد می شود وزارت نیرو یا وزارت کشور از طریق لایحه  ئول خواهد بود.توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور مس

 تنقیحی نسبت به این احکام از مجلس استفساریه تقاضا نماید.

 

 

 

 عدم تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری مناطق و کل کشور -1
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مغفول مانده عدم تهیه و تدوین نقشه خطرپذیری با توجه به تعریف مرحله پیشگیری از مهم ترین اقداماتی که مع الاسف     

آیین نامه اجرایی قانون سازمان مکلف به تهیه طرح جامع خطرپذیری کل  5با توجه به وظیفه مقرر ماده  مناطق و کل کشور است؛

مع خطرپذیری مناطق کشور و اختصاص بودجه ویژه و ارائه گزارش های سه ماه به شورای عالی و نظارت بر دستگاه ها در تهیه طرح جا

می باشد. لازم به ذکر است تکلیف دستگاه ها به تهیه طرح خطرپذیری در چهارچوب وظایف آن ها خواهد بود. بدین معنا که ابتدا باید 

تقسیم کار و صلاحیت دستگاه ها توسط شورا و سپس مجلس شورای اسلامی مصوب شود و به دنبال تعیین وظایف، هر سازمان 

ژاپن اقدام به تهیه نقشه »الیف معین شده طرح های خطرپذیری را تهیه خواهد کرد. مطالعات تطبیقی نشان می دهد متناسب با تک

های خطر سیل نموده است. هم چنین، پیشرفت هایی در زمینه ایجاد نقشه های خطر دینامیکی سیل به دست آورده است. این نقشه 

« کنند. مقیاس این نقشه ها بسته به کاربرد مورد نظر آن ها تغییر می کند ها چگونگی گسترش سیل در زمان را پیش بینی می

 (.54: 1391)حسینی، 

تدابیر راهبردی و اجرایی سازمان در تهیه نقشه خطرپذیری با تاکید بر پیشگیری از در پاسخ به این پرسش کارگروه حقوقی که     

خدمات طرح جامع خطر پذیری کشور با هدف تهیه نقشه های ریز پهنه  تهیه شرح»چه بوده است؛ سازمان پاسخ داده:  وقوع سیلاب

بندی خطر سیلاب در سیلاب های با دوره های بازگشت مختلف و نیز تعیین کاربری اراضی واقع در پهنه های سیل گیر و نیز تهیه 

کشور است که پیگیری های متعددی برنامه کاهش خطرپذیری سیلاب رودخانه ها و مسیل ها در دستور کار سازمان مدیریت بحران 

سازمان مدیریت  94211)نامه شماره « جهت تامین منابع مالی صورت گرفته و به محض تامین اعتبار اقدام لازم صورت می گیرد

سازمان مکلف به تهیه طرح جامع  1391آیین نامه اجرایی قانون سال  5با توجه به تکلیف موضوع ماده (. 92بحران کشور، پیشین: 

خطرپذیری کل کشور و اختصاص بودجه ویژه و ارائه گزارش های سه ماه به شورای عالی و نظارت بر دستگاه ها در تهیه طرح جامع 

خطرپذیری مناطق می باشد که پاسخ ارائه شده و در دست اقدام بودن تهیه نقشه نشان دهنده عدم انجام وظایف قانونی از سوی 

 سازمان است.

اخطاریه به استان های تحت تاثیر،  21اطلاعیه و  19صدور »بنابر گزارش منتشره قبل از وقوع سیل عبارتند از:  اقدامات سازمان    

انجام مکاتبات با استانداران و فرمانداران مبنی بر اقدامات پیشگیرانه ومقابله ای شامل استقرار ماشین آلات در مناطق پرخطر، مسدود 

خروشان، افزایش ارتفاع دیواره رودخانه ها و سیل بندها، دپوی اقلام در پایگاه های امدادی، تقسیم نمودن مبادی ورودی رودخانه های 

 (. 41: 1389)سازمان مدیریت بحران، « کار بین دستگاه های اجرایی

ی میان مراحل اقدامات صورت گرفته عمدتًا ناظر بر مرحله آمادگی و تا حدی مرحله مقابله است و گزارش حاکی از تفکیک دقیق    

آمادگی و مقابله در عملکرد سازمان نیست. علی رغم گزارش سازمان، مکاتبات مدیرکل بحران استان کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر 

(، مدیرکل مدیریت بحران استان محروم ایلام دال 15/1/1389مورخ  1115نامه شماره  1کمبود امکانات و ماشین آلات سنگین )بند 

( و متعاقب آن نامه شماره 11/11/1389مورخ  292/44انات اولیه چادر، آذوقه وسایل گرم کننده و پتو )نامه شماره بر کمبود امک

استاندار ایلام مبنی بر نیازهای اولیه به آب معدنی، بسته های غذایی، ماشین آلات سنگین و بالگرد  12/11/1389مورخ  493/1/23

 .65مان در توزیع امکانات میان استان های محروم و آسیب دیده استهمگی نشان دهنده ضعف و ناکارآمدی ساز

                                                 
تان خطاب به وزیر کشور، به موضوع کمبود سرویس بهداشتی و حمام سیار و استاندار خوزس 15/1/1389مورخ  426/1/44در نامه شماره  -1 65 

های عفونی و واگیردار اشاره شده و درخواست تأمین موارد مذکور شده است؛ اما متأسفانه اطلاعی از اقدام یا عدم در نتیجه احتمال بروز بیماری
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 گفتار دوم: اقدامات و تصمیمات مدیریت بحران در مقطع حین بحران )مرحله مقابله و پاسخ(

 تشکیل جلسات شورای عالی -الف

 

                                                                                                                                                                  
 اقدام سازمان مدیریت بحران در این زمینه وجود ندارد.

اداره کل مدیریت بحران کهگیلویه و بویر احمد خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان  5/1/1389مورخ  1115/44/14/89امه شماره در ن -2
ها به آلات سنگین است و در ادامه نیز بیان شده است که ادامه بارشمدیریت بحران کشور آمده است که یکی از معضلات جدی، کمبود ماشین

وه و آب گرفتگی منازل و معابر و ... منتهی خواهد شد. با این حال، مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران، چه تدبیری برای رانش و ریزش ک
 رفع این مشکلات اندیشیده است.

بحران کشور نیز، اداره کل مدیریت بحران کهگیلویه و بویر احمد خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت  6/1/1389در نامه مورخ  -3
های ارتباطی روستاهای زیادی اشاره شده است، اما باز هم اطلاعی از تلاش سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین به تخریب و مسدود شدن راه

 وزارت کشور برای بهبود اوضاع در دسترس نیست.
با توجه به ضرورت تسریع در »سان رضوی آمده است که: مدیر کل مدیریت بحران استان خرا 3/1/1389مورخ  11/44/39در نامه شماره  -4

ای، خواهشمند است دستور فرمایید پیگیری و اقدام مناسب در این زمینه مبذول و های محلی و رسانهرسانی به عشایر استان و درخواستکمک
قداماتی توسط سازمان مدیریت بحران کشور انجام شده است یا با این همه، اطلاعی از اینکه آیا اقدام یا ا« نتیجه را به این اداره کل منعکس نمایند.

 خیر، در دست نیست.
مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان خطاب به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، به  9/1/1389مورخ  231/44/44در نامه شماره  -5

ن خسارت زیاد به روستاهای پایین سد است نیز، تصریح شده، اما موضوع افزایش میزان خروجی سد دز اشاره شده و به نتیجه آن که وارد شد
اطلاعی از تمهید راهکارهای لازم از سوی سازمان مدیریت بحران کشور، در دست نبوده و مشخص نیست این سازمان چه اقدامی برای حل این 

ها از مشکلات اصلی بوده است. با تجاوز به حریم و بستر رودخانهها، مشکل انجام داده است. در پیوست این نامه، آمده است که عدم لایروبی رودخانه
 این حال، باز هم مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران کشور، چه اقدامی در جهت رفع این مشکلات انجام داده است.

موارد متعددی از خسارات  29/12/1381مورخ  51955/1/51در نامه استاندار استان سمنان به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شماره  -6
آلات و امکانات متناسب با شرایط اقلیمی زمستانه، رفع نقاط گزارش شده است و در انتها، درخواست تأمین ماشین 1381های اواخر سال بارندگی

ی مذکور، چه اقدامی انجام داده هاکور ارتباطات مخابراتی مطرح شده است، اما مشخص نیست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به درخواست
 است.

، 21/12/1381مورخ  132323/44/96در نامه مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شماره  -1
سازمان مدیریت بحران به این نامه ای از بروز خسارات به نقاط مختلف استان، گزارش شده است؛ اما اطلاعی از واکنش یا عدم واکنش موارد عدیده

 باشد.در دست نمی
به موارد متعددی از خسارات و مشکلات به  13/1/1389مورخ  1969/44/96در نامه مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به شماره  -9

شور نسبت به ارائه راهکارهایی جهت حل مشکلات وجود آمده اشاره شده است، اما متأسفانه باز هم اطلاعی از اقدامات سازمان مدیریت بحران ک
 ها و خسارات، در دست نیست.مذکور و کاهش آسیب

ای از ای فاقد تاریخ و شماره از جانب مدیری کل مدیریت بحران استانداری قزوین به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، موارد عدیدهدر نامه -8
ده است، اما مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران کشور چه تمهیدی برای کاهش خسارات های وارده به استان ذکر شخسارات و آسیب

 احتمالی و رفع خسارات به وجود آمده، اندیشیده است.
به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، موارد  26/1/1389مورخ  3285در نامه مدیرکل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان به شماره  -11

های ابتدای سال گزارش شده است، اما اطلاعی از اقدام یا عدم اقدام سازمان مدیریت بحران های وارده به استان در اثر بارندگیی از خسارتمتعدد
 باشد.های مذکور و جلوگیری از بروز خطرات آتی در دسترس نمیدر زمینه رفع خسارت

، به موضوع نیاز 11/1/1389مورخ  392/44سازمان مدیریت بحران کشور به شماره در نامه مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام به رئیس  -11
کننده، پتو و ... تصریح شده است، اما متأسفانه اطلاعی از اقدام سازمان مدیریت بحران کشور شهروندان به اقلامی نظیر چادر، آذوقه، وسایل گرم

 نسبت به تأمین یا عدم تأمین اقلام مزبور، در دست نیست.
، ضمن اشاره به ورود خسارات عدیده به استان، نیازهایی 12/11/1389مورخ  493/1/23در نامه استاندار استان ایلام به وزیر کشور به شماره  -12

أسفانه آلات سنگین راهداری و ژنراتور برق اضطراری تصریح شده است؛ اما متهای غذایی، ماشینهمانند دو فروند بالگرد، تأمین آب معدنی، بسته
 باشد.اطلاعی از اقدام یا عدم اقدام وزارت کشور نسبت به تأمین این اقلام، در دست نمی
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جلسه  6ان بدین شرح است: تعداد مطابق گزارش منتشره اقدامات و تصمیمات مدیریت بحران در مقطع مقابله و پاسخ به بحر    

شورای عالی به منظور بررسی آخرین وضعیت مناطق و اتخاذ تصمیمات لازم تشکیل و مصوبات به طور مستمر جهت اجرایی شدن در 

حال پیگیری می باشد، تعیین استان فارس به عنوان استان معین استان خوزستان، تشکیل ستاد ملی فرماندهی سیلاب، مدیریت 

زی دریچه های سدهای استان خوزستان، هشدار و اطلاعیه های ادارات کل هواشناسی و ارائه به مدیریت بحران و استانداری ها و رهاسا

اطلاعیه و اخطاریه در ستاد مرکزی هواشناسی کشور )معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  51صدور 

العاده شورای عالی در مرحله آمادگی و مقابله با حوادث بنا بر تشخیص وزیر کشور تشکیل می گردد.  (. جلسات فوق21، 22، 11، 16

در این جلسات تقسیم کار به همراه برنامه زمان بندی اجرای کارها توسط دستگاه های اجرایی ذیربط متناسب با شرح وظایف آن ها 

زم به عمل می آید و طی سال های اخیر به دنبال وقوع حوادث خسارت بار انجام و برای اجرای تصمیمات در زمان مقرر پیگیری لا

)نامه شماره « آیین نامه و نیز آیین نامه داخلی شورا برگزار می شود 11ماده  1جلسات متعددی برگزار شده که مستند به تبصره 

 (.61سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211

تکالیف قانونی و مدیریت مطلوب باید اشاره کرد از دلایل ناکارآمدی مدیریت بحران در کشور  در نسبت سنجی اقدامات فوق با    

با  21/14/1391تشکیل نشدن ادواری و منظم شورای عالی است، تعداد جلسات تشکیل شده از زمان لازم الاجرا شدن قانون مورخ 

 1تکالیف قانونی تناسبی ندارد؛ لازم به ذکر است مطابق تبصره حضور رئیس جمهور یا بدون حضور ایشان و با ریاست وزیر کشور با 

جلسه برگزار می شده است. این  22آیین نامه اجرایی قانون مبنی بر تشکیل دو بار در سال جلسات تاکنون حداقل می بایست  11ماده 

 جلسه اخیر امری بدیهی تلقی می شود. 6آیین نامه است و تشکیل  11ماده  1تعداد به غیر ازمواقع ضروری و بحرانی موضوع تبصره 

 

 تعین استان های معین -ب

تعیین این استان به عنوان استان معین خوزستان محل  66درحالی که استان فارس خود استانی سیل زده محسوب می شود    

 تامل جدی است.

                                                 
در شیراز آغاز شد، جاری شدن سیل در این شهر را  1389فرودین  5صبح دوشنبه  9بارندگی شدید به همراه تگرگ که از حدود ساعت »  66 

تن بر  19طبق آمار رسمی و اعلام پزشکی قانونی استان فارس، تاکنون  .میلیمتر بارندگی رخ داد 11دقیقه بیش از  11در پی داشت. در کمتر از 

تن اعلام کرده بود. تعداد مصدومان این حادثه از سوی رئیس  18اند. شب گذشته وزیر بهداشت این آمار را اثر سیل شیراز جان خود را از دست داده

خودرو را در دروازه قرآن شیراز  211اعلام رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، سیل نفر عنوان شده است. طبق  115اورژانس، 

های سیل شیراز احراز هویت نفر از کشته شده 13 .خودرو دچار آسیب شد 151با خود برد. استاندار فارس اعلام کرد در حادثه سیل شیراز بالغ بر 

ها ساکن مرودشت، دو نفر ساکن کرج، یک نفر ساکن آمل و یک نفر نفر ساکن شیراز بودند. دو نفر از کشته شدهنفر، هفت  13شدند که از بین این 

ها پناه داده شده مسافری که در اطراف دروازه قرآن کمپ زده بودند، پس از این حادثه در یکی از نزدیک ترین هتل 211ساکن کرج بودند. حدود 

های جبران محمد باقر نوبخت به عنوان نماینده رییس جمهوری ایران به شیراز سفر کرد تا با بررسی راه.ا فراهم شودهاند تا شرایط برای اسکان آن

های پیشنهادی در این زمینه ارائه و تصویب شوند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طبق خسارت سیل، در جلسه چهارشنبه هیات دولت طرح

وزیر کشور و استاندار فارس سریعا علل حادثه شیراز را بررسی و گزارش آن را به همراه علل و هرگونه کوتاهی  دستوری اعلام کرد که ضروری است

به وقت محلی، محور کمربندی شیراز) ورودی دروازه قرآن( در استان فارس  1389فروردین  5 18:21یا مقصرین احتمالی سریعا ارائه دهند. ساعت 

 «. باز شد

 .https://fa.euronews.com/2019/03/26/what-we-know-about-the-flood-of-fars-province-and-shiraz 
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 نحوه تعامل با مردم آسیب دیده و محدودیت های حقوق و آزادی ها -ج

ا مقاومت ساکنین و آسیب دیدگان و تخلیه روستاهای در معرض خطر )معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت در رابطه ب    

( باید اشاره کرد تعلیق برخی از حقوق و آزادی ها از جمله آزادی رفت و آمد و اقامت، در شرایط بحرانی و 19بحران کشور، پیشین: 

مقررات »یت بحران است؛ پاسخ سازمان به کمیته حقوقی هیات بررسی حادثه پلاسکو در زمینه فوق العاده امری پذیرفته شده در مدیر

حاکی از تصویب این « مربوط به اقدامات پیشگیرانه و برخورد با سوء استفاده کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث

صویب هیات وزیران برسد و چنانچه جرم تلقی شود نیازمند مصوبه مقررات در شورای امنیت کشور است، در حالی که می بایست به ت

مجلس شورای اسلامی است. در هرحال ضمن پذیرش تعلیق برخی از حقوق و آزادی های افراد جهت حفظ جان آسیب دیدگان 

ستفاده کرده اند. در پاسخ مشخص نیست آیا سازمان و نیروهای عملیاتی و انتظامی از سازوکارهای مقررات مذکور و اعمال قوه قهریه ا

در حادثه سیل اخیر سازمان »سازمان به پرسش از عملکرد راجع به چگونگی تعلیق برخی از حقوق و آزادی ها سازمان اعلام نمود: 

لیه مدیریت بحران و نیروی انتظامی در حادثه اخیر در این زمینه محدودیتی ایجاد ننموده اند آنچه عمل شده است به عنوان نمونه تخ

سازمان  94211جمعیت از مناطق تحت تاثیر حادثه و اعمال محدودیت تردد با هدف حفظ جان و اموال مردم بوده است )نامه شماره 

(. به نظر می رسد در حادثه سیل شهر شیراز در منطقه دروازه قرآن و حوادث مشابه در سیل اخیر 91مدیریت بحران کشور، پیشین: 

هدایت سازمان مدیریت بحران و استاندار با اعمال محدودیت بر حق آزادی رفت و آمد و تردد خودروها  چنانچه نیروی انتظامی با

مقررات منع رفت و آمد را اعمال می نمود، تلفات و خسارات مالی به مراتب کاهش می یافت. استاندار به عنوان مدیر بحران در استان از 

ستان نیز برخوردار است و می تواند با استفاده از دستورالعمل امنیت و انتظامات اختیارات ناشی از صلاحیت های شورای تامین ا

مدیریت بحران مصوب شورای امنیت کشور و ابلاغی از سوی وزیر کشور عمل کند، با وجود مقررات و دستورالعمل مذکور آمار تلفات 

 رفت و آمد می باید به مراتب کمتر می گشت.انسانی و خسارات مالی به مردم و اداره شوندگان با اعمال محدودیت های 

 

 نظام هشدار و اطلاع رسانی -د

وزارت راه و شهرسازی )سازمان » 1386قانون هوای پاک مصوب  26در رابطه با هشدارهای واصله به مدیریت بحران، ماده     

شبکه ملی ل پس از ابلاغ این قانون، هواشناسی کشور( با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، حداکثر ظرف مدت دوسا

سازمان مدیریت بحران وظیفه دریافت گزارش از سازمان «. ، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کندهشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل

هواشناسی و نظارت عالیه راجع به اجرای این تکلیف قانونی را داشته در پاسخ به چگونگی نسبت میان سامانه مدیریت بحران کشور با 

شبکه ملی هشدار جز وظایف سازمان هواشناسی کشور می باشد »دارد:  قانون هوای پاک اعلام می 26شبکه ملی هشدار موضوع ماده 

سازمان مدیریت بحران نیز هشدارهای لازم را به استان که به صورت مستمر نسبت به صدور اخطاریه ها اقدام می نماید و به دنبال آن 

سازمان ایجاد و دستگاه های مسئول پایش و هشدار ها و دستگاه های ذیربط ابلاغ می نماید. سامانه مدیریت اطلاعات حوادث )سما( در 

)نامه « مخاطرات از جمله سازمان هواشناسی و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به صورت برخط با این سامانه در ارتباط می باشند

 (.11سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211شماره 
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اطلاعیه و  51کل هواشناسی و ارائه به مدیریت بحران و استانداری ها و صدور علی رغم ادعای هشدار و اطلاعیه های ادارات     

سازمان در پاسخ  به نظر می رسد ناکارآمدی وسیعی در سیستم هشدار سیلاب وجود دارد.اخطاریه در ستاد مرکزی هواشناسی کشور، 

های متولی )سازمان هواشناسی کشور و...( به  به این پرسش که آیا در خصوص سیلاب های اخیر اخطار یا هشداری از طرف سازمان

هشدارها و اطلاعیه ها و اخطاریه ها با حوادثی که اتفاق »پاسخ می دهد  سازمان یا واحد های زیر مجموعه آن واصل گریده است؟

ان هواشناسی در راستای افتاده کاملًا منطبق نبوده و دامنه احتمالات در مناطق تا حدی زیاد است که تقویت تجهیزات و امکانات سازم

 . (15سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211)نامه شماره « مورد انتظار است localپیش بینی 

یکی از دلایل اصلی عدم گسترش سیستم های هشدار سیل در کشور نبود امکانات و تجهیزات لازم و هزینه های »توضیح آنکه     

در حال حاضر ایجاد سیستم های پیش بینی ساده و عموماً نادقیق و با حداقل اندازه گیری است.  بالای ایجاد و راه اندازی ابزارهای

. با توجه به وجود پتانسیل سیل خیزی و امکانات و بازخور گرفتن از حوضه های آبریز مهم ترین چالش موجود در این زمینه است

در حال حاضر نی و هشدار سریع سیل به خوبی احساس می گردد. وجود رودخانه های بزرگ، لزوم به کارگیری سیستم های پیش بی

هدف . راه اندازی و عملیاتی شده است)کارون بزرگ و دیگری استان گلستان، گیلان و قمرود(  دو سامانه هشدار سریع سیل در کشور

دیری بحران به عنوان متولی اصلی اصلی و نهایی از اجرای سامانه های هشدار سیل ارائه داده ها و محصولات آنلاین به سازمان م

 (.13: 1386)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « مدیریت سیلاب و سایر دستگاه ها و کاربران است

قانون و صراحت این تعریف بر شمول اقدامات هشداردهی در  2نکته قابل اینکه علی رغم تعریف مرحله مقابله در بند )ج( ماده     

ایجاد »آیین نامه اجرایی قانون، وظیفه  15ماده  3وظایف کارگروه تخصصی سیل و مخاطرات آبی مستند به تبصره  این مرحله، در شرح

در مرحله آمادگی این « نظام مدیریت جامع اطلاعات به منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی آنی و به موقع در هنگام وقوع حادثه

سد هدف مرجع مقررات گذار در تعریف این وظیفه ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات کارگروه دسته بندی شده است. به نظر می ر

بوده و نه اقدامات و عملیات هشدار. لذا این وظیفه با تعریف قانونگذار مغایرتی ندارد و مدیریت جامع بحران اقتضاء می کند در عین 

 اد و این مراحل در یک زنجیره مدیریتی به هم متصل شوند.تمییز قائل شدن میان مراحل، نوعی به هم پیوستگی میان مراحل ایج

سیستم هشدار سیل اروپا یکی از تجربیات موفق در زمینه راهکارهای غیرسازه ای »نتایج مطالعات تطبیقی نشان می دهد     

بریز کشور کمتر فراهم کاهش خسارت در جهان می باشد ]اما[ انطباق این سیستم ها با امکانات و تجهیزات موجود در حوضه های آ

بوده و الگو قرار دادن این سیستم ها عملاً غیرممکن خواهد بود. در مقابل امکانات موجود در کشورهای در حال توسعه مشابه ایران 

 3تا  2بوده، اما سیستم های پیش بینی سیل در آن ها به طور قابل ملاحظه ای توسعه یافته است. در هند سیستم هشدار سریع حدود 

ساعت گذشته و هشدار احتمال وقوع  24سازمان هواشناسی اطلاعات عمومی وضعیت هوا، مقدار بارش در دهه پیش تکامل یافته است. 

« ساعت آتی در حوضه های مختلف و هم چنین محدوده تغییرات کمیت بارش پیش بینی شده را تعیین می کند 24بارش شدید برای 

در پاسخ به ناکارآمدی و ناتوانی و غفلت از تکلیف قانونی مندرج در ماده (. 19 - 16: 1386می، )مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلا

قانون هوای پاک تجدیدنظر جدی در عملکرد فعلی سازمان در بازخواست و نظارت بر ایجاد شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی  26

سامانه هشدار سریع سیل در مراکز جمعیتی از ضروریات کشور  ضروری است. سازمان نیز در پیشنهادهای اصلاحی آورده است: ایجاد

 «بوده و با توجه به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی می بایست در تمامی رودخانه های بزرگ و مهم کشور راه اندازی گردد

 (.38)معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین: 
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 اقلام و کمک ها به مردم آسیب دیدهتوزیع ناعادلانه  -ه

توزیع ناعادلانه اقلام و کمک ها به مردم آسیب دیده از چالش ها و معایب جدی و قابل توجه نظام مدیریت بحران سیلاب در     

کشور است و رئیس سازمان مدیریت بحران این چالش مدیریتی را پذیرفته ضمن اشاره به تجربه زلزله و امدادرسانی در سرپل ذهاب 

یستم متمرکز و یکپارچه نظارتی هم فرآیند توزیع و هم نحوه توزیع عادلانه دچار مشکل می شود و غالباً در در نبود س»کرمانشاه آورده: 

شود. با آغاز به کار سامانه سجاد، خدمات و برخی نقاط توزیع بیش از حد و در برخی نقاط دیگر کمترین خدمات رسانی انجام می

همه مردم داده خواهد شد. ضمن اینکه هم مردم و هم دستگاه ها و نهادهای اجرایی  امکانات و تسهیلات به صورت یکسان و متوازن به

: 1389)پایگاه اطلاع رسانی دولت، « در جریان روند کمک رسانی، پرداخت تسهیلات و توزیع اقلام قرار خواهند گرفت

http://dolat.ir/detail/321495 اما علی رغم اعلام راه اندازی سامانه .)sajad.moi.ir  ( این وب سایت در 1389تاکنون )شهریور

دسترس عموم مردم و آسیب دیدگان نمی باشد که مغایر شفافیت حکمرانی خوب، دسترس پذیری آسان به خدمات عمومی، قانون 

هیات وزیران و در نتیجه اصل  31/1/1389ه مورخ  56439/ت 9158مصوبه شماره  4انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بند 

 حاکمیت قانون حکمرانی خوب می باشد.

 

 گفتار سوم: اقدامات سازمان مدیریت بحران بعد از بحران )بازسازی(

 «قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده»تشکیل فاقد مستند قانونی  -الف

در وزارت کشور تشکیل شده است. مستند قانونی )قانون مصوب « زسازی و نوسازیقرارگاه با»پس از وقوع سیلاب های اخیر     

پارلمان( تشکیل این قرارگاه مشخص نیست و در شرایطی که شوراها و مراجع متعددی در قانون و آیین نامه اجرایی تعریف و تشکیل 

 شن نمی باشد. شده است هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه و مسئولیت های قانونی آن چندان رو

در وزارت کشور بدین شرح است: این قرارگاه « قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده»ابهامات و سوالات راجع به تشکیل     

چه ارتباط ارگانیک و سازمانی با سازمان مدیریت بحران کشور دارد؟ آیا تشکیل این قرارگاه مستند به قانون یا مقرره ی خاص می باشد 

رفًا در شرایط بحرانی توسط وزیر کشور تشکیل شده است؟ وظایف قرارگاه بازسازی در طول وظایف سازمان مدیریت بحران است؟ یا ص

آیا این قرارگاه نهادی بالاسری و برتر نسبت به سازمان مدیریت بحران می باشد؟ نوع و ماهیت همکاری ها و هماهنگی ها سازمان با 

ستاد راهبری »قرارگاه مذکور چه نسبتی با  ه اثرات مثبت یا منفی در مدیریت بحران داشته است؟قرارگاه چه بوده و تاکنون چ

دارد؟ آیا ستاد  1382مصوب « دیده در اثر حوادث غیرمترقبهماده واحده قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب»موضوع « بازسازی

ل شده و در غیر این صورت، عدم تشکیل این ستاد در مقایسه با راهبری بازسازی مرکب از وزرای مرتبط در دولت تاکنون تشکی

 در وزارت کشور چه تقاوت شکلی و ماهوی دارد؟ « بازسازی مناطق سیل زده قرارگاه»تشکیل 

با مسئولیت وزیر کشور به عنوان فرمانده قرارگاه و  این قرارگاه»سازمان در پاسخ به ابهامات حقوقی فوق اعلام می دارد:     

 11/12/1389مورخ  28115نشینی ریاست سازمان مدیریت بحران تشکیل گردید که براساس چارت ابلاغی طی نامه شماره جا

جانشین قرارگاه مسئولیت نظارت بر حسن انجام امور و هم چنین دبیرخانه قرارگاه را عهده دار می باشد و کلیه فعالیت های در 

تدبیر مقام رهبری و دستور ریاست »پاسخ به مستند قانونی تشکیل قرارگاه اعلام شده:  در«. چهارچوب وظایف سازمان انجام شده است

جمهور به عنوان رئیس شورای عالی مدیریت بحران به وزیر کشور با توجه به ضرورت و گستردگی ابعاد سیل در کشور قرارگاه به 

http://dolat.ir/detail/321495
http://dolat.ir/detail/321495
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مان در چهارچوب وظایف خود هماهنگ با قرارگاه انجام صورت موقت تشکیل گردیده و هیچ مغایرتی با وظایف سازمان ندارد و ساز

وظیفه می نماید. وظایف، فعالیت ها و ساختار قرارگاه مستند به ابلاغیه رئیس سازمان مدیریت است. این سازمان از سازمان های تابعه 

مانی سازمان مدیریت بحران را ثابت می وزارت کشور می باشد و جانشینی قرارگاه به عهده این سازمان بوده که ارتباط ارگانیکی و ساز

کند. این قرارگاه در راستای دستور ریاست محترم جمهور به تشخیص وزیر کشور تشکیل گردیده است و عملًا در طول وظایف سازمان 

ق سیل زده می باشد و نهادی موقت بوده و با توجه به گستردگی حادثه جهت تسریع در روند رسیدگی و اجرای عملیات بازسازی مناط

تشکیل گردیده است. نوع و ماهیت همکاری سازمان به صورت پیگیری و رسیدگی موارد مربوط به سیل در کمیته های تخصصی 

)نامه « قرارگاه می باشد که روند تسریع عملیات بازسازی و نوسازی را رصد نموده و گزارش آن به ریاست قرارگاه منعکس می گردد

جانشین  11/12/1389مورخ  28115(. در پیوست نامه به نامه شماره 91- 19 ت بحران کشور، پیشین:سازمان مدیری 94211شماره 

قرارگاه )رئیس سازمان( خطاب به استانداران اشاره شده که می توان برخی مستندات تشکیل قرارگاه را یافت. پاسخ مقام رهبری به 

ندوق توسعه ملی در امر بازسازی مناطق سیل زده یکی از مستندات نامه ریاست جمهور با موضوع درخواست استفاده از منابع ص

فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، »تشکیل قرارگاه ذکر شده است. در نامه مقام رهبری آمده است: 

. از این بند نامه نمی توان استنباط 61«اد شودنظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایج

                                                 
 جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر حسن روحانی» 61 

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 با سلام و تحیت،

 جناب اشعار می دارد:آن 19/1/1389/م مورخ 89 – 636در پاسخ به مرقوم شماره 

طور جدّی از سوی دستگاههای مسئول بار است و لازم است بههای مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبتخسارت

های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاههای متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و پیگیری و جبران شود. البته کمک

زده را جبران کند و ورود های وارده به آحاد مردم بویژه کشاورزان و صاحبان کشتزارهای سیلتواند خسارتها نمیدردانی است ولی این کمکق

دولت لازم است. مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفًا در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است لذا تأکید میشود که دولت 

 هائی همچون:از محلسریعاً 

 ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبهپنج درصد مقرر در بودجه -   

 های عمرانیهای بودجهجابجایی در ردیف -     

 ها و تسهیلات بانکیبیمه  -     

جانب خواهد بود. لازم مزبور مورد تأیید این بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوقاقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع

 های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم:دانم توصیهمی

 فرماندهی واحد برای مدیریت یکپارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی -1

 و بازتوانی ایجاد شود.

کلیه پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکاء از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد  -2

 های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود.خدمات و کمک

کار بین دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین بندی مشخص تهیه و تقسیم بندی و زمانبرنامه اقدامات با اولویت -3

 ها تهیه و به اجرا گذاشته شود.مسئولیت

رت اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صو -4

 پذیرد.
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تشکیل قرارگاه نمود و فرماندهی واحد یک ضرورت است که پیش تر در سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبری و قوانین موجد 

راستای این  صلاحیت سازمان که الهام گرفته از سیاست های کلی می باشد، پیش بینی شده است. اما رئیس سازمان مدیریت بحران در

هیات وزیران درخصوص واگذاری  19/11/1389بند از نامه رهبری و هم چنین مستند به دستور رئیس جمهور در جلسه مورخ 

 3مسئولیت امور سیل های اخیر به وزارت کشور، ساختار و تشکیلات قرارگاه را ابلاغ نموده است. ترکیب اعضای قرارگاه موضوع ماده 

سیاست  3ابه ترکیب شورای عالی است. از طرفی ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور پیش تر در بند چارت ابلاغی بسیار مش

های کلی نظام در پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه پیش بینی شده و قانون مدیریت بحران با 

مرحله بازسازی و نوسازی نیز مرحله چهارم ن را تشکیل و تاسیس نموده است. الهام از این سیاست کلی، نهادهای شورای عالی و سازما

از مراحل چهارگانه مدیریت جامع بحران است که شورای عالی، سازمان و شورای هماهنگی موضوع آیین نامه اجرایی نیز ناظر بر این 

نهادهای دارای مستند قانون مصوب مجلس، نه تنها مغایر اصل مرحله به مانند سایر مراحل پیشین می باشد و تشکیل قرارگاه با وجود 

حاکمیت قانون حکمرانی خوب به معنای پیروی از قواعد حقوقی از قبل موجود و دستورگرایی است، بلکه اذعان مجریان به ناکارآکدی 

 نهادهای از قبل موجود می باشد.

قانون اساسی درباره عملکرد قانونگذار در تشکیل یک شخص  52اصل  توضیح بیشتر آنکه مقایسه نظرات شورای نگهبان راجع به    

حقوقی حقوق عمومی یا سازمان اداری و عملکردی که وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران در تشکیل قرارگاه مذکور داشته اند به 

ام نظارت بر مصوبات مجلس، روشنی نشان می دهد عملکرد وزارت کشور خلاف اصل حاکمیت قانون است. شورای نگهبان در مق

در حال »قانون اساسی اعلام می کند.  52چنانچه در قانون بودجه یک شخص حقوقی حقوق عمومی تاسیس شود، آن را مغایر اصل 

درج احکام دائمی در قانون بودجه خلاف قانون اساسی است مثل تاسیس یک  1365حاضر با توجه به نظریه شورای نگهبان در سال 

حقوق عمومی به موجب یکی از بندهای قانون بودجه. با توجه به اصل سالانه بودن بودجه درج احکام دارای ماهیت  شخص حقوقی

(. همان طور که 253: 1382)رستمی، « غیربودجه ای در قانون بودجه خلاف اصل مذکور است مثل حکم به تاسیس یک سازمان اداری

بودجه نمی توان یک شخصیت حقوق عمومی که تصمیمات و اقدامات آن بار مالی  حتی به با تصویب در ضمن قانونملاحظه می شود 

هیات  19/11/1389و مسئولیت اداری خواهد داشت، ایجاد نمود؛ بنابراین، به طریق اولی قطعاً با دستور رئیس جمهور در جلسه مورخ 

ان ساختار و تشکیلات قرارگاه بازسازی و نوسازی را وزیران درخصوص واگذاری مسئولیت امور سیل های اخیر به وزارت کشور، نمی تو

  صادر و ابلاغ نمود.

مجریان بر ضرورت و گستردگی سیل اخیر به عنوان علل توجیه کننده تشکیل قرارگاه تاکید دارند. حال آنکه سیل اخیر یک     

بحران در قانون و آیین نامه اجرایی پیش بینی بحران ملی است که سازوکار بازسازی و نوسازی به عنوان یکی از مراحل مدیریت جامع 

شده و شورای هماهنگی یا نهاد بالاتر )شورای عالی( می توانستند مصوباتی در جهت تسریع عملیات بازسازی را تصویب و ابلاغ نمایند تا 

ه به صلاحیت های قانونی شورای آثار تصمیمات و اقدامات مالی و اداری صورت گرفته جنبه قانونی به خود می گرفت. هم چنین، با توج

                                                                                                                                                                  
های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر لازم زده حداکثر استفاده از ظرفیتوکار در مناطق سیلرونق کسبمنظور به -5

 دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجراء گذاشته شود.و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب

 «.نمایمت میاندرکاران را مسألی دستتوفیقات همه
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عالی، علی الاصول دستور رئیس جمهور در خصوص واگذار مسئولیت به وزارت کشور می بایست در جلسه شورای عالی مدیریت بحران 

وزیر  هیات وزیران مستند تشکیل قرارگاه تلقی شده است. در نهایت آنکه 19/11/1389اتخاذ می گردید، در حالی که جلسه مورخ 

ور و رئیس سازمان مدیریت بحران می باید در قالبی حقوقی و در چهارچوب قانون موجود دستور رئیس جمهور را تفسیر می کردند کش

که مع الاسف از دستوری کلی در واگذاری مسئولیت به وزارت کشور، تشکیل قرارگاه را استنباط نموده و چنانچه به مذاکرات و 

کیل قرارگاه استناد کنند این امر نافی مغایرت تشکیل چنین قرارگاهی که مسلماً تصمیمات و دستورات شفاهی رئیس جمهور در تش

اقدامات آن آثار مالی و اداری گسترده ای دارد با اصل لزوم قانونی بودن صلاحیت سازمان ها و شخصیت های حقوقی حقوق عمومی 

بازسازی و نوسازی باید با مجوز قانونگذار و در قالبی حقوقی و مستند ندارد. تشکیل چنین نهادهایی با اختیارات مالی گسترده در امر 

 به قوانین موضوعه صورت می گرفت.

با وجود تاسیس سازمان »تعدد نهادها، سازمان ها و مراجع خود می تواند به تشریفات اداری زائد و ناکارآمدی منجر شود.    

موازی کاری میان سازمان های مختلفی مانند هلال احمر، نیروهای مسلح،  مدیریت بحران همچنان در امر مدیریت بحران در کشور

ات بنیادها، وزارتخانه ها، شهرداری ها، فرمانداری ها و شوراها شیوع دارد و زمینه برای اتلاف وقت، مسئولیت گریزی، اتلاف منابع و امکان

تشکیل یک قرارگاه بدون پشتوانه و مستند (. در این میان 11)معاونت حقوقی ریاست جمهوری، پیشین: « مالی و اداری فراهم می شود

اصل سوم  11مشخص قانونی چندان با منطق قانون اساسی در ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور موضوع بند 

 اصل سوم قانون اساسی است. 11سازگاری ندارد، بلکه می توان ادعا نمود مغایر بند 

  

 ای احتمالیتخلفات و قصوره -ب

در وقایع سیل اخیر باید خسارات مالی و جانی ناشی از تخلفات مرتبط با بستر و حریم رودخانه ها به طور دقیق مورد شناسایی »   

قصورهای احتمالی مدیریتی و اجرایی ناشی از عملکرد دستگاه های ذیربط مورد تحقیق و تفحض قرار و بررسی قرار گیرد و هم چنین 

)مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، « دسازی های مربوطه توسط دستگاه های بازرسی و نظارتی کشور انجام شودو مستنگیرد 

آیین نامه اجرایی قانون مقرر داشته چنانچه مدیران دستگاه ها مرتکب کم کاری یا سهل انگاری شوند  1تبصره ماده  (.32: 1389

 ح برای برخورد قانونی معرفی کند.رئیس سازمان می بایست آنان به مراجع ذی صلا

کارگروه حقوقی با توجه به مراتب قانونی مذکور و تکلیف قانونی نظارت عالیه و ابعاد اجتماعی سوء و گسترده عدم حضور     

زمان مدیریت استاندار در استان گلستان بر افکار عمومی و تاثیر مستقیم این بی کفایتی و سوء مدیریت بر مردم محروم آن استان، از سا

آیا رئیس سازمان کم کاری و سهل انگاری استاندار گلستان و عدم حضور وی در استان را به »بحران پرسش ذیل را مطرح نموده است: 

وزیر کشور جهت عزل ایشان اعلام نموده است؟ در این صورت تاریخ تصمیم گیری و اعلام مراتب به وزیر کشور را بیان نمایید؟ به غیر 

صورت گرفته، آیا رئیس سازمان معتقد به ارتکاب تخلفات دیگر استاندار در پیشگیری، مدیریت حین وقوع سیل و پس از آن از عزل 

می باشد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است اقدامات حقوقی برای پیگیری تخلفات از طریق مراجع قانونی تاکنون یا در آینده نزدیک چه 

 بوده است؟

زیرا با  صرفًا عدم حضور مقامات در ایام تعطیلات قصور تلقی نمی شود.»اامید کننده و متناقض آورده است: سازمان در پاسخی ن    

هماهنگی با مقام مافوق و تعیین جانشین می تواند به مرخصی اعزام شود و یا از منطقه خارج شود، در خصوص استاندار گلستان نیز از 

ست که قابلیت برخورد قانونی داشته باشد و عزل ایشان صرفاً در راستای احترام به افکار نگاه سازمان مدیریت بحران قصوری نبوده ا
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عمومی بوده است. زیرا در نبود ایشان وفق مقررات معاون امور عمرانی به عنوان جانشین ایشان انجام وظیفه می نماید. با عنایت به 

یر، عدم حضور استاندار در منطقه مورد بررسی قرار گرفت که در حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور در مناطق تحت تاث

نهایت منجر به برکناری ایشان و تعیین معاون عمرانی به عنوان سرپرست استانداری گردید. با عنایت به بارندگی از تاریخ 

نامه « )ریت خود را ترک نمایدو عدم تثبیت اوضاع و پیش بینی های آتی، استاندار نمی بایست به هر دلیل محل مامو 21/12/1381

 .(15سازمان مدیریت بحران کشور، پیشین:  94211شماره 

شورای عالی اداری یکی از وظایف استانداران عبارت  1311شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب سال  25مطابق بند     

مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و »است: 

عدم حضور استاندار نه تنها قصور، بلکه یک تقصیر  21/12/1381مسلمًا با توجه به وسعت و شروع بارندگی ها از «. سیل، زلزله و... 

مرخصی اشاره شده، حال آنکه سخنان از طرفی در پاسخ سازمان به امکان اخذ  بوده و موجب مسئولیت اداری و انتظامی وی شده است.

و روشن نبودن اجازه وزیر کشور به استاندار می باشد. در سخنان وزیر کشور  حاکی از عدم شفافیت 69وزیر کشور منتشره در رسانه ها

 در نهایت مشخص نیست که آیا اجازه استفاده از مرخصی به استاندار داده شده است یا خیر؟

بدیهی است استاندار وقت گلستان یکی از مقامات و مدیران مسئول در مدیریت حوادث سیل آق قلا و گمیشان بوده، با توجه به     

شرح وظایف استانداران و فرمانداران و نظارت عالیه سازمان، رئیس سازمان مکلف بوده است کم کاری و  25مراتب قانونی مذکور و بند 

م حضور وی در استان را به وزیر کشور جهت عزل ایشان اعلام نماید. به غیر از عزل صورت گرفته، رئیس سهل انگاری استاندار و عد

سازمان می باید تخلفات دیگر استاندار در پیشگیری، مدیریت حین وقوع سیل و پس از آن را در مراجع تخلفات اداری و حتی قضایی 

 پیگیری نماید. 

 

 

 

 منابع

خطاب به قائم مقام هیات  11/26/1184ب/م مورخ  817نامه شماره »(؛ 1389ایران ) انجمن علمی مدیریت بحران .1

 «.ویژه گزارش ملی سیلاب ها

                                                 
وگوی ویژه خبری در خصوص علت غیبت چند روزه استاندار گلستان اظهار کرد: آقای هاشمی یک ماه قبل از عید نوروز در وزیر کشور در گفت» 69 

رو لاتی که با آن روبهدلیل مسائل خانوادگی و مشکام و بهتدارک یک سفر بودند و همان موقع به بنده اشاره کردند که قبلًا تدارک این سفر را دیده
فضلی ادامه داد: بنده به ایشان عرض کردم که با توجه به شرایط منطقه بررسی دقیق داشته عبدالرضا رحمانی .هستم حتماً باید به این سفر بروم

دهید دهید و اگر تشخیص میشود حتماً بمانید کارها را انجام ای است که حضور شما در منطقه احساس میاگر شرایط منطقه به گونهباشید و 
وی اضافه کرد: استاندار سابق گلستان به بنده توضیح دادند که کار در استان تقسیم شده است و معاون  .شده است به این سفر برویدکارها مدیریت

وزیر کشور تأکید کرد: ایشان  .روندبه این سفر ب ایشان تصمیم گرفتندبنده حضور دارد و نگرانی خاصی ندارم و با توجه به ضرورتی که وجود داشت 
ها بسیار موثرتر باشد و البته ها و پیگیریتوانست در هماهنگیعنوان استاندار در استان میامشب به استان بازگشتند و به طور قطع حضور ایشان به

 «.مردم بدهند و امیدوارم ایشان هم توضیحات لازم را به ایشان در آن زمان تشخیص دادند که به این سفر بروند
https://www.farsnews.com/golestan/news/13980103000596 
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تاب آوری بحران: الزامی ملی به انضمام بازنگری و ارتقاء قانون (؛ 1383پورحیدری، غلامرضا و برهان الدین ولدبیگی ) .2

 ایرانیان. ؛ تهران: نشر آرویجتشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 ، تهران: موسسه نشر شهر، چاپ نخست.«مدیریت بحران»(؛ 1391حسینی، مازیار و همکاران ) .3

نسب سنجی صلاحیت های شورای عالی مدیریت بحران و سازمان مدیریت »(؛ 1381صادقی، محمدحسین و بیژن عباسی ) .4

 .124-113، ص 15، شماره اریپژوهشی حقوق اد –فصلنامه علمی ، «بحران کشور با مولفه های حکمرانی خوب

 ؛ تهران: نشر میزان، چاپ نخست.مالیه عمومی(؛ 1382رستمی، ولی ) .5

 ؛ تهران: نشر گپ.درآمدی بر نظام حقوقی مدیریت بحران(؛ 1398محمد رفیعی، سید کمال الدین ) .6

 «.گزارش سیلاب»(؛ 1389سازمان مدیریت بحران ) .1

ریاست سازمان مدیریت بحران کشور  12/28/1184مورخ  48112نامه شماره »(؛ 1389سازمان مدیریت بحران ) .9

 .«خطاب به قائم مقام هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

؛ تهران: نشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و حقوق شوراهای اداری(؛ 1398مشهدی، علی و مسعود فریادی ) .8

 مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ نخست.

، تهران، نشر «ارزیابی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور»(؛ 1381وهش های مجلس شورای اسلامی )مرکز پژ .11

 .1-31مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، صفحه 

گزارش میزان بارش ها، تشریح حادثه، اقدامات »(؛ 1389معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ) .11

 .«ربط، علل، نقاط قوت و پیشنهاداتدستگاه های ذی 

 .«1184بررسی و تحلیل وقایع سیل فروردین ماه سال »(؛ 1389مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) .12

بررسی وضعیت سیل در کشور؛ اقدامات انجام شده و تجربیات »(؛ 1386مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) .13

 .«سایر کشورها

 «.بلایای طبیعی، نگاهی به مسائل حقوقی سیلاب»(؛ 1389) معاونت حقوقی ریاست جمهوری .14

 
 

 

 1184بررسی عملکرد سازمان هواشناسی کشور در بحران سیل -1-4
 زهرا اژئر،  صبا آقاجانی ، علی اکبر سیاپوش 

 

 خلاصه اجرایی-1-4-1

 یعملکرد سازمان هواشناس یآن است که به بررس یدر پ لابیس یگزارش مل ژهیو اتیاز گزارش ه ینوشتار حاضر به عنوان بخش 

مشابه  ینهادها یو بررس رانیا یسازمان در نظام حقوق نیا فیوظا یپس از بررس. در این راستا، بپردازد 89سال  لیکشور در بحران س
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خواهد  لابیط با سکشور در ارتبا یسازمان هواشناس یو کارکردها فیوظا یو دامنه تیماه یو موفق در جهان، گزارش به بررس

 ایموفق داشته  یعملکرد یسازمان هواشناس ایآ هسوال پاسخ خواهد داد ک نیو گزارشات به ا عیبا توجه به  وقا تیپرداخت و در نها

 نیا یتمام کارکردها بایتوان گفت تقر یتا کنون، م یسازمان هواشناس یها تیفعال یو حوزه  نهیشیرسد با توجه به پ یبه نظر م. ریخ

تخصص و  یاست که به واسطه  یتیمامور نیمهمتر «ینیب شیپ»شود. در واقع،  یمربوط م لیاز وقوع بحران س شیسازمان به پ

( و یتوان در قالب دو مفهوم برنامه بلند مدت )راهبرد یرا م تیمامور نیبه آن سپرده شده است. ا ،سازمان نیدر ا افتهیامکانات تمرکز 

که اساسا گزارش ها و  یمعن نیسازمان واکنش محور است، در ا نیا تیاز آنجا که مامورهمچنین،  نمود. فی( تعریاتیکوتاه مدت )عمل

شک  یگردد، ب یم نیمورد نظر تدو یازهایارائه شده و حسب ن یمنتشر شده توسط سازمان در پاسخ به درخواست ها یها لیتحل

آن  یاساس یو مولفه ها «لیس»از خود  یفیتعر یائهبدون ار لابیس ای در رابطه یسازمان هواشناس یو کارکردها فیوظا تیدرک ماه

بهار  یلابهایکشور در ارتباط با س یعملکرد سازمان هواشناس یابیتوان  در مورد ارز یمبراساس یافته های این گزارش،  است. رممکنیغ

 لیو هشدار س ینیب شیپ یدر مساله  میسازمان به صورت مستق نیا یشده برا فیتعر فیعنوان داشت که کارکردها و وظا 1389

 یریگ میتصم ،ینیب شیپ ش،یمشخص جهت، پا یقانون یها تیو صلاح ارتیاخت ینکته آن است که نهاد دارا نیمهمتر .ستندین لیدخ

 را برطرف سازد. یعموم یازهاین ستیقادر ن یکنون لابیهشدار س یدر کشور وجود ندارد و سامانه لابیس یو صدور هشدار عموم

 

 مقدمه-1-4-1

. یکی شده است نیو سنگ ییجز یهابیو آس لابیو س یاستان باعث آبگرفتگ 21از  شیدر برخ داد ،  89سیلی که در ابتدای سال 

عنوان یک از سازمان هایی که در میان سازمان های دیگر در مدیریت این بحران مورد انتقاد قرار گرفت سازمان هواشناسی کشور به 

سازمان تخصصی در پیش بینی آب و هوا بود. نوشتار حاضر به عنوان بخشی از گزارش هیات ویژه گزارش ملی سیلاب در پی آن است 

بپردازد . این گزارش با بررسی ماهیت سازمان هواشناسی و  89که به بررسی عملکرد سازمان هواشناسی کشور در بحران سیل سال 

ساس قانون به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا عملکرد سازمان هواشناسی، به عنوان یک سازمان تخصصی در وظایف این سازمان بر ا

مواجهه با این بحران، عملکردی مناسب بوده است یا خیر. در راستای پاسخ به این سوال، پس از بررسی وظایف این سازمان در نظام 

ی وظایف و کارکردهای سازمان هواشناسی ماهیت و دامنهجهان، گزارش به بررسی  حقوقی ایران و بررسی نهادهای مشابه و موفق در

خواهد پرداخت و در نهایت با توجه به  وقایع و گزارشات به این سوال پاسخ خواهد داد که آیا سازمان کشور در ارتباط با سیلاب 

ایص و جلوگیری از بروز مجدد حوادث پیشین مطرح هواشناسی عملکردی موفق داشته یا خیر و پیشنهاداتی را در راستای رفع نق

 خواهد کرد.

 

 معرفی سازمان هواشناسی کشور -1-4-1

 عنوان به ایران هواشناسی 1339 در سال .شد تاسیس راه وزارت به وابسته کشور هواشناسی کل اداره شمسی 1334 سال در

 در بیشتر انقلاب از قبل کشور هواشناسی سازمان. درآمد جهانی سازمان این عضویت به جهانی هواشناسی سازمان عضو سومین و یکصد

 در اسلامی انقلاب از پس ولی شد می توجه کمتر کاربردی هواشناسی مسائل به و بود هواپیمایی صنعت و هوایی نقل و حمل خدمت

 و تحمیلی جنگ دوران در امنیتی و دفاعی بخشهای به خدمات و کشور نقل و حمل ایمنی ارتقاء یعنی خود اصلی ماموریت کنار

 پرداخته آبشناسی و کشاورزی هواشناسی های فعالیت جمله از رسانی خدمت های عرصه دیگر به کشور در ریسک و بحران مدیریت
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 وزارت و وترابری راه وزارت ادغام با نگهبان شورای و تائید دهم مجلس رای با 1381 سال خرداد 31 در سازمان هواشناسی کشور .است

 آمد.  در و شهرسازی راه وزارت نظر زیر وشهرسازی مسکن

 

 ماهیت وظایف سازمان هواشناسی کشور-1-4-8

نظر به احتیاجات کشور و لزوم توسعه » 1331اسفندماه   11بر اساس ماده واحده قانون اجازه تاسیس اداره کل هواشناسی مصوب 

هواشناسی که در  سازمانهای مختلفره کل هواشناسی در وزارت راه تأسیس و کلیهای به نام ادااداره و تمرکز فعالیتهای هواشناسی

به اداره کل  هوایی سازمان هواشناسی ارتش شاهنشاهی موقتاً ای کارمند که از نیرویبه استثناء عدهدوایر دولتی وجود دارد )

این قانون اولین .«. گرددمی نتقل و در اداره مزبور متمرکزهای خود به وزارت راه مبودجه بود( با سازمان و هواشناسی مأمور خواهند

 و راه وزارت " به "راه وزارت " نام تغییر قانونقانونی ست که به موجب آن اداره هواشناسی کشور تاسیس می گردد. پس از آن 

 خود بیان می دارد:   1آن در ماده  وظایف تعیین و تشکیلات تجدید و "ترابری

 آبیاری و محیط زیست بهسازی و کشاورزی هواشناسی نیازهای رفع امکان و مملکت سطح در هواشناسی فعالیت گسترش منظور به»

 فوق مورد در خصوصی احتیاجات بخش رفع همچنین مختلف سطوح در احتیاج مورد انسانی نیروی تربیت و هوایی و دریایی ارتباطات و

 با و تبدیل کشور هواشناسی سازمانبه  هواشناسی کل اداره کرد خواهد عمل مستقل طور به که شاهنشاهی هوایی نیروی استثنای به

 رییس. شود می منتقل جنگ وزارت به منتزع و راه وزارت از وظایف و تعهدات و دارایی اعتبارات، ،بودجه، تشکیلات و کارکنان کلیه

 « داشت. خواهد را جنگ وزارت معاونت سمت کشور هواشناسی سازمان

دو تغییر عمده در مورد این اداره ایجاد می شود. تغییر اول تغییر نام این اداره از اداره هواشناسی به سازمان  54قانون سال در 

هواشناسی کشور است و تغییر بعدی یک تغییر ارگانیک است که این سازمان را از وزرات راه به وزارت جنگ منتقل می کند که نشان 

ازمان در آن زمان و پیش از آن دارد که بیش از آنکه  کارویژه ای مدنی برای آن تعریف شود یک کارویژه از هدف اصلی تاسیس این س

 نظامی برای این سازمان در نظر گرفته شده بود.

 سیهواشنا سازمان انتزاع قانون پس از آن مجددا این سازمان از وزارت دفاع ملی خارج و به وزارت راه و ترابری پیوست. ماده واحده

 تاریخ ترابری بیان می کند: از و راه وزارت به وابسته کشوریهواپیمایی سازمان با آن ادغام و کل اداره به آن تبدیل و ملی دفاع وزارت از

 و راه وزارت در واحد سازمان صورت به و منتزع ملی دفاع وزارت از هواشناسی و کشوری هواپیمائیبه مربوط امور قانون این تصویب

 وظایف تعیین و تشکیلات تجدید و ترابری و راه وزارت به راه وزارت نام تغییر قانون از 3 و 4 و 6 و 5 مواد نتیجتاً.شد خواهد ادارهترابری

 نام تاریخ این از ضمناً گردد؛می ملغی کشوری هواپیمایی سازمان و کشور هواشناسی سازمان تأسیسمورد در 1353 ماه تیر مصوب آن

 به "هواشناسی کل اداره" عنوان تبدیل به راجع قانونی همچنین بر اساس لایحه.یابد می تغییر ملی دفاع وزارت به جنگ وزارت

شورای  5942421هواشناسی کشور که به موجب مصوبه مورخ  از تاریخ تصویب این قانون دستگاه سال و "کشور هواشناسی سازمان"

سازمان هواشناسی "تحت عنوان ورت دفاع ملی منتزع و به وزارت راه و ترابری منتقل گردیده است وزا انتقال جمهوری اسلامی ایران از

وابسته به وزارت راه و ترابری اداره خواهد شد. با این ترتیب کلیه مقررات و قوانین مغایر  و به صورت یکی از سازمانهای "کشور مستقلاً

 .با اجرای این امر ملغی خواهد بود

همترین قوانینی که به خوبی تفاوت رویکرد قانون گذار به کارویژه سازمان هواشناسی را مشخص می کند و برای آن یکی از م

 تجدید و "ترابری و راه" به "راه وزارت" نام تغییر قانون 6 و 5 مواد اصلاح قانونی کارویژه ای مدنی در نظر می گیرد ماده واحده لایحه
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 سطح در هواشناسی فعالیت گسترش منظور اینگونه اصلاح می گردد: به 5است که به موجب آن ماده آن  وظایف تعیین و تشکیلات

 انسانی نیروی تربیت و هوایی و داراییارتباطات و آبیاری و زیست محیط بهسازی و کشاورزی هواشناسی نیازهای رفع امکان و کشور

 اسلامی جمهوری هوایینیروی استثنای به فوق مورد در خصوصی بخش احتیاجات رفع همچنین و مختلف سطوح در احتیاج مورد

 وزارت بهوابسته سازمان صورت به و تبدیل کشور هواشناسی سازمان به هواشناسی کل اداره کرد خواهد عمل مستقل طور به که ایران

 . داشت خواهد را ترابری و راه وزارت معاونت سمت کشور هواشناسی سازمان رییس. شد خواهد اداره ترابری و راه

 بنابراین نیازهایی که سازمان هواشناسی کشور در راستای آن ایجاد شده است در این قانون به این صورت نام برده می شود: 

 کشور سطح در هواشناسی فعالیت گسترش 

 کشاورزی هواشناسی نیازهای رفع 

 زیست محیط بهسازی 

 بهسازی آبیاری 

 بهسازی ارتباطات راداری و هوایی 

 بیت نیروی انسانیتر 

( این سازمان تلاش بسیاری در راستای تغییر رویکرد 1383-1388بر اساس دومین طرح راهبردی سازمان هواشناسی کشور)

سازمان از صرف ارائه اطلاعات هوانوردی و تامین امنیت پرواز و بخش های نظامی به اطلاعاتی داشته که موجب حفاظت از جان و مال 

هایی از جمله:  همه بخشهای جامعه در زمینهیای طبیعی، حفاظت از محیط زیست وکمک به بهبود شرایط اقتصادی )مردم در برابر بلا

(  داشته است تا جایی که در پرتابل رسمی سازمان در امنیت غذایی، انرژی، منابع آب، ترابری، گردشگری، تفریحی و ورزشی است

حفاظت از جان و مال مردم  ،یالملل نیو ب یاهداف مل نیتام یکشور در راستا یسازمان هواشناس یاصل فهیوظ »قسمت شرح وظایف 

بر شمرده شده است. البته مشخص نیست چنین افزایش صلاحیتی و تعریف وظایف بر «  میدر مقابل مخاطرات مرتبط با آب، هوا و اقل

مبنای چه قانونی است اما قدر متیقن آن است که سازمان هواشناسی حفاظت از جان و مال مردم در برابر مخاطرات مرتبط با آب و هوا 

قانون مدیریت بحران عضو  5شناسی کشور بر اساس ماده و اقلیم را از وظایف خود می داند و از این روست که رئیس سازمان هوا

گانه، نیروهای مسلح و  به منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سهشورای عالی مدیریت بحران است که 

مقررات و ضوابط حاکم بر له( و تصویب  کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری )با عنایت به تفویض اختیار معظم

 تشکیل شده است. مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن

 

 وظایف سازمان هواشناسی در ارتباط با بحران سیل-1-4-1

به نظر می رسد با توجه به پیشینه و حوزه ی فعالیت های سازمان هواشناسی تا کنون، می توان گفت تقریبا تمام کارکردهای این 

مهمترین ماموریتی است که به واسطه ی تخصص و « پیش بینی»وقوع بحران سیل مربوط می شود. در واقع، سازمان به پیش از 

امکانات تمرکز یافته در این سازمان، به آن سپرده شده است. این ماموریت را می توان در قالب دو مفهوم برنامه بلند مدت )راهبردی( و 

 کوتاه مدت )عملیاتی( تعریف نمود. 

راهبری و هدایت کارشناسان، امور و همکاریهای درون و سازمان هواشناسی در طرح راهبردی سازمان هواشناسی کشور ماموریت 

به گواه  رانیدر ار است. برون سازمانی مرتبط با هوا، اقلیم، آب و سایر بلایای طبیعی و حفاظت از جان و مال مردم در سراسر کشو
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 لیشدت گرفته است. س یآت یدر سالها لی، احتمال وقوع س یسال خشکسال از حدود دهارائه شده پس  یشواهد موجود و آمارها

باشد، حاصل  یعیاز آن که منشأ آن طب شیرخ داده ب یهالیس شتریب رانیاما در ا شودیم یبنددسته یعیاگرچه در زمره سوانح طب

قمرود توسط  دهیچرا که بستر رودخانه خشک ه،از آن بود یدرشهر قم تنها نمونه کوچک 1399 لیاست که س یانسان بناصوا یهادخالت

و در  دیاز حد تصور مسئولان بار شیب یباران کم ،یبعد از چند سال کاهش بارندگ یوقت تاًیشد و نها لیتبد نگیبه پارک یشهردار

 کرد و همه را با خود برد.پارک شده برخورد  یبه صدها نفر از مردم و خودروها یابستر شن و ماسه یشد، به جا یرودخانه جار

 یهاوارهیکشور با د یهادام در بالادست سدها و مسدود کردن غالب رودخانه هیرویب یها و مراتع، چراجنگل بیتخرهمچنین 

اتفاق افتاده از  لیمورد س 421از  ست،یز طیدر کشور است. بر اساس اعلام سازمان حفاظت مح لیس دیتشد لیدلا گریاز د زین یبتون

 91تا  61 یهادر فاصله سال یعنی. شودیم 1391تا  1361 یهادرصد آن تنها مربوط به سال 14به  کینزد 1391تا  1331سال 

 وجود نداشته است. ییمنطقه جز چند مورد استثنا یهایدر بارندگ یادیز راتییکه تغ یبرابر شده در حال 21 لیس زانیم

 توسعه زیرساختهای کشورمهمترین بخش از خدمات سازمان هواشناسی در ازمان هواشناسی کشور بر اساس طرح راهبردی س

است. داده، اطلاعات و محصولات جوی و اقلیمی، پایه کار بسیاری از فعالیتهای عمرانی از جمله شهرسازی، سدسازی، راه سازی، فعالیت 

وژه های زیربنایی کشور است. استفاده از این محصولات باعث پایداری های کشاورزی، ساخت بنادر، اسکله های نفتی و بطور کلی پر

وری خواهد شد. به عنوان مثال بسیاری از شهرها که بدون توجه به اطلاعات اقلیمی ساخته شده یا  توسعه، کاهش هزینه و افزایش بهره

بوده و یا در معرض سیل و بلایای طبیعی مخصوصاً اند دارای مشکلات متعددی نظیر آلودگی هوا و تامین آب موردنیاز  گسترش یافته

خشکسالی قرار گرفته اند که همه این مسائل جزء عوامل جوی و اقلیمی هستند. ساخت و ساز اماکن و ساختمانها و میزان گرمایش و 

ناسی در طراحی بناها اعم از سرمایش مورد نیاز آنها با اطلاعات هواشناسی رابطه مستقیم دارد. استفاده از اطلاعات و داده های هواش

یابی طرح ها و پروژه های  صنعتی و مسکونی به مقدار بسیار زیادی میتواند در حفظ انرژی و در نتیجه منافع ملی کمک کند. مکان

زیربنایی و عمرانی یا آمایش سرزمین از جمله مواردی است که نقش مطالعات هواشناسی در آن بنیادی است. تهیه اطلاعات 

ها  اختی مورد نیاز برای زیر بخشهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی، وزارت نیرو، انرژی اتمی، و سایر وزارت خانههواشن

و دستگاه ها و شرکت های ذیربط دولتی و خصوصی به منظور استفاده در طرح های زیر بنائی کشور از دیگر اقدامات سازمان 

 ان هواشناسی در این زمینه بنیادی است. بنابراین نقش سازم .هواشناسی است

در حوزه ی ماموریت عملیاتی سازمان هواشناسی می توان عنوان داشت همچنین اطلاع رسانی های مربوط به بارش ها نیز از جمله 

مان خود نیز مواردی است که سازمان هواشناسی می توانسته در یک فاصله زمانی کوتاه پیش از وقوع بحران انجام دهد. امری که ساز

سازمان هواشناسی کشور به عنوان یک سازمان تخصصی، متولی امور مربوط به هوا، اقلیم، هواشناسی آب و بدان اذعان کرده است. 

کند که در سایر امور زیست محیطی مرتبط با موارد یاد شده بوده و نسبت به آن پاسخ گو است. این مسئولیت به سازمان تکلیف می

ر جو، در مورد حالت و رفتار آن، برهمکنش آن با اقیانوس، تغییرات اقلیمی و موارد مرتبط مطالعه و تحقیق صورت کنار پایش مستم

سازی در داخل و خارج سازمان برنامه ریزی و اقدام نماید تا بتواند نقش کلیدی  پذیرد. علاوه بر این لازم است که در راستای ظرفیت

 خود را در جامعه ایفا نماید.

های متعدد و مختلف تشکیل شده باشد، بنابراین در «خرده بحران»همچنین باید افزود از آنجا که هر بحران ممکن است از ترکیب 

بازه ی زمانی آغاز و پایان یک بحران سیل، می توان به وظیفه ی سازمان هواشناسی در ارائه پیش بینی های موثر بر عملیات امداد و 
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زده در جریان است، اشاره نمود. اما نباید از نظر دور داشت که ماهیت و محتوای این پیش بینی ها با  نجات که در منطقه ی سیل

 های متداول این سازمان متمایز خواهند بود. اطلاعیه ها و اخطاریه

 

 در کشورهای دیگر« نهاد متولی پیش بینی سیل»ی موردی مطالعه -1-4-6

ارکردهای سازمان هواشناسی کشور، برای درک بهتر عملکرد قابل انتظار از این سازمان در با توجه به دامنه و ماهیت وظایف و ک

وضعیت بحران سیل، معرفی نهادهای متولی پیش بینی و انتشار هشدار سیل در کشورهای دیگر می تواند راهگشا باشد. در ادامه به 

 شاره می گردد. برخی از مهمترین و تا حدودی پیش رفته ترین سامانه ها در جهان ا

 

 الف . آمریکا

و انواع آن در کنار دیگر اصطلاحات مربوط به وضعیت بروز سیل در دستورالعمل دفتر خدمات هواشناسی آمریکا  68تعریف سیلاب

در این دستورالعمل همچنین اطلاعات مربوط به سطح آب در رودخانه ها، سدها، و دیگر تاسیسات مربوط به  11ارائه شده است.

آبشناسی، و نیز آستانه های مربوط به اقدام، سرریز منابع، آستانه ی سیل، و سیل های برق آسا، تعریف شده است.  همچنین انواع 

، و خسارتی که به طور معمول مشاهده می شود، به چهار دسته مختلف سیل سیلاب ها براساس شدت فرسایش، سطح بالا بودن آب

  11های خفیف، متوسط ، شدید، و سیل های بسیار شدید تقسیم می شود.

اینچ(، خسارت های قابل انتظاری که به تاسیسات، راه ها  31اینج تا  9درخصوص هرکدام از انواع سیلاب ها باتوجه به سطح آب )از 

ی یا عمومی وارد می شود، به لزوم تخلیه مناطقی که در خطر هستند اشاره می گردد. مضافا آنکه، نقشه ی جامع و اموال خصوص

 باید با توجه به حوزه ی آبی تهیه و در دسترس عموم قرار گیرد.  12طغیان سیلابها

/حداقل دما تقسیم می شود که شکل اعلامیه های دفتر پیش بینی هواشناسی به اعلامیه های عمومی، خلاصه هواشناسی، و حداکثر

به  14نکته مهم آنکه اعلامیه ی سطح پیش بینی سیلاب 13و محتوای آن باید بر اساس دستورالعمل های مرکز ملی هواشناسی باشد.

همکاری  منتشر می شود، تعیین شده است که باید با 15عنوان اعلامیه ای خارج از فرآیند اعلامیه های متداول، که تنها برای وقوع سیل

( River Forecast Center (RFC)( و مرکز پیش بینی رودخانه )Weather Forecast Office (WFO)دفتر پیش بینی هواشناسی )

                                                 
any high flow, overflow, or inundation by water which causes or threatens damage to property or threatens  -Flood  68

lives.  
950 AUGUST 25, 2017, Hydrologic Services Program, NWSPD -NATIONAL WEATHER SERVICE MANUAL 10 11

 http://www.nws.noaa.gov/directives/9 DEFINITIONS AND GENERAL TERMINOLOGY, available at: -10 
-2018 APPLICABLE TO NWSI 10-SERVICE EASTERN REGION SUPPLEMENT 01NATIONAL WEATHER  11

320, June 8, 2018, Surf Zone Forecast and Coastal/Lakeshore Hazard Services, NWSI 10-320, COASTAL FLOOD 

 http://www.nws.noaa.gov/directivesCATEGORIES, available at:  
Flood Forecast Inundation Map 12 

501 October 11, 2017, WFO STATEMENTS, -NATIONAL WEATHER SERVICE INSTRUCTION 10 73

 ttp://www.nws.noaa.gov/directiveshSUMMARIES, TABLES PRODUCTS SPECIFICATION, available at:  

Forecast Issuance Stage 74 

only forecast-flood 75 

http://www.nws.noaa.gov/directives/
http://www.nws.noaa.gov/directives
http://www.nws.noaa.gov/directives
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گزارش های تدوین شده در این رابطه باید بر اساس چارچوبی ارائه شوند که توسط دستورالعمل های مرکز ملی  16منتشر گردد.

  11هواشناسی تعیین شده است.

 

 اسکاتلند ب.

با  19اسکاتلند ستیز طیتوسط نهاد محافظت از مح (Scottish Flood Forecasting Serviceاسکاتلند ) لیس ینیب شیپ سیسرو

تا صحت  گذارندیم گریکدی اریرا در اخت یو هواشناس یکیدرولوژیشود که اطلاعات ه ی( ارائه مMet Office) یدفتر هواشناس یهمکار

 .دهندیش میرا افزا لیس یریپذینیبشیپ

وزرای اسکاتلند، »در این قانون برای  18ایجاد شده است. (2118قانون مدیریت خطرات سیل )صلاحیت های این نهاد براساس 

SEPA تعریف و تبیین شده است. با استناد به دستور العمل « کارکردهای مرتبط با خطر سیل»،  به صورت مشخص «و مراجع مسئول

دستورالعمل هایی برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون تدوین می گردد.  91پارلمان و شورای اروپا در خصوص خطرات ریسک،

و نهادهای محلی تدوین گردیده است. راهبردهای  SEPAها و  راهبردهای مختلفی برای همچنین برای اجرای این قانون، مسئولیت 

است. در این راهبرد در هر  2116-2119منطقه طرح تعریف شده است که شامل برنامه ای اجرایی برای بازه زمانی  14مختلفی برای 

با  91ن علل، و عواقب بروز سیل شناسایی و تعریف شده اند.(، همچنیPotentially Vulnerable Areas« )مناطق احتمالا درخطر»منطقه 

و انجام پروژه های تحقیقاتی  93انتشار راهنما برای مدیریت خطر سیل، 92توجه به مفاد این قانون تلاشهایی در جهت ارتقاء آگاهی،

 94ایه می شود.صورت می گیرد. همچنین گزارش سالیانه ای از روند اجرای قانون مدیریت خطر سیل به پارلمان ار

                                                 
-2006 APPLICABLE TO NWSI 10-NATIONAL WEATHER SERVICE EASTERN REGION SUPPLEMENT 03 76

: 921, February 24, 2006, WFO/RFC/HPC HYDROMETEOROLOGY COORDINATION, available at-911 and 10

 http://www.werh.noaa.gov/supplements/supp_main.htm 

NWS Standard Hydrometeorological Exchange Format (SHEF) Code Manual. At:  77

 https://www.nws.noaa.gov/om/water/resources/SHEF_CodeManual_5July2012.pdf 

(SEPA) Scottish Environment Protection Agency 78 

http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/6/pdfs/asp_20090006_en.pdfFlood Risk Management (Scotland) Act 200, at:  79  

http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/6/pdfs/asp_20090006_en.pdf  

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and  80

-lex.europa.eu/legal-https://eurmanagement of flood risks, at: 

 content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN 
k/FRMStrategies/http://apps.sepa.org.u 91  

روزه برای احتمال بروز سیل؛ سامانه ای جامع برای انتشار اخطارهای سیل  5ارتقاء آگاهی شامل انتشار گزارش پیس بینی های هواشناسی به احتساب بازه 92 

(ates/https://floodline.sepa.org.uk/floodupd( ؛ مجمع سیل )https://scottishfloodforum.org/ که وظیفه ی آن تدارک تسهیلات و اطلاعات )

 برای مردم جهت توانمند ساختن آنها در مقابله با آثار سیل می شود. 

 این راهنما ها شامل این موارد می گردد:  93 

( بر اساس قانون مدیریت خطر سیل و گامهای مشخصی که Scottish Water، مراجع محلی و نهاد متولی آب در اسکاتلند ) SEPA(راهنمای اجرای تعهدات 1

 باید برداشته شود:

 Delivering sustainable flood risk management: guidance (2019), 

 

http://www.werh.noaa.gov/supplements/supp_main.htm
https://www.nws.noaa.gov/om/water/resources/SHEF_CodeManual_5July2012.pdf
http://www.legislation.gov.uk/asp/2009/6/pdfs/asp_20090006_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=EN
http://apps.sepa.org.uk/FRMStrategies/
https://floodline.sepa.org.uk/floodupdates/
https://scottishfloodforum.org/
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قرار دارد. بر این اساس، در صورت  SEPAبرعهده ی « اخطار سیل»قانون مدیریت خطر سیل مسئولیت انتشار  14براساس ماده 

وقوع سیل یا وجود احتمال  آن در آینده ی نزدیک، اخطارهای لازم با محتوای تعیین شده توسط این ماده منتشر می گردد. انتشار 

منتشر گردد؛ اخطار « به محض مناسب تشخیص دادن»آن، یا در صورت وجود احتمال سیل، « قابل انجام بودن به محض»اخطار باید 

 همچنین باید از طرقی که مناسب هستند منتشر شود. 

ه از شود. در نتیجوقوع آن انجام می« احتمال»سیل و « اثر»در اسکاتلند بررسی انواع سیل جهت انتشار اخطار با توجه به دو معیار 

 61و  41)بین  متوسطدرصد(،  41و  28)بین  کمدرصد احتمال(؛  21)کمتر از  بسیارکم« )احتمال»ضرب چهار گزینه در رابطه با 

ملاحظه، شدید(، جدولی با شانزده وضعیت متفاوت )جزئی، کم، قابل« اثر»درصد(( و چهار گزینه در رابطه با  61)بیشتر از  بالادرصد(، 

ی راهنمای بیانیه»ه بر اساس آن مناطق مختلف بر روی نقشه تعیین می شوند. علاوه بر اخطارهای تعریف شده، یک ایجاد می گردد ک

( نیز به صورت روزانه منتشر می گردد که در آن کلیه ی اطلاعات لازم بر روی نقشه تعیین The Flood Guidance Statement« )سیل

برای همه افرادی که خواستار آن باشند نیز ارسال می گردد. اخطارها و اعلامیه  95یین شده،شده است. این اعلامیه بجز برای مراجع تع

 SEPAو هواشناسی انجام می شود.  SEPAها با تحلیل داده های هواشناسی، اطلاعات مربوط به رودخانه ها و حاشه ی آن و با مشورت 

 نیا SEPAشود که به  یم بیترک یدفتر هواشناس یکرده که با اطلاعات هواشناس یرودخانه را جمع آورو بارش  یالگو 251اطلاعات 

 پیش بینی کند. را  لیمربوط به س یها یوقوق و زمان بند احتمالدهد که  یامکان را م

 

                                                                                                                                                                  
-2009-act-scotland-management-risk-guidance/2019/02/flood-and-govscot/publications/advicehttps://www.gov.scot/binaries/content/documents/

-risk-flood-sustainable-delivering-2009-act-scotland-management-risk-management/documents/flood-risk-flood-sustainable-delivering

-risk-management/govscot%3Adocument/flood-risk-flood-sustainable-delivering-2009-act-andscotl-management-risk-management/flood

 management.pdf?forceDownload=true-risk-flood-sustainable-delivering-2009-act-scotland-management 
 قانون مدیریت خطر سیل: 4( راهنمای اجرای کارکردهای مراجع محلی طبق بخش 2

 Flood Risk Management (Scotland) Act 2009: local authority functions under part 4 guidance, 

-2009-act-scotland-management-risk-guidance/2015/07/flood-and-https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice

 pdf/govscot%3Adocument/00481430.pdf?forceDownload=true-pdf/00481430-under/documents/00481430-functions-orityauth-local 

 : ,Surface Water Management Plans (SWMPs) ( راهنمای اجرای برنامه های مدیریت آبهای سطحی3

-https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/adviceSurface water management planning: guidance (2018), 

-pdf/00540939-planning/documents/00540939-management-water-surface-2009-act-scotland-management-risk-guidance/2018/09/flood-and

 Download=truepdf/govscot%3Adocument/00540939.pdf?force 
Implementation of the Flood Risk Management (Scotland) Act 2009: report to the Scottish Parliament, 11 Feb 2019,  94

-act-scotland-management-risk-dfloo-https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/publication/2019/02/implementation

 pdf/govscot%3Adocument/00546042.pdf?forceDownload=true-pdf/00546042-parliament/documents/00546042-scottish-report-2009 

 The Civil( )2114غیرمترقبه غیرنظامی )( از نیروهای واکنشی طبق تعریف ارائه شده در قانون حوادث 2( و )1منظور از مراجع تعیین شده مقولات )85 

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdfContingencies Act 2004,  2115( و مقررات 

 The Civil Contingencies Act 2004 (Contingency Planning) (Scotland) Regulationsیی کردن این قانون )اسکاتلند در مورد اجرا

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2005/494/contents/made2005,  .روهای واکنشی که مقوله هسته ای نیز تلقی می نی( از 1مقوله )(، است

مقوله . شود، شامل خدمات فوریتی )اورژانس پزشکی، آتش نشانی، پلیس، پلیس راهور(، مقامات محلی، خدمات سلامت و همچنین آژانس محیط زیست می شود

فاضلاب، مخابرات(، حمل و نقل، و مقامات بهداشت و سلامت می  از نیروهای واکنشی که مقوله همکاری محسوب می گردد، شامل تاسیسات )برق، گاز، آب و (1)

 شود.  

https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2019/02/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/documents/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/govscot%3Adocument/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2019/02/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/documents/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/govscot%3Adocument/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2019/02/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/documents/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/govscot%3Adocument/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2019/02/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/documents/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management/govscot%3Adocument/flood-risk-management-scotland-act-2009-delivering-sustainable-flood-risk-management.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2015/07/flood-risk-management-scotland-act-2009-local-authority-functions-under/documents/00481430-pdf/00481430-pdf/govscot%3Adocument/00481430.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2015/07/flood-risk-management-scotland-act-2009-local-authority-functions-under/documents/00481430-pdf/00481430-pdf/govscot%3Adocument/00481430.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2018/09/flood-risk-management-scotland-act-2009-surface-water-management-planning/documents/00540939-pdf/00540939-pdf/govscot%3Adocument/00540939.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2018/09/flood-risk-management-scotland-act-2009-surface-water-management-planning/documents/00540939-pdf/00540939-pdf/govscot%3Adocument/00540939.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/advice-and-guidance/2018/09/flood-risk-management-scotland-act-2009-surface-water-management-planning/documents/00540939-pdf/00540939-pdf/govscot%3Adocument/00540939.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/publication/2019/02/implementation-flood-risk-management-scotland-act-2009-report-scottish-parliament/documents/00546042-pdf/00546042-pdf/govscot%3Adocument/00546042.pdf?forceDownload=true
https://www.gov.scot/binaries/content/documents/govscot/publications/publication/2019/02/implementation-flood-risk-management-scotland-act-2009-report-scottish-parliament/documents/00546042-pdf/00546042-pdf/govscot%3Adocument/00546042.pdf?forceDownload=true
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/pdfs/ukpga_20040036_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2005/494/contents/made
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 ج. آلمان

 یمنطقه ا-مراکز فرا نیچندر منطقه خود دارد و هم لیس ینیبشیبه پ یقانون یالزام التیفدرال است که هر ا یجمهور کیلمان آ

کنترل آب  یها سیبه سرو The German Weather Service (DWD)آلمان:   یهواشناس سیکشور وجود دارند. سرو نیدر ا زین

 یجو طیدارد که در رابطه با شرا یالزام قانون نیهمچن DWD. ندیمورد عمل نما نیا درخود  فهیکند که به وظ یکمک م هاالتیا

 یتمام باًیدهد. تقر یاخطار رسم مطرح است، لیبه طور خاص در رابطه با س یو نظم عموم یمنیکه مسئله ا به خصوص آنجا یجد

 96د.نشو یم تیحما یمراکز محل طسکه توهستند اخطار  ایطوفان  ینیب شیمراکز پ یها دارا التیا

 

 د. هند

 یرود توسط مشاهده سطوح آب در رودخانه ها یم لیکه احتمال س یرا در دوره زمان لیس تیآب وضع یمرکز ونیسیدر  هند کم

چون  ییخانه هاو وزارتی مقامات پروژه ها، فرمان داران محل ،یرا به ادرات محل لیدهد و گزارش س یبزرگ کشور تحت نظر قرار م

که علاوه بر  باشدیکانال م 325شامل  لیس ینیبشیپ یدهد. شبکه ها یم لیتحو یمل فجایع طبیعی ووزارت مسکن، مقام مقابله با 

 یرا م امکان نیبه مراجع مختلف ا یاقدامات نیدهند. چن یمنطقه/شهر مجاور آب را پوشش م 181مخزن آب در سراسر کشور،  129

 یها توسط ابزارها ینیب شیپاطلاه رسانی دهد.  یاموال شان به مکان امن را م ییجاها امکان جابهکنند و به آن هیدهد که افراد را تخل

. سالانه ردیگ یانجام م رهیو غ تیوبسا ،یرسانه چاپ ،یکین  ثابت و همراه، رسانه الکترونفتل م،یس یفکس، ب لهاز جم یتلف ارتباطمخ

 شیپ . صحتشودیابلاغ منهادهای مخاطب آب به  یمرکز ونیسیکم یو اخطار توسط دفاتر منطقه ا لیس ینیب شیپ 1111به  بیقر

  91.باشدیم %81بیش ازآب  یمرکز ونیسیکم یها ینیب

وسیله  سیل در کشور هند به بینی دهه پیش در هند تکامل یافته است. اولین سیستم پیش 3تا  2سیستم هشدار سریع، حدود 

ها بینی سیل تقریبًا به همه رودخانهاز آن به بعد برنامه پیش .بر روی رودخانه یامونا  تأسیس شد 1859کمیسیون مرکزی آب در سال 

بینی تراز ایستگاه آن برای پیش 132بینی سیل نصب شده که ایستگاه پیش 151کشور  انشعابات آنها گسترش یافته است. در اینو 

 62رودخانه،  بینی تراز ایستگاه پیش 132باشد.  بینی جریان ورودی به مخازن میایستگاه برای پیش 25گیر و  سیل آب در مناطق

ساعت گذشته و  24وضعیت هوا، مقدار بارش در  د. همچنین سازمان هواشناسی، اطلاعات عمومیده حوضه و زیرحوضه را پوشش می

های مختلف و همچنین محدوده تغییرات کمیت بارش پیشبینی شده  در حوضه ساعت آتی 24هشدار احتمال وقوع بارش شدید برای 

سیستمهای  اطی مجهز بیسیم انجام میشود. یکی از مهمترینانتقال اطلاعات در زمان واقعی توسط شبکه ارتب  را تعیین میکند. نحوه

اندازی و عملیاتی  این منطقه بوده است، راه هشدار سیل در هند، برای ایالت آسام که وقوع سیل پدیدهای قدیمی در سواحل رودخانه

آسیب سیل است. در این منطقه  های آسام در معرض درصد زمین 41از  شده است. سیل یک رویداد سالیانه در این ایالت است و بیش

صورت آزمایشی برای این منطقه  سامانه هشدار سریع سیل به 2118و باراک وجود دارد. در سال  ای براهماپوترا دو سیستم رودخانه

 به کامل عملیاتی شد. صورت به 2111های ارائه شده توسط این سامانه، در سال  بینی پس از مطلوب بودن نتایج و صحت پیش اجرا و

                                                 
Flood Forecasting in Germany, Challenges of a Federal Structure and Transboundary Cooperation 96 N. Demuth, S. 

Rademacher 
 hydrological-forecasting-://cwc.gov.in/floodhttp 91 

http://cwc.gov.in/flood-forecasting-hydrological
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بینیهای ارائه  علیرغم افزایش مساحت، صحت پیش  تدریج وسعت مناطقی که تحت پوشش این سامانه قرار داشتند افزایش یافته و

صورت معناداری کاهش یافته است. با افزایش  مالی و جانی در این مناطق به شده، افزایش یافته است. بدین ترتیب حجم خسارات

را  ای سیل، دولت هند این پروژه را به رسمیت شناخت و برای تمام مناطق مستعد سیل بودجه ویژه هشدار میزان موفقیت سیستمهای

قبل از آن مقایسه و تجزیه و  باخته با دیده، جمعیت تحت تأثیر و افراد جان اختصاص داد. پس از اجرای این پروژه، مناطق آسیب

طور قابل توجهی  بعدی، خسارت و تلفات ناشی از سیل به انجام اقداماتتحلیل شد. نتایج نشان داد که پس از اجرای این پروژه و 

 99پایین آمده است.

 

 ه. چین

 یم 98یو مقابله با خشکسال لابیمرکز کنترل س از یکه بخش لیدفتر کنترل س ای یکیدرولوژیآب وهوا توسط دفتر ه ینیب شپی

در سطوح مختلف  ل،یفصل سآغاز از  شیسالانه پ FCDRHوجود دارد.  یتا کشور یشود که در سطوح مختلف شهر یباشد، انجام م

وجود  یدرولوژیه ستگاهیا   1111یدر سطح مل نیحاصل گردد. هم چن نانیاطم یآمادگ یاز انجام کارها جلساتی برگزار می کند تا

 81دارد.

 

 

 

 و. استرالیا

های اخطار است که این کار را باید در هر ایالت انجام دهد. در استرالیا دفتر هواشناسی مسئول انجام پیش بینی سیل و سرویس 

 Catchmentمدیریت اورژانسی، مقامات آب )، نهادهای این سرویس با همکاری با سایر سازمان ها چون دولت های فدرال و ایالتی

Authorities ای پیش بینی آب و مراکز منطقه( و شوراهای محلی انجام می شود. این دفتر سرویس خود را توسط مراکز اخطار سیل و

 81دهدای دفتر وجود دارند انجام میهوا که در شعب منطقه

 

 ی سیلابی وظایف و کارکردهای سازمان هواشناسی کشور در ارتباط با حادثهماهیت و دامنه -1-4-7

در استانهای مختلف کشور،  1389 برای ارائه ی تحلیل از عملکرد سازمان هواشناسی کشور در بحران سیل رخ داده در ابتدای سال

ضروری است عملکرد این سازمان را در پرتو ماهیت وظایف و کارکردهای سازمانی آن بررسی نمود. از آنجا که ماموریت این سازمان 

ده و واکنش محور است، در این معنی که اساسا گزارش ها و تحلیل های منتشر شده توسط سازمان در پاسخ به درخواست های ارائه ش

                                                 
، آبان 15554گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی وضعیت سیل در کشور؛ اقدامات انحام شده و تجربیات سایر کشورها. سند شماره 99 

1386 

Flood Control and Drought Relief Headquarters (FCDRH) 98 

Flood Management in China: The Huaihe River Basin as a Case Study 81 Qian Mingkai and Wang Kai 

http://www.bom.gov.au/water/floods/ 81 

http://www.bom.gov.au/water/floods/
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حسب نیازهای مورد نظر تدوین می گردد، بی شک درک ماهیت وظایف و کارکردهای سازمان هواشناسی در رابطه یا سیلاب بدون 

و مولفه های اساسی آن غیرممکن است. همچنین، با توجه به ماموریت اطلاع رسانی سازمان هواشناسی، « سیل»ی تعریفی از خود ارائه

 ظرگرفتن دیگر نهادهای دخیل و نوع ارتباط آنها با سازمان هواشناسی قابل بررسی است. وظایف این سازمان با در ن

 

 الف. تعریف سیل و عناصر آن

همواره یکی از مهمترین حوادث طبیعی در برابر انسان بوده است اما با توجه به آثار و جنبه های متنوع آن ارائه ی « سیل»اگرچه 

نیز با آنکه مستقیما به تعیین تکالیف و   83وزارت نیرو نظام نامه مدیریت سیلاب 82است.تعریفی کامل از سیل بسیار دشوار 

کارکردهای نهادهای متولی در کنترل سیلاب می پردازد، اما از خود سیلاب تعریفی ارائه نمی دهد. با توجه به اهداف نوشتار حاضر و با 

فیضان موقت آب از »لف تدوین گشته است، می توان سیل را به عنوان الهام از تعاریف مختلفی که در قوانین داخلی کشورهای مخت

موجود میان « توازن»ی سیل از به هم خوردن تعریف کرد. براساس این تعریف می توان گفت واقعه« ی آنبسترهای شناخته شده

ضمن کمک به مقوله بندی سیل ها در تواند ایجاد می شود. لذا شناخت این سه مولفه، یعنی آب، بستر و توازن، می« بستر»و « آب»

 دسته های مختلف، در تعیین وظایف و کارکردهای نهادهای متولی پیش بینی، مقابله با سیل یا کاهش آثار آن، موثر باشد. 

 

 ب. نقش سازمان هواشناسی در ارتباط با عناصر تعریف سیل

وظابف و کارکردهای قانونی محول شده به سازمان با درنظر گرفتن عناصر پیش گفته در تعریف سیلاب می توان در پرتو 

 بینی، پیشگیری و کاهش آثار سیلاب را بررسی نمود. ی این سازمان در پیشهواشناسی، مشارکت و مداخله

 

 : آب (1

کمک نماید. از این رو سیلاب ها براساس منشاء بروز « منبع سیل»می تواند به شناسایی « آب»بررسی عناصر موثر بر مولفه ی 

سیلاب به دسته های مختلف تقسیم می شوند. همچون سیلابهای ناشی از بارندگی های فصلی، سیلاب ناشی از شکستن سدها، تخریب 

کانال ها و ... . همچنین تلاشهایی نیز در جهت تقسیم هر یک از این انواع سیل صورت گرفته است. برای نمونه تلاش شده است با توجه 

                                                 
 3811مقاله در رابطه با سیلاب تهیه و منتشر شده است که شامل  4113ود براساس داده های ناشی از تحلیل و آنالیز مقالات علمی و دانشگاهی کشور،  حد82 

( 2111(. دستورالعمل اتحادیه ی اروپا )https://civilprotection.ir/keyword/90) صفحه می باشد 38،911مقاله ژورنالی شامل  113مقاله کنفرانسی و 

ها، گیرد و شامل سیلاب رودخانهکند: پوشش موقت سطح زمین توسط آب که به طور معمول تحت پوشش آب قرار نمیگونه تعریف میماده سیل را این 2ر ماده د

های فاضلاب را شامل تمهای ناشی از سیسدهند و سیلابهای دریایی است که در مناطق ساحلی رخ میای و سیلابهای کوتاه مدت مدیترانهها، دورهکوهستان

یکی از آثار یا  نمی شود.اما یافتن تعریفی واحد از واقعه ی سیل در میان این پژوهش ها غیر ممکن است چراکه بسیاری از پژوهش گران سیل را تنها بر اساس

 مولفه های آن که موضوع مطالعه ی آنها بوده است، تعریف می کنند. 

 ؛ متن سند از طریق لینک زیر قابل دسترسی است1/9/85ن؛ 141/112/85. 1414زارت نیرو از برنامه راهبردی و 26راهبرد 83 

-22-23-%20MOE_%5B9-%20Management%20http://cmpd.wrm.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Flood

337%5D.pdf  

https://civilprotection.ir/keyword/90
http://cmpd.wrm.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Flood%20Management%20-%20MOE_%5B9-23-22-337%5D.pdf
http://cmpd.wrm.ir/uploaded_files/DCMS/wysiwyg/files/Flood%20Management%20-%20MOE_%5B9-23-22-337%5D.pdf
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پژوهشگران همچنین تلاش نموده اند تا  84اع سیل ناشی از بارش های مختلف )باران یا برف( تمایز قائل شود.به الگوی بارش، میان انو

  85ها وقوع سیلاب های آتی را پیش بینی کنند.با توجه به منشاء متفاوت سیلاب

ی در مورد محاسبه آب جاری شده در سیلاب می توان اشاره نمود. این مساله« حجم»همچنین به « آب»در خصوص مولفه ی 

خسارت های احتمالی که از جاری شدن یک حجم مشخص از سیلاب حادث خواهند شد، می تواند موثر باشد. در نتیجه با محاسبه ی 

 توان اقدامات لازم برای مقابله با خسارت احتمالی یا کاهش آن را اتخاذ نمود. حجم آب قابل انتظار می

در تعریف سیل، نهاد متولی در « آب»آن است که سازمان هواشناسی در ارتباط با مولفه ی نکته ی قابل ملاحظه در این خصوص 

« پیش بینی انواع بارندگی»ی ایران شناخته نمی شود. به نظر می رسد براساس وظایفی که برای این سازمان تعریف گریده، تنها مساله

در کشور در اختیار وزارت نیرو و بخشهای مختلف « منابع آب»ی اختیارات این سازمان قرار دارد. اطلاعات مربوط به دیگر در حوزه

مدیریت منابع آبی کشور هستند. از این رو، مشارکت سازمان هواشناسی تنها به صورت غیرمستقیم و در ارتباط با منابع تامین آب در 

 خواهد بود. « منبع سیل»

در تعریف سیل می تواند گفت این مساله باید روشن گردد که مشارکت منبع سیل در بروز « آب»ایه، در ارتباط با مولفه ی النه

سیل و خسارت های ناشی از آن چقدر بوده است و آیا سازمان هواشناسی وظایف خود را در این رابطه به درستی انجام داده است. 

در « حجم بارش»آیا  1389ظر از اقدامات و تدابیر اندیشیده شده در رابطه ی وقایع سیلاب درواقع سوال اساسی آن است که صرف ن

بازه زمانی مورد نظر تنها عامل یا حداقل موثرترین عامل در بروز سیلاب یوده است؟! در این صورت است که می توان به بررسی نقش 

 بارندگی توسط سازمان هواشناسی پرداخت. « پیش بینی»

به تنهایی برای پاسخ دادن به این پرسش ها کافی نیست چراکه تاجایی که « منبع سیل»نکته ضروری است که شناسایی  ذکر این

به پیش بینی هواشناسی مربوط می شود، اطلاعیه های این سازمان به صورت منظم و از طرق مختلف منتشر شده است. در نتیجه، 

انجام داده است اما این مساله به پیش بینی وقوع سیل و جلوگیری از خسارت ختم اگرچه این سازمان وظایف محوله را به درستی 

 نشده است. 

 

 :بستر  (2

ی جریان آب است. اهمیت این مولفه در آن است که تا زمانی که های شناخته شده«بستر»دومین مولفه ی اساسی در تعریف سیل 

مواجه نیستیم. « سیل»ارندگی یا جریان آب جاری در بستر، با واقعه ی خروج جریان آب از بستر رخ نداده باشد، صرف نظر از حجم ب

سیلاب ها را می توان براساس بستر جریان آب نیز تقسیم بندی نمود. به همین دلیل میان سیلابهای رودخانه ای و سیلابهای ناشی از 

ر این دو بستر است که همچنین از عناصر زمین طغیان دریا  تمایز قائل می شوند. این مساله به دلیل رفتار متفاوت جریان آب د

                                                 
Defined Mixed Distributions in Partial Duration Flood Series. In: Singh -Hirschboeck K.K. (1987) Hydroclimatically 84

V.P. (eds) Hydrologic Frequency Modeling. Springer, Dordrecht 
., and Pavlides, M.G. 1973. ‘Singnificance of the genesis of floods on probability Browzin, B.S., Baumbusch, C.A 85

analysis,’ in: Schulz, E.F., Koelzer, V.A., and Mahmood, Khalid, (eds.), Floods and Droughts, proceedings of the 

Second International Symposium in Hydrology, September 11–13, 1972, Fort Collins. Water Resources Publications, 

pp. 450–461. 
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شناختی تاثیر می پذیرد. درخصوص بستر جریان آب توجه به چند نکته ضروری است. نخست آنکه وقوع سیل می تواند به دلیل عدم 

مغفول بماند. دوم شناخت بستر باشد. در واقع ناشناخته ماندن بستر آب موجب می گردد اقدامات و تدابیر لازم برای مقابله با سیل 

آنکه، مداخله ی انسانی در تغییر و دستکاری بسترهای آب در طبیعت می تواند زمینه بروز سیلاب یا تشدید خسارت های آن باشد.  

حتی در وضعیتی که با یک بارندگی « بستر شناخته شده»لذا، این فرض را می توان مطرح ساخت که باتوجه به عناصر دخیل در 

 ه نیستیم، می توان انتظار وقوع سیلاب را داشت. غیرمعمول مواج

با توجه به ماموریت های قانونی سازمان هواشناسی می توان گفت کارکردهای این سازمان با دومین رکن تعریف سیل نیز فاقد 

ها، انهار، رودخانه میرمربوط به بستر و ح نامهنییآو  1361،86مصوب « عادلانه آب عیقانون توز» 2ماده  1تبصره رابطه است. براساس 

آن در مورد  میبستر و حر یپهنا نییتع 11/9/1318،81 یزهکشو  یاریآب ،یآبرسان یهاو شبکه یعیطب یهاها، برکه مرداب ها، لیمس

ها و انهار و داغاب در بستر رودخانه یدرولوژیدر هر محل با توجه به آمار ه یعیو مرداب و برکه طب لیو مس یعیهر رودخانه و نهر طب

بنابراین از آنجا که داده های مربوط به بسترهای شناخته   است. رویبا وزارت ن یآب ساتیاثر ساختمان تأس تیآنها بدون رعا یعیطب

یک سیلاب را  ی جریان آب در کشور در اختیار سازمان هواشناسی نیست، نمی توان انتظار داشت این سازمان قادر باشد وقوعشده

 پیش بینی نماید. 

 

 

 

 : توازن میان آب و بستر  (3

ی هرگونه تحلیلی در راستای پیش بینی وقوع سیل، نیازمند میان آب و بستر است. ارائه« توازن»سومین مولفه از تعریف سیلاب 

که ممکن است در برهم خوردن  ی این توازن و پایش مستمر آن است. تنها در صورت وجود اطلاعات کافی در مورد عناصریمحاسبه

ی دیگر کشورها نیز نشان می این توازن دخیل باشند، می توان انتظار داشت پیش بینی نسبتا موثقی از وقوع سیلاب ارائه شود. تجربه

 دهد صرف دسترسی به اطلاعات هواشناسی و رودخانه ها یا انتشار عمومی آنها برای پیش بینی وقوع یک سیل کافی نیست. 

ی وظایف سازمان هواشناسی قرار دارد و به یک نهاد مستقل با صلاحیت ها و امکانات کافی سپرده ای خارج از حوزهین مسالهچن

سامانه ملی پیش »مسئولیت پیاده سازی  موسسه تحقیقات آبوزارت نیرو،   نظام نامه مدیریت سیلابشده است.  براساس 

موسسه باید با تقویت همکاری و عقد قرارداد با سازمان هواشناسی کشور و دریافت  را برعهده دارد. این« بینی و هشدار سیلاب

روزه در محدوده های موجود و تکمیل اطلاعات با سایر سامانه ها، مدل های بارشی رواناب را به صورت مستمر  16اطلاعات پیش بینی 

اب و حجم رواناب استخراج نماید. این اطلاعات به عنوان داده اجرا و خروجی آن را برای نقاط هدف در قالب اطلاعات حداکثر دبی سیل

های آب و هواشناسی در اختیار معاون آب و آبفای وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب و دفتر مطالعات پایه منابع شرکت 

راه اندازی شده است بر اساس  کشور لیر سو هشدا ینیب شیسامانه پپایگاه اینترنتی  با آنکهمدیریت منابع آب ایران قرار می گیرد. 

                                                 
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679 86 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/120845 81 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90679
https://rc.majlis.ir/fa/law/show/120845
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جهت بهره برداری دستگاه های زیرمجموعه وزارت نیرو، مطابق با نظام نامه مدیریت »اطلاعات مندرج در صفحه ی ورود ، این سامانه 

« های کشوردخانهسیستم هشدار دهنده سیل در رو»مضافا آنکه  89ایجاد شده است و در دسترس عموم قرار ندارد؛« سیلاب وزارت نیرو

   88«نماید.هنوز به مرحله شکوفایی و توسعه کافی نرسیده و مرحله آزمایش را سپری می»به صورت محدود راه اندازی شده اما 

 

 نقش اطلاعیه های سازمان هواشناسی در پیش بینی و هشدار سیل -1-4-4

ان گفت  اعلامیه ها و اخطاریه های این سازمان باید از ، می تو«سیل»با درنظر گرفتن مشارکت سازمان هواشناسی در مولفه های 

چند جنبه مورد دقت نظر قرار گیرند. این جنبه های می تواند شامل زمان انتشار اعلامیه، محتوای اعلامیه منتشر شده، روش انتشار، 

 مخاطب اعلامیه ها و اخطاریه ها و صحت پیش بینی ها باشد. 

 

 . زمان انتشار اعلامیه ها1

لازم را در  در زمان رخداد حوادث جوی مانند سیل، طوفان، یخبندان و غیره اطلاعاتی سازمان هواشناسی ها ها و اخطاریه اطلاعیه

های جوی،  بسته به ماهیت پدیده ها ها و اخطاریه دهد. بازه زمانی صدور اطلاعیه اختیار عموم مردم و نهادهای مربوطه قرار می

 ساعت آینده را شامل می 86ساعت و گاه تا  12بازه زمانی  های انجام شده برای بینی صادر شده، پیش های متفاوت است. اطلاعیه

ساعت قبل از وقوع پدیده است  49های جوی از چند ساعت تا  بینی هواشناسی، شامل پیش ها نیز بسته به نوع پدیده شود. اخطاریه

قبل نیز صادر  ساعت 12ها ممکن است از  انجام شد، این اخطاریه 1389ماه  نبحرانی، مانند آنچه در مورد سیل فروردی که در مواقع

 انیو طغ لابیفقره اخطار در ارتباط با وقوع س 4،  26/12/81تا  24/12/81از روز  یسازمان هواشناسبراساس شواهد موجود  شوند.

 مقایسه انواع اعلامیه کرده است. ینیبشیپ 21/12/81را  وقوع آن خیارسال کرده است و تار رویها در استان گلستان به وزارت نرودخانه

 صادر شده توسط سازمان هواشناسی کشور مشخص می های های هواشناسی پیشنهاد شده توسط سازمان هواشناسی جهانی و اعلامیه

ها  استانداردهای موجود است و اطلاعیهها، عملکرد سازمان هواشناسی غالباً منطبق با  اعلامیه نظر مقیاس زمانی صدور شود که از نقطه

 شوند. های لازم بر اساس نوع پدیده جوی، عمومًا در زمانهای مناسب صادر می اخطاریه و

 

 . محتوای اعلامیه منتشر شده1

اعلامیه ها و اخطاریه های منتشر شده توسط سازمان هواشناسی کشور باید در چارچوب اختیارات و ظوایف این سازمان مورد 

از  یکه اطلاعات مناسب دیانجام شده، مشخص گرد یهایریگیدر پ است ادعا شده رویاسخ واصله از وزارت نرسی قرار گیرد. پبر

 با بارش مدتکوتاه ینبیشیرو، موضوع پ نیاز ا رد،یگیدر دسترس قرار نم یمدت از طرف سازمان هواشناسبارش کوتاه ینیبشیپ

فاز اول توسعه . قرار گرفت کار ستوردر د لابیمربوطه به عنوان فاز اول سامانه هشدار س لابیس یحجم و دب زانیم ینبیشپی هدف

                                                 
 89 http://fws.wri.ac.ir/FWS/Home/login  

ن بخشی از بینی وقوع سیل )به معنی پیش بینی بارش، پایش متغیرهای متئورولوژیکی و هیدرولوژیکی و شبیه سازی جریان در نقاط هدف( به عنواپیش 88 

 اجزای سیستم هشدار تلقی می شود که توسط موسسه تحقیقات آب انجام می شود.

(IR-http://www.wri.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5129&Site=DouranPortal&Lang=fa) 

http://fws.wri.ac.ir/FWS/Home/login
http://www.wri.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5129&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR
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 کیبا قدرت تفک یامنطقه یهامدل دیو تول یجهان یهواشناس ینیبشیپ یهااطلاعات مدل افتیموسسه به در لابیسامانه هشدار س

ارائه  رویوزارت ن رمجموعهیمختلف ز یهاشده از طرف دستگاه یمعرفبه کاربران تنها را  ریخدمات زو  بالا اختصاص داده شد یمکان

 : دینمایم

 یشده توسط مدل جهان ینیبشیمشاهده بارش و باران پ GFS  ساعته و مجموع بارش  3 یزمان یهادر بازه ندهیروز آ 11تا

 ساعت( 6مرتبه در روز )هر  4 روزرسانیبا به ندهیآ یروزها

 یامدل منطقه یاجرا WRF یمختلف و ارائه خروج یکربندیپ 3کل سطح کشور در  یبرا لومتریک 9 یمکان کیبا قدرت تفک 

مرتبه  4 یانروزرسبا به ندهیآ یساعته و مجموع بارش روزها 3 یزمان یهادر بازه ندهیروز آ 4شده تا  ینیبشیبارش و باران پ

 ساعت( 6در روز )هر 

 و  یجهان یهابارش و باران مدل ینیبشیپ یامتوسط و حداکثر نقطه ریگزارش و نمودار مقاد افتیامکان مشاهده و در

 در سطح کشور یسنجباران ستگاهیا 4111از  شیو ب 3درجه  زیآبر یهاها، حوضهدر سطح استان یامنطقه

 ها و ها، رودخانهآن زیآبر یها، سدها و حوضه2درجه  زیآبر یهاحوضه لیمتنوع، از قب یاطلاعات یهاهیامکان مشاهده لا

   در سطح کشور. یدرومتریه یهاستگاهیا

های تحت های آب و هواشناسی در اغلب استاناز ایستگاه ، دریافت داده1389همچنین عنوان گشته است که در بحران سیل  بهار 

های های آب و هواشناسی صورت گرفته است. متصدیان ایستگاهان ایستگاهتاثیر سیلاب بر اساس فرایند دریافت مستقیم داده از متصدی

های لرستان، کرمانشاه، ایلام، گلستان، مازندران، چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد و خوزستان به آب و هواشناسی در استان

اند. از طرفی، های هیدرومتری را ثبت و گزارش نمودههای منجر به سیلاب شامل بارندگی و تراز سطح آب ایستگاهصورت مستمر داده

های اخیر، دریافت های یکپارچه دریافت برخط داده )مانیتورینگ( طی سالبه ایجاد سامانه دلیل توجه ویژهدر استان خوزستان، به

گیران و مدیران اختیار تصمیمسنجی برخط صورت گرفته و در های هیدرومتری و بارانها به صورت ساعتی از ایستگاهخودکار داده

توان اذعان نمود دریافت و سازی مدیریت مخازن و سیلاب داشت. میگرفت که نقش بسیار چشمگیری در تصمیمسیلاب قرار می

های سنجش به صورت حداکثری و متناسب با پتانسیل موجود، به خوبی انجام ههای آب و هواشناسی از مجموعه ایستگاگزارش داده

های آب و هواشناسی و سامانه مانیتورینگ مشابه با آنچه در استان سازی ایستگاههای مربوط به برخطحال ایجاد زیرساختا اینشد. ب

ها محسوب گردیده و دریافت داده صرفًا بر مبنای قرائت مستقیم متصدیان، کافی به خوزستان برقرار است، یک ضرورت در سایر استان

 رسد.نظر نمی

 های صادر شده در ایران و آنچه توسط سازمان ای بین اجزای اخطاریه مقایسهرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درگزارش م

صادر شده توسط سازمان  های هواشناسی جهانی پیشنهاد شده، صورت گرفته است. شایان ذکر است این نتایج از بررسی اخطاریه

 111شامل حدود ) 1381 - 1389و  1381-1386 ، 1385 - 1386لهای های اسفند تا اردیبهشت سا هواشناسی کشور در ماه

این گزارش معتقد  در سایت رسمی سازمان هواشناسی کشور در دسترس است. ها صورت گرفته است که متن این اخطاریه( اخطاریه

وجود دارد که   است، تفاوتهاییها در کشور با آنچه توسط سازمان هواشناسی جهانی پیشنهاد شده  بندی اعلامیه طبقه از نظراست 

های سازمان هواشناسی  ها و اخطاریه متفاوت باشد. اما در محتوا و متن اطلاعیه تواند در کشورهای مختلف، ها می سطوح این اعلامیه

قابل  دانهای صادر شده چن شود میزان مخرب بودن یک پدیده، از نوع اعلامیه وجود دارد که این امر باعث می هایی کشور، مشابهت

محتوای متن و ادبیات به کار رفته در  ها و مشابه بودن ها و اخطاریه درک نباشد. به بیان دیگر نزدیک بودن سطح هشدار در اطلاعیه
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های انجام شده و با  بینی رسانی پیش بنابراین با تفکیک بهتر اطلاع .آنها، باعث کاهش حساسیت کاربران به وقوع حوادث میشود

های زیانبخش جوی، بهبود خواهد  ها، درک عمومی از مقیاس وقوع پدیده مختلف اعلامیه دبیات متفاوت در سطوحاستفاده از ا

  111یافت.

ی حائز اهمیت آن است که اخطاریه های سازمان هواشناسی کشور با هدف و ماموریت هشدار سیل تنظیم نشده اند؛ لذا نمی نکته

همان داده هایی را در بر داشته باشد که از یک اخطاریه ی هشدار سیل انتظار می رود.  توان انتظار داشت محتوای این اطلاعیه ها

تجربه ی کشورهای دیگر نشان می دهد یک اخطار سیل موثر باید حاوی اطلاعاتی درخصوص سطح قابل انتظار از جریان سیلاب، و 

اله در کشور وجود ندارد و چنین ماموریتی به سازمان تعیین خسارت های احتمالی باشد. اما به نظر می رسد نهاد متولی این مس

 هواشناسی سپرده نشده است. 

 

 . مخاطب اعلامیه ها1

به نظر می رسد با آنکه محتوای گزارش ها، اعلامیه ها و اخطاریه های سازمان هواشناسی تا حد زیادی با استانداردهای لازم 

همخوان بوده است اما عدم توجه به مخاطب و کاربرد قابل انتظار از این اعلامیه ها و اخطاریه ها باعث شده است تا آنها فاقد اثرگذاری 

فارغ از اعلامیه های سامانه ملی پیش بینی و هشدار سیلاب اله از دو جنبه قابل توجه است. نخست آنکه لازم باشند. این مس

سازمان هواشناسی به صورت مستقل داده های مورد نیاز خود را استخراج و تحلیل می نماید. در واقع رابطه ی سازمانی مستقیمی 

کردهای سامانه تنها به وظایف درون سازمانی آن در ساختار وزارت نیرو محدود می میان این دو نهاد به صورت موثر وجود ندارد اما کار

محور خود در پاسخ به نیازهای دستگاه -شود. دوم آنکه همین مساله باعث شده است که سازمان هواشناسی در انجام ماموریت واکنش

ای غالب اعلامیه های این سازمان به نیازهای مشتری های های مختلف، اساسا کارکردهای این سامانه را مد نظر قرار ندهد بلکه محتو

ای، هواپیمایی، کشاورزی و بنادر محدود می شود. اگرچه در متن برخی از اعلامیه های سازمان متداول سازمان، یعنی حمل و نقل جاده

نیز به صراحت « های از مسیلاحتمال بالا آمدن آب رودخانه ها و شیب شدید در برخ»به صورت مشخص به  1389در حوادث بهار 

 اشاره شده است. 

از این رو به نظر می رسد میان ماموریت های محول شده به سازمان هواشناسی و آنچه برای پیش بینی و انتشار هشدار سیلاب 

می تواند نیاز هست، همپوشانی کاملی دیده نمی شود. در نتیجه حتی موفقیت صد درصدی دستگاه های مشارکت کننده، ن« عمومی»

الزاما به نتیجه مطلوب ختم گردد. مضافا آنکه استفاده از منابع مختلف در داده های هواشناسی در پیش بینی سیلاب احتمال تفاوت و 

تعارض در تحلیل ها را افزایش می دهد در نتیجه این امکان وجود دارد که اخطار هواشناسی با داده های سامانه هشدار سیل متفاوت 

در این وضعیت مشخص نیست چه نهادی باید تصمیم گیری نهایی را انجام دهد. اگرچه ستاد مدیریت بحران در کشور و باشد اما 

 استانها باید تکلیف این مساله را روشن نموده باشد. 

 

                                                 
، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره جهانی ای پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با استانداردهای قایسهبررسی م111 

 1389؛ اردیبهشت ماه 16441مسلسل: 
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 صحت پیش بینی ها -1-4-8

احتمال »ها که به عنوان پیش بینی سیل روش تحلیل به کار رفته دربه صورت متداول این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که 

 Flood« )تحلیل بسامد سیل»بر اساس   111( شناخته می شود،Annual Exceedance Probability (AEP)« )افزایش سالانه

Frequency Analysis.در  112( صورت می گیرد که با بررسی داده های بلند مدت احتمال وقوع سیل در یک ناحیه را محاسبه می نماید

نار این روش یا در صورت فقدان داده های سیل به علت نادر یا کم سابقه بودن سیلاب در یک منطقه، از داده های بلند مدت بارش ک

استفاده می شود. بروز خطا در پیش بینی های فصلی بارش که براساس داده های پیشین و مقایسه ی آن با الگوهای هواشناسی جدید 

ایج نامطلوبی در پی داشته باشد. این را نیز باید افزود که با سامانه هشدار سیل داده های هواشناسی کوتاه انجام می شود، می تواند نت

تا حد زیادی ناشی از خطا در پیش بینی های فصلی  89مدت را در اختیار کاربران خود قرار می دهد اما ادعا شده است حوادث بهار 

 بارش بوده است. 

 بینی برخی موارد این پیش دهد که در نشان می 1381 - 1389بینی فصلی انجام شده در سال آبی  مطالعه و بررسی هفت پیش

 1389ماه  عنوان شده که بارش فروردین 1381دی  31بینی انجام شده در تاریخ  ها با خطا همراه بوده است. به عنوان مثال در پیش

دهد که بارشهای بسیار بیشتر از  نشان می در برخی حوزه هااتفاق افتاده  های در محدوده نرمال خواهد بود در صورتی که بارندگی

 بینی بینی ارائه شده برای اسفندماه که میزان بارش برای همه نقاط کشور کمتر از نرمال پیش علیرغم پیش نرمال اتفاق افتاده است یا

از نرمال داشته است.  درصد بیشتر 111شور، بارندگی ها واقع در شمال ک سو و گرگان به عنوان یکی از حوضه شده است، حوضه قره

در اسفندماه کمتر از نرمال بوده است. در  بینی برای برخی مناطق جنوب غرب به صورت صحیح انجام شده و بارش البته این پیش

سازمان درصدی مورد ادعای  11صحت و همراه است،  های فصلی با عدم قطعیت بینی توان گفت که اگرچه پیش مجموع می

شده  شود که صحت آنها کمتر از مقدار ذکر تواند کاربردی باشد، اما عمومًا مشاهده می برخی از مقاصد می  نیز برای هواشناسی کشور

با این حال صرف استفاده از پیش بینی های فصلی نمی تواند منبع مناسبی برای پیش بینی و هشدار سیل باشد چراکه  113است.

ها با هدف جلوگیری و هشدار سیل تفاوت دارد. مضافا آنکه، پیش بینی بارندگی در هر بازه زمانی، تنها یکی از کاربرد این پیش بینی 

و داده های مربوط به رودخانه ها و مسیل ها در کنار هم می « بارندگیپیش بینی فصلی »زیرمجموعه های تعریف سیلاب است. لذا 

 هد. اما چنین مساله ای خارج از وظایف قانونی سازمان هواشناسی قرار دارد. را تشکیل د« سیلابپیش بینی فصلی »تواند یک 

 

                                                 
flood-a-of-floods/chances-https://www.chiefscientist.qld.gov.au/publications/understanding 111 

“Reducing uncertainty with flood frequency analysis: Lam, D., C. Thompson, J. Croke, A. Sharma, and M. Macklin  112

The contribution of paleoflood and historical flood information”, Water Resour. Res., 53, (2017),  

doi:10.1002/2016WR019959 ; A. Díez-Herrero L.,  Laín-Huerta 

, GEOLOGICAL SURVEY OF SPAIN , rd Mapping MethodologiesA Handbook on Flood HazaIsidro, -M. Llorente

Madrid 2009, at: 

blicaciones/publiFree/HandbookFoodHazard/Pdf%20para%20descargar/A%20handbook%20onhttp://www.igme.es/Pu

 %20food%20hazard%20mapping%20tecnologies.pdf 

 33، پیشین، ص. بررسی مقایسهای پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران 113 

https://www.chiefscientist.qld.gov.au/publications/understanding-floods/chances-of-a-flood
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/HandbookFoodHazard/Pdf%20para%20descargar/A%20handbook%20on%20food%20hazard%20mapping%20tecnologies.pdf
http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/HandbookFoodHazard/Pdf%20para%20descargar/A%20handbook%20on%20food%20hazard%20mapping%20tecnologies.pdf
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 نتیجه گیری-1-4-12

عنوان  1389در مورد ارزیابی عملکرد سازمان هواشناسی کشور در ارتباط با سیلابهای بهار   با توجه به مطالب پیش گفته، می توان

داشت که کارکردها و وظایف تعریف شده برای این سازمان به صورت مستقیم در مساله ی پیش بینی و هشدار سیل دخیل نیستند. 

م گیری در این خصوص وزارت نیرو است. در واقع از آنجا که این امر بر دو دلیل استوار است؛ نخست آنکه، نهاد مسئول برای تصمی

سازمان هواشناسی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی قراردارد، و با توجه به سوابق تاسیس این سازمان، گزارشها، اعلامیه ها و اخطاریه 

اد مسئول برای پیش بینی و هشدار سیل های سازمان هواشناسی برای استفاده ی مخاطبانی محدود منتشر می گردد؛ اما از طرفی نه

ی سازمانی موثری میان سازمان هواشناسی و سامانه ملی هشدار سیل وجود نیز راسا به گردآوری داده های لازم پرداخته است و رابطه

یا خیر.  اساسا به پیش بینی های سازمان هواشناسی توجه نموده است سامانه هشدار سیلاب ندارد. اگرچه، روشن نیست که آیا

دومین دلیل برای غیرمستقیم بودن نقش سازمان هواشناسی آن است که در حوزه هایی که خارج از صلاحیت های سامانه هشدار 

سیلاب قرار دارد نیز سازمان هواشناسی داده ها و تحلیل های خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران )ملی یا محلی( قرار می دهد تا 

این زمینه اتخاذ گردد. درواقع، این سازمان نهاد تصمیم گیرنده در مورد صدور هشدار سیلاب از این طریق نیز  تصمیم گیری لازم در

محسوب نمی شود. این درحالی است که اعلامیه های سازمان هواشناسی که به صورت منظم انتشار می یابند برخلاف انتظار عامه 

فاقد اطلاعاتی روشن در مورد بروز احتمال خطر سیلاب، سطح هشدار یا خطرات  انمخاطبان، بنابر وظایف و ماموریت های این سازم

 احتمالی، یا اطلاعاتی در مورد خسارت های قابل انتظار هستند. 

مهمترین نکته آن است که نهاد دارای اختیارت و صلاحیت های قانونی مشخص جهت، پایش، پیش بینی، تصمیم گیری و صدور 

 ی هشدار سیلاب کنونی قادر نیست نیازهای عمومی را برطرف سازد. ر کشور وجود ندارد و سامانههشدار عمومی سیلاب د

 

 

 ضمائم-1-4-11

 114(8138 تیلغا 1383)سال های  چالش های بیان شده در طرح راهبردی سازمان هواشناسی کشور

کاربران محصولات هواشناسی در سطح کشور از یک تر شدن طیف  ا توجه به افزایش روز افزون درخواستها از سازمان و گستردهب

سو و توسعه همکاری های بین المللی از سوی دیگر، نیاز شدیدی بـه تـامین نیـروی کارشناسـی متخصـص است که متاسفانه به سبب 

اخیر تعداد متاسفانه طی سال های  .محدودیت استخدام و پرداختهای ضعیف سازمان امکان جذب و نگهداری آن ها فراهم نیست

اند. چنانچه این شرایط تداوم یابد چالشی  اند و یا خود را به نهاد دیگـری منتقـل کرده زیادی از همکاران یا سازمان را رها کرده و رفته

چالش دیگر سازمان ناشناخته بودن نقش آن بطور بایسته در امور کشور و زندگی مردم است. امروز  .جدی برای سازمان خواهد بود

کند و هشدارهای جوی به هنگام و با صحت بالا صادر کرده و از راههـای مختلـف اطـلاع  هدیم بـا تمـام تلاشی که سازمان میشـا

شـوند ولـی نمـی داننـد کـه چـه  کنند و یا از هشدارها با خبر می رسـانی میکند اما بازهم برخی از کاربران اعلام بر بی خبری می

                                                 
-ile_manager/52631/download/1/%D8%B7%D8%B1%D8%ADhttp://tahavol.irimo.ir/far/services/f104

-99.html?t=%D8%B7%D8%B1%D8%AD-93-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C

 %D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C 

http://tahavol.irimo.ir/far/services/file_manager/52631/download/1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-93-99.html?t=%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://tahavol.irimo.ir/far/services/file_manager/52631/download/1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-93-99.html?t=%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://tahavol.irimo.ir/far/services/file_manager/52631/download/1/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-93-99.html?t=%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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ماند. باید توجه داشت که تلاشهای سازمان هنگامی به بار  ثمر باقی می ند. در هر دو حالت زحمات سازمان بیاقداماتی باید انجام ده

به همین علت در برنامه . ها و محصولات هواشناسی، از آن ها به نحو احسن در کـار خـود بهـره ببـرد نشیند که کاربر نهایی داده می

چالش دیگر،  .، محـور کارهـا قرار گرفته استآنربر نهایی و برقراری ارتباط دوسویه با های سال های آینده سازمان، توجه به کا

 .اعتبارات ضعیف سازمان است که مانع از توسعه فراخور سازمان هواشناسی کشور شده است
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 121بارش یفصل ینیب شیپ 1-شکل

 

                                                 
 بررسی مقایسهای پیش بینی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران115 
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 126اعلامیه ها و اخطاریه ها

 

 ریاخ لیها در رخداد س هیها و اخطار هیتعداد و زمان صدور اطلاع  1-2جدول 

 

                                                 
 نی ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایرانبررسی مقایسهای پیش بی 116 
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 یصادر شده در سطح استان یها هیها و اخطار هیتعداد اطلاع  6-2جدول 
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 ها مراتع و آبخیزداری کشورسازمان جنگل-1-8
 چکیده-1-8-1

تواند نقش و آبخیزداری کشور یکی از سازمانهایی است که در ارتباط با موضوع سیلاب میها مراتع از آنجایی که سازمان جنگل

موثری داشته باشد، لذا بررسی تکالیف قانونی این سازمان در ارتباط با پیشگیری از سیلاب و نحوه ایفای این تکالیف در سیلابهای اخیر 

 شد و شامل چهار قسمت است: ضروری می نمود. در راستای ضرورت مذکور، این گزارش تهیه

 ابتدا تکالیف قانونی سازمان در ارتباط با موضوع احصا گردید؛  -1

نحوه عملکرد سازمان در جهت ایفای تکالیف قانونی به منظور پیشگیری از سیلاب مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات از  -2

بررسی شد و مشخص گردید که سازمان تا چه حد به تکالیف خود  ها، مراجع رسمی و با طرح سوال از خود سازمان گردآوری ورسانه

 عمل کرده است و در چه مواردی به تکالیف قانونی خود در حد کفایت عمل نکرده است؛ 

 ضمن آسیب شناسی، نواقص و خلاهای قانونی مورد بررسی قرار گرفت؛ -3

 و نهایتا پیشنهادات لازم ارایه شد.  -4

رسیها نشان داد: سازمان تکالیف مهمی در ارتباط با پیشگیری از سیل بر عهده دارد که عمده این تکالیف ، بر1در ارتباط با بخش 

 عبارت است از حفظ و حراست و احیای مراتع و جنگلها و اجرای طرحهای آبخیزداری. 

نونگذار آنچنان که باید و شاید ، مشخص شد که سازمان در ارتباط حفظ و احیای جنگلها و مراتع به اهداف قا2در ارتباط با بخش 

دست پیدا نکرده است. برخی طرحهای قانونی جهت حفظ و احیای جنگلها و مراتع نظیر طرحهای واگذاری مراتع و جنگلها نه تنها به 

 هدف قانونگذار که احیای جنگلها و مراتع بوده، دست نیافته بلکه بیشتر موجب تخریب جنگلها و مراتع شده است.

برداری بوده است تا حفظ، و آسیب شناسی معلوم شد که رویکرد قوانین نسبت به موضوع بیشتر متوجه بهره 3با بخش  در ارتباط

احیا و توسعه. همچنین، قوانین موجود نیز به نحو احسن اجرا نشده یا بر اجرای آنها نظارت نشده است و علت آن فقدان حاکمیت 

خودِ مجریان قانون بوده است. مطالعات کافی قبل از تصویب قوانین انجام نمی شود و به  نفوذ بعضاًقانون و اعمال نفوذ اشخاص ذی

 همین دلیل طرحهای قانونی در عمل با شکست مواجه می شوند.  سیستم نظارت بر اجرای قانون کارآمد نیست.

نین غیرقابل اجرا؛ تقویت نظارت بر اجرای پیشنهادات شامل: انجام مطالعات کافی قبل از وضع قوانین؛ اجتناب از تصویب انبوه قوا

قانون؛ شناسایی توان سازمان و ایجاد تناسب بین تکالیف قانونی و توان سازمان و تخصیص بودجه متناسب؛ تمرکز توان سازمان ابتدا بر 

راتع از حیث تخریب و ها و محفظ سپس احیاء و بعد توسعه و همزمان ارتقای توان سازمان؛ مطالعه و شناسایی نقاط بحرانی جنگل

 تمرکز توان دولت و سازمان بر مناطق مذکور؛ ارتقای شفافیت، قلع فساد و حاکمیت قانون است. 

 

 مقدمه-1-8-1

اصی خ طورسیستم با یکدیگر به اجزای آنهاست به نحوی کهی بپایداری نس، طبیعی باز سیستمهای مهم ویژگیهاییکی از 

گیرد. خود تنظیم )در مقدار مواد ورودی، جریان داخلی و خروجی( شکل میسیستم  نوعی ،حالت تعادل نای. در هستند گهماهن

 دخالتهای نسنجیده انسان در این سیستمها موجب برهم خوردن تعادل طبیعی و پاسخ مهلک از سوی طبیعت خواهد بود.

ای مناسب در آن مهیا است. این محیط برای دنیا بیشتر به خمرۀ سرکه شبیه است که ابتدا شیره شیرین انگور با مقدار آب و دم 

نمایند. شوند، بسیار نشاط آور است. لذا شروع به مصرف شیره انگور و تکثیر )زاد و ولد( میاولین مخمرهایی که وارد آن محیط می
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شود و موجب مرگ یکنند، بلای جان مخمرها ماکسید کربن و الکل ناشی از مصرف قند که مخمرها تولید میگذرد که دیاندکی نمی

 شود.و توقف رشد و تکثیر آنها می

هایی درآورده است، نیز صادق است. به رکوبی که در داخل سوراخ درختی کهنسال لانه داشته و جوجهاین موضوع در مورد دا 

شته و زبان اعتراض به مادر ناپذیری برای خوردن حشرات دارند، لانه را با مدفوع انباها که اشتهای سیرینحوی که بعد از مدتی جوجه

گشایند که این لانه بسیار کثیف و بد بو است و بهتر است به فکر لانۀ دیگری باشیم و مادر پاسخ میدهد: این مخرجی که همراه ما می

ید به فکر خواهد به سرنوشت آن مخمرها و دارکوب داستان دچار نشود، بااست، هرکجا برویم وضع همین خواهد بود. لذا اگر انسان می

 های طبیعی بپرهیزد. ای اساسی باشد و از دخالت نسنجیده در چرخهچاره

با عنایت به اهمیت پوشش گیاهی اعم از جنگلی و مرتعی در کمک به جذب آب نزولات آسمانی در خاک و ممانعت از فرسایش 

ها و مراتع و و آبخیزداری کشور در حفاظت از جنگلها مراتع خاک و نهایتا ممانعت از بروز سیلاب، ایفای صحیح وظایف سازمان جنگل

های نسنجیدۀ انسان در این های ویرانگر  ایفا نماید. دخالتگیری از بروز سیلتواند نقش حیاتی در پیشتوسعه و ارتقای کیفیت آنها می

یج ناگوار اینگونه دخالتها و تخریبها است. نماید و بروز سیل یکی از نتامنابع موجب تخریب آنها شده و کارکرد طبیعی آنها را مختل می

ها و مراتع است. بدهیهی است که در این راستا، قانونگذار تکالیفی را بر عهده سازمان قرارداده است که اهم آن حفظ و احیای جنگل

برداری معادل امحا خواهد  بهره برداری از منابع جنگلی و مرتعی باید فرع و متعاقب بر حفظ و احیا و توسعه صورت گیرد وگرنه بهره

 بود. 

در بسیاری از نقاط کشور و ورود خسارات قابل توجه، هیأت  1389و اوایل سال  1381نظر به بروز سیلهای کم سابقه در اواخر سال 

های ریزی تا در برنامه فراهم نماید بررسی دقیق موضوع روایتی جامع از آنچه رخ داده استویژه گزارش ملی سیلاب درصدد برآمد با 

آتی منشاء اثر باشد. در این راستا، کارگروه حقوقی هیات جهت بررسی ظرفیتهای حقوقی موجود و نهایتا آشکار ساختن نواقص و 

خلاهای قانونی در ارتباط با موضوع، تکالیف قانونی سازمان را احصاء و سوالاتی در رابطه با عملکرد سازمان در ایفای تکالیف قانونی 

سازمان ارسال نمود. متاسفانه سازمان پاسخهای خود را با تاخیر ارسال نمود و مهمتر اینکه تمامی اطلاعات و اعداد و ارقامی مطرح و به 

که در پاسخنامه سازمان ارایه شده اند نیاز به راستی آزمایی دارند و ذکر آنها در این گزارش به هیچ عنوان به منزله تایید آنها نمی 

 باشد.

کور، در این گزارش ابتدا وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذکر و سپس عملکرد سازمان در ایفای وظایف قانونی و با مقدمه مذ

ها مراتع سازمان جنگل»اعمال اختیارات بررسی و آسیبهای موجود ذکر و پیشنهادات ارایه خواهد شد. منظور از سازمان در این گزارش 

 است.« و آبخیزداری کشور

دآوری است که سازمان تکلیف قانونی مستقیمی در ارتباط با امر سیلاب در حین یا بعد از وقوع آن ندارد لیکن ایفای لازم به یا

ها و مراتع، عاملی مهم در پیشگیری از بروز سیلهای وظایف و همچنین اعمال صحیح اختیارات قانونی سازمان، در حفظ و احیای جنگل

 ویرانگر است. 

 ی متضمن تکالیف سازمان در داخل کادر قرار گرفته است.توضیح:  مواد قانون

 

 تکالیف و اختیارات قانونی سازمان و ارزیابی عملکرد سازمان در نیل به اهداف قانونی -1-8-1
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 خلاصه قوانین و مقررات مرتبط 7-1جدول 

 

رد

 یف

 مواد قانونی مربوطه عنوان

های نامه قانون ملی شدن جنگلصویبت 1

 (وزیرانهیأت 21/11/1341کشور )مصوب 

  2و  1مواد:  

 ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره  2

 و اصلاحات بعدی 1346مصوب  مراتع 

 21، 22، 21، 21، 11، 9، 4(، 1348)اصلاحی 3، 2مواد: 

 34(، 1354)اصلاحی  31 (، 1354)اصلاحی  و تبصره 

)اصلاحی   38(، 1354)اصلاحی  31(، 1312)اصلاحی 

  59و  51، 41(، 1354

قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف  3

منابع طبیعی و  سازمانهای وزارت کشاورزی و

مصوب  انحلال وزارت منابع طبیعی

1351411412 

 29و  21و  26و  11و  3، 2مواد 

 حفظ و حمایت از منابع طبیعی وقانون  4

 1311مصوب   ذخائر جنگلی کشور

  1ماده 

( 21الف( تبصره )بند )نامه اجرایی نآیی 5

 کل کشور 1391بودجه سال  قانون

 1ماده 

وری بخش کشاورزی و قانون افزایش بهره 6

 1398مصوب  منابع طبیعی

  21و  15، 14،  13، 12، 11، 9مواد: 

ـ  1384قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 1

1381) 

 149و 141مواد: 

  39و  31مواد:  ششم توسعه کشورقانون برنامه پنجساله  9

طرح جامع امداد و نجات کشور مصوب  8

1392 

 34ماده  3بند 

1

1 

قانون تشکیل آیین نامه اجرایی ماده واحده 

 طبیعی کمیته ملی کاهش اثرات بلایای

 1بند ج ماده 

1

1  

برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره 

مصوب  های کشوربرداری و مدیریت جنگل

 هیأت وزیران 21/8/1382

 11و  9، 1، 6، 4، 3، 2مواد 
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 ها و مراتعتکلیف حفظ، احیا و توسعه جنگل  -اول

 (وزیرانهیأت 17/12/1181)مصوب  «های کشورنامه قانون ملی شدن جنگلصویبت» -1

 . استبرداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره -ماده دوم

دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار برداری از منابع فوق را راساً عهدهسازمان جنگلبانی مجاز است بهره -1تبصره 

 . کند

 

 و اصلاحات بعدی، 1186مصوب « مراتع ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»  -1

های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به بیشه ها و مراتع وبرداری از جنگلبهره حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و :1ماده 

 . ایران است سازمان جنگلبانیعهده

 

 منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و -سوم -1

 1112511511مصوب 

ها و مراتع و اراضی جنگلی و برداری از جنگلبهره ه منظور انجام وظایف و مقررات مربوط به حفظ و حمایت و احیاء و توسعه وب - 2ماده 

 .شودکشور تشکیل می ها و مراتعساحلی و حفاظت آبخیزها سازمانی به نام سازمان جنگل طبیعی و اراضی مستحدثههایبیشه

جلوگیری از انهدام آنها و بهبود محیط زیست  طبیعی مکلف است در زمینه حفظ منابع طبیعی ووزارت کشاورزی و منابع  - 3ماده 

 بخش و موجب برهم خوردن تناسب و تعادل محیط زیست بشود طبقاز هر اقدامی که زیان جانداران و پیشگیری و ممانعت گیاهان و

 .نماید بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت های لازم اقدام ونامهآیین

تصویب کمیسیونهای  وزارت اقتصاد تنظیم و پس از های اجرایی این ماده به وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ونامهآیین -تبصره 

 .خواهد شد مجلسین به موقع اجرا گذارده مربوط

 د:ردگمی بر اساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین - 11ماده 

نظر کشاورزی و دامداری و حفظ و توسعه و  وری از سرزمین ازتنظیم و پیشنهاد سیاست و خط مشی کشاورزی و دامداری و بهره -1

 ر.اقتصادی کشو های عمرانی و توسعهبرنامه برای بررسی و تصویب هیأت وزیران و منظور کردن در برداری از منابع طبیعی کشوربهره اصلاح و

آنها و بهبود محیط زیست از طریق پیشگیری و  روشها و تدابیر ضروری در زمینه حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از انهداماتخاذ  -2

 .اجرای مقررات موضوعه اقدام مضر و نظارت بر حسنممانعت از هر

برداری از و توسعه و تکثیر و بهره حفاظت و اصلاح برداری از آنها و همچنینحفظ و اصلاح خاکهای کشور و فراهم آوردن موجبات بهره -9

 ز.ایجاد فضای سب آبزیان دریاها و آبهای داخلی( و بهسازی محیط زیست از نظر -حیوانات وحشی  -مراتع  - هاجنگلمنابع طبیعی )سایر

 

 1148 افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون  -8

محیطی )اکولوژیکی( عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام موجود در مراتع ـ به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست 14ماده

ای اقدام نماید که با استفاده از نیروی انسانی متخصص، توان کشور، دولت مکلف است با انجام مطالعه، ارتقاء علمی و تقویت تسهیلات، به گونه



      168     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 :های غیردولتی، ظرف ده سالهای بخشو سرمایه

رشد کیفیت و کمیت علوفه و سایر تولیدات مراتع، ضریب تنوع گیاهی، تثبیت خاک و ترسیب کربن و سایر معیارهای  الف ـ شاخص

 .( افزایش یابد%2زیست محیطی )اکولوژیکی( سرزمین، به طور متوسط سالانه تا دو درصد )

دام، ضمن کاهش جمعیت دامی و بسته به مرتع )بز، ب ـ با انجام اقداماتی نظیر اصلاح نژاد، بهبود مدیریت و اصلاح الگوهای پرورش 

گوسفند و گاو بومی( به میزان سه میلیون واحد دامی در سال تا حد تعادل، جمعیت دام جایگزین )گاو آمیخته و گاو اصیل، گاومیش و 

 .( میلیون واحد دامی در سال افزایش یابد1/3پرواری صنعتی و نیمه صنعتی( تا سه و یک دهم ) گوسفند

( 1/3های سیلویی، جو و ذرت به میزان سه و یک دهم )ج ـ میزان خوراک تولیدی از منابع زراعی شامل انواع بقولات )لگوم ها(، علوفه

 .( میلیون تن در سال افزایش یابد5/1میلیون تن افزایش و برداشت علوفه مجاز از مراتع کشور به میزان نیم )

برداری مازاد بر توان زادآوری طبیعی، احیایی و زیست محیطی )اکولوژیک( جنگل وعیت بهرهـ دولت مکلف است ضمن اعمال ممن15ماده

های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب های جنگلی اعم از صنعتی و غیرصنعتی، جایگزینی سوخت فسیلی و 

نشینان به عمل آورده و با استفاده از توان و نگل و ساماندهی جنگلهای هیزمی، خروج دام از جانرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت

های جنگلی و زراعت چوب اقدام نماید به های غیردولتی نسبت به احیاء و توسعه درختکاری مثمر و غیرمثمر و بوستانهای بخشسرمایه

( 11/1( و سرانه جنگل از هفده صدم )%81نود درصد )( به %41ها و مراتع، از چهل درصد )ای که ظرف ده سال، ضریب حفاظتی جنگلگونه

 . ( هکتار برسد25/1هکتار به بیست و پنج صدم )

 

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور -1

 39ماده 

 محیطی با مشارکت جوامعها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست( حفاظت از جنگل%111) ارتقای پوشش صددرصد -ر

بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ها و همچنین تعادلمنظور پایداری جنگلها و مراتع کشور بهمحلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل

 (%11درصد)ده

 

 

ها و مراتع و ( بعد از ملی اعلام کردن جنگلوزیرانهیأت 21/11/1341)مصوب  «های کشورنامه قانون ملی شدن جنگلصویبت»

ها و مراتع را برعهده سازمان از جنگل برداریحفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و بهرهکیت دولت بر منابع مذکور، تکلیفِ تثبیت مال

گذارد. لیکن، در خصوص جزئیات و نحوه حفظ و احیا و توسعه مقرراتی ندارد و مقصود بیشتر تثبیت مالکیت قانونی دولت جنگلبانی می

بته، نحوه اجرای این قانون با مشکلات زیادی مواجه بوده و اختلافات ناشی از آن همچنان در دادگاهها بر منابع مذکور بوده است. ال

مطرح است و مشکلات بیشتر ناشی از نحوه اطلاع رسانی و آگهی بوده است. چراکه اکثر مردم در روستاها بوده و سواد نداشتند و از 

شاهنشاهی مالکیت افراد ملت را ملغی و بدون جبران خسارت متناسب، به  شدند و دولتهای منتشر شده مطلع نمیمفاد آگهی

 تصاحب دولت درآورد.
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حفظ و احیاء و اصلاح و توسعه و نیز تکلیفِ  و اصلاحات بعدی، 1346مصوب « مراتع ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره»

لیکن، بدون ورود به جزئیات و نحوه حفظ، احیا و توسعه یا موکول کردن گذارد. ها و مراتع را برعهده سازمان میاز جنگل برداریبهره

شمارد و اختیارات آن به تصویب آیین نامه، بلافاصله وارد امر بهره برداری شده و برداشت چوب و زغال و واگذاری جنگل را مجاز می

برداری شکل . لذا رویکرد براساس بهرهنمایداموش میمراتع را نیز بکلی فردهد و لازم را در این خصوص در اختیار سازمان قرار می

 گرفته است نه حفظ و احیاء و توسعه.

حفاظت نیز اغلب از طریق جریمه متخلفین صورت میگیرد که بخشی از جرایم ماخوذه به عنوان منبع درآمد سازمان محسوب 

قطع درختان وجود نداشته باشد بلکه بعد از قطع  شود که جدیت در پیشگیری ازشوند. چنین حفاظتی منجر به این وضعیت میمی

باید مراقب بود که جریمه اخذ شود و نتیجه نابودی جنگل است. چنین رویکردی شاید در زمان تصویب قوانین مذکور چندان قابل 

 مذمت نباشد اما ادامه آن بعد از آشکار شدن اهمیت حفظ محیط زیست قابل توجیه نخواهد بود.

اکنون متوجه سازمان است و باید ملاحظه نمود آیا سازمان در نیل به اهداف مقرر در قوانین موفق بوده است یا این وظایف کلی 

 خیر.

 

   ها:جنگل -الف

چه تغییری  1369نسبت به سال  1389سازمان در پاسخ به این سوال که: مساحت جنگلهای استانهای گلستان و لرستان در سال 

 می هکتار 9/435649معادل  1385سال  در و هکتار  421815معادل  1313سال  در گلستان استان دردهد: کرده است؟ پاسخ می 

هکتار در استان جنگلکاری و احیا صورت گرفته است. در مورد استان لرستان اطلاعات  9634 1381تا سال  1399باشد و از سال 

هکتار  94234سطح  در اعتباری مختلف منابع از 1389تا  1391 سال از خوزستان استان در نهالکاری 111مقایسه ای ارایه نمی دهد.

  .است گرفته صورت

افزایش یافته است، به شدت  1385تا سال  1313صحت پاسخ ارایه شده مبنی بر اینکه سطح جنگلهای استان گلستان از سال 

در ادامه گزارش به آنها اشاره می شود. همچنین مورد تردید است چرا که سایر اطلاعات از سایر منابع خلاف آن را بیان می کنند که 

هکتار در استان گلستان جنگل کاری و احیا صورت گرفته است و سایر  9634حدود  1381تا سال  1399از سال » صرف اعلام اینکه 

ص گردد واقعاً کفایت نمی کند و ضروری است وضعیت فعلی سطح اعلام شده در حال حاضر بر روی زمین ارزیابی شود تا مشخ... « 

 نتیجه ای حاصل شده است یا خیر؟

سازمان از پاسخ در مورد عواید سازمان طفره می رود در حالی که این امر از اهمیت اساسی برخوردار است و باید بررسی شود عواید 

 غیره.ناشی از اقداماتی نباشد که موجب تخریب جنگلها گردد. از قبیل صدور مجوز قطع درختان و پروانه چرا و 

سازمان در پاسخ به این سوال که منظور از بهره برداری از جنگل چیست و تاثیر بهره برداری بر کمیت و کیفیت جنگل چیست؟ 

 های شیوه جنگلداری، روشهای است. براساس بوده چوب برداری بهره جنگلداری طرحهای در برداری ه بهر از منظور»پاسخ میدهد: 

 طرح درکتابچه مندرج اهداف به توجه با و گرفت می انجام گذاری نشانه طرح، کتابچه در شده تخابان های برش ونوع شناسی جنگل

                                                 
 . 86، ص 0/2/89مورخ  82750/8/89. پاسخ واصله از سازمان طی شماره  870
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که  میگرفت انجام جنگل ساختار با متناسب ها توده در دخالت ... و جنگل های توده وکیفی کمی و ارتقاء توسعه احیاء، مستمر، تولید

 «می گردید. جنگل تقویت موجب ها عرصه از بهینه حفاظت با و داشته جنگل بهبود روند در مثبتی تأثیر

واضح است که منظور هیئت از طرح سوال، دریافت پاسخهای کلیشه ای که در کتابها یافت می شوند نبوده است. بلکه آنچه در 

ره خواهد شد، واقعیت روی داده یا می دهد مورد نظر است. پاسخ مذکور بسیار کلیشه ای و با واقعیتهای موجود که در ادامه اشا

 مطابقت ندارد؟ 

وفق قانون، سازمان مجاز به واگذاری مناطقی تحت عنوان طرح های جنگلداری بوده است. در این ارتباط سوال شده است: در یک 

 طرح جنگلداری، معمولا طرف قرارداد چه منافع و چه تکالیفی دارد؟ 

 درآمدها .میگردد ها مشخص وهزینه درآمدها از حاصل جنگلداری های طرح بیلان براساس مجری سود» سازمان پاسخ داده است: 

و  درختان فروش با میگیرد و جنگل شناسی انجام اصول و براساس متخصص کارشناسان توسط که شده گذاری نشانه درختان محل از

میباشد.  ...و حفاظتی های نیرو ، حصارکشی ، جاده احداث حصارکشی، نهالکاری، شامل ها میگیرد. هزینه حاصل ومقررات قوانین رعایت

حفاظتی  حقوق پرسنل کشی و حصار و کاری و جنگل احیاء – جنگل پرورش عملیات اجرای سازی، تکالیف مجری نیز حفاظت، جاده

 119«هیچگونه پروانه قطعی صادر نشده است.  1386است. پس از اجرای طرح تنفس از سال 

اجرای طرح تنفس نشان میدهد که طرحهای جنگلداری نفس جنگلها را بریده و در جهت غارت و تخریب منابع جنگلی پیش رفته 

و احیا و پرورشی صورت نگرفته است چرا که در صورت احیا و پرورش شاید نیازی به تنفس نباشد. به عبارتی بهره برداری متعادل و 

 لوژیکی جنگل صورت گرفته است. متوازن نبوده و خارج از توان اکو

 15731853 جنگلداری و طرح از خارج در حجم مترمکعب 181854 حجم به 1389 سال تا 1370 سال حسب اعلام سازمان، از

 96684 حجم به 1398 تا 1381 از گلستان استان شد. در صادر مازندران استان ساری منطقه جنگلداری طرح داخل در مترمکعب

 های طرح برداری بهره پایان - 1396 سال جنگلداری )تا طرح داخل در مترمکعب 2092413 و جنگلداری طرحهای از خارج در مترمکعب

 شده است و تهیه زغال در کل منطق جنگلی شما ممنوع است.  صادر )جنگلداری

وجه به موضوع یا فقدان اگرچه آمار و اطلاعات دقیق و جامعی در این خصوص قابل دسترس نیست و این امر خود نشانگر عدم ت

 شفافیت است، به برخی از آمارهای موجود در وبگاه مرکز آمار ایران رجوع میکنیم:
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گروه  درختـانتولیـد شده  وتعـداد نـهال نهالستـان ، مساحتشده و واکاری ، کاشتشده قطع درختان ، تعداد، حجممساحت 4-1جدول 

 1171.111طرحهای جنگلداری کشور در سال  1111و  1112و  1128

مساحت  شرح

برداشت شده 

 )هکتار(

تعداد درختان 

 قطع شده )اصله(

حجم درختان 

قطع شده )متر 

 مکعب(

مساحت کاشت 

 واکاری شده )هکتار(

تعداد نهال کاشت شده 

 )اصله(

 31151 24 9188 4311 312 1گروه 

 6836145 3183 161192 269211 11116 2گروه 

 1936511 1291 931314 126811 19534 3گروه

 

 1گروه  درختـانتولیـد شده  وتعـداد نـهال نهالستـان ، مساحتشده و واکاری ، کاشتشده قطع درختان ، تعداد، حجممساحت 8-1جدول 

   1171در استان گیلان:  1و  1و 

شر

 ح

مساحت 

برداشت شده 

 )هکتار(

تعداد درختان 

 )اصله(قطع شده 

حجم درختان 

قطع شده )متر 

 مکعب(

مساحت کاشت 

 واکاری شده )هکتار(

تعداد نهال کاشت 

 شده )اصله(

گرو

 1ه 

46 328 348 14 5151 

گرو

 2ه 

3465 51141 154424 812 1822511 

گرو

 3ه

5869 212815 118115 521 1151191  

 

 1گروه  درختـانتولیـد شده  وتعـداد نـهال نهالستـان ، مساحتشده و واکاری ، کاشتشده قطع درختان ، تعداد، حجممساحت 12-1جدول 

   1171در استان مازندران: 

شر

 ح

مساحت 

برداشت شده 

 )هکتار(

تعداد درختان 

 قطع شده )اصله(

حجم درختان 

قطع شده )متر 

 مکعب(

مساحت کاشت 

 ه )هکتار(واکاری شد

تعداد نهال کاشت 

 شده )اصله(

 25111 11 1951 3819 266گرو

                                                 
 . درختان گروه یک شامل: زربین، ارس، سرخگار، گردو و آزاد.  878
 گنجشگ، ملچ، افرا، شیردار، توسکا، الوکک و نمگار. شامل: راش، بلوط، زبان 5. درختان گروه  887
 پلت، ممرز و سایر درختان. شامل: اوجا، سفیگ 3. درختان گروه  888
885  https://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx.  05/77/8389ملاحظه در  

https://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx
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 1ه 

گرو

 2ه

13551 216461 616159 2221 5114245 

 

 1171111مساحت و تعداد درختان قطع شده برای سایر مقاصد:  11-1جدول 

 بازداشتی پارک و مراکز آموزشی مصارف روستایی جاده سازی شرح

  319  46 مساحت )هکتار(

 25922 31168 3461448 5892 تعداد )اصله(

 

 1181 -1161ها و مراتع کشور بین سالهای موارد و مساحت آتش سوزی در جنگل  11-1جدول 

سال

  

 مساحت )هکتار( موارد )فقره(

 مرتع جنگل مرتع جنگل

136

5 

262 31 9538 3184 

131

1 

61 2 298 2 

131

5 

438 142 5928 21648 

139

1 

368 432 3194 4561 

139

5 

611 626 2152 9391 

138

1 

441 911 23656 13316 

138

1 

516 611 1544 6591 

 

                                                 
883  https://amar.sci.org.ir/PlanList.aspx.  50/77/8398رویت شگه در 
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آمارهای رسمی مذکور نشان میدهد که مساحت بهره برداری و قطع درختان بطور قابل توجهی بیشتر از مساحت کاشت شده است. 

شدن به جنگل راه دارازی در پیش رو خواهد داشت و ممکن  همچنین باید به این نکته توجه نمود که مساحت کاشته شده تا تبدیل

زدایی از این است هرگز تبدیل به جنگل نشود. از طرف دیگر باتوجه به افزایش راههای درحال ساخت و سایر طرحهای توسعه، جنگل

 را نشان میدهد.ها و مراتع نیز روند افزایشی سوزی در جنگلطریق نیز رو به افزایش بوده است. همچنین آمار آتش

 های مقامات رسمی و دانشگاهی را اضافه کرد: به آمارهای مذکور باید ابراز نگرانی

نشان  1335های هوایی سال عکس گفت: )برهان ریاضی( یک کارشناس محیط زیست(: 22/6/81بنا به گزارش خبرگزاری فارس )

انجام  1365ها در سال برداری سراسری که سازمان جنگلمیلیون هکتار است و طبق آمار 344های شمال ایران داده که مساحت جنگل

 31مدت های شمال طی دهنده این است که مساحت جنگلمیلیون هکتار برآورد کرده که این نشان 148ها را داده، مساحت جنگل

  114.سال نصف شد

های اولین دوره عکسبرداری هوایی از جنگلها و مراتع نظر فوق را غیرکارشناسی دانسته و اعلام کرده است که: سازمان جنگل

دومین دوره . برآورد شده است هکتار 558/199/2ها بر اساس داده  هاآغاز شد. در این سال آمار جنگل 1334شمال در سال 

 محاسبه شده است هکتار 459/898/1ها گردد. در این سال مساحت این جنگلبر می1346های شمال به سال جنگل عکسبرداری از

 به هاسطح جنگل که براساس آن انجام شد، 1313های هوایی که در سال در سومین دوره عکسدهد. درصد کاهش نشان می 1/4که 

 619/81های شمال انجام شده، جنگل 1396برداری هوایی که در سال عکسو اما در چهارمین دوره درصد کاهش نشان میدهد  1/1

 484/838/1هکتار به  996/941/1  های شمال از رقمسطح جنگل 1396تا  1313  هاییعنی از سالداشته است.  هکتار افزایش سطح

 (3/16/1381) 115دهد.درصد افزایش نشان می 85/4و  هکتار رسیده

است! البته  1334تقریبا برابر با سطح آنها در سال  1396های شمال در سال نماید که سطح جنگلادعا میسازمان در این اظهارات 

 این اظهارات سازمان به شدت مورد تردید و خلاف شواهد و قراین موجود است و نیاز به اثبات با ادله دارد.

ر همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال ایران در دانشگاه آبخیزداری کشور د ها، مراتع وقائم مقام سازمان جنگلاز سوی دیگر، 

مهندس . های هیرکانی جدی استنگرانی از وضعیت وخیم جنگل کند کهمیبیان  (31/1/1383) علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 جرایی نشده استطرح در حد قابل قبولی اه و اظهار میدارد که مقدسی به طرح خروج دام از جنگل و جنگل نشینان اشاره کرد

 د. دهنهای شمال را بدون انجام تعهدات خود انجام میبرخی نهادها برداشت چوب از جنگلهمچنین 

به دلیل عدم و  امروز وضعیت برداشت چوب از جنگل بسیار نگران کننده استاظهار میدارد:  116عبدالغفار شجاعدر همان همایش، 

. های شمال از نظر مساحت به شدت کاهش یافته استهای منابع طبیعی و جنگلهمدیریت صحیح و استفاده از غیر متخصصان، عرص

نشینان و دام از جنگل از جمله طرح هایی است که در گذشته به درستی اجرا نشده است و به خروج جنگلکند: وی همچنین اضافه می

 ت. بیشتر شده اسهای طبیعی نشینان و ورود دام به این عرصههمین دلیل متاسفانه تعداد جنگل

                                                 
887   http://fna.ir/a4z.  50/77/8398رویت شگه در 
882   http://frw.org.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwsId=15085.  50/77/8398رویت شگه در 
 کشور.  ریزی در شورای عالی کشاورزی. نماینگه ادوار چهارم و پنجم مردم انزلی در مجلس و مشاور وقت رئیس سازمان مگیریت و برنامه 886

http://fna.ir/a4z
http://frw.org.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwsId=15085
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های درصد مساحت جنگل 11حدود دارد: در همایش مذکور اظهار میاستاد جنگل شناسی دانشگاه تهران ، مروی مهاجر محمدرضا

 . شمال کشور دست نخورده است و باید برای حفظ ذخائر ژنتیکی از آنها حفاظت کنیم

رویه از سوی بخش برداری بیقاچاق چوب و بهره در این همایش ،مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مازندران ،ناصرمهردادی

 111کند.یمذکر های جنگلی ترین چالش عرصهخصوصی را مهم

 
 

 جنگل زدایی یا تخریب کیفیت جنگل در سرشاخه های اصلی سیل خیز حوضه رودخانه گرگانرود  6-1شکل 

 

 تا که بوده خانوار 12873 و دامی واحد 4370000 تعداد هنشینان ب و جنگل دام خروج بحث که در سازمان اظهار می دارد

 تخصیص عدم اند و بدلیل گردیده خارج جنگل از خانوار 4776 و دامی واحد 1421555 پنجم لغایت اول برنامه طول در کنون

  119گیرد. می صورت کندی به جنگل از دام خروج بخش این در اعتبارات

رسد سازمان نه تنها در نیل به اهداف آمارها و اظهارات مقامات رسمی و صاحبنظران، به نظر مینظر به مراتب مذکور، با توجه به 

ها توفیقی بدست نیاورده است بلکه در امر حفاظت از وضع موجود نیز موفق عمل نکرده گذار در احیاء و توسعه جنگلمورد نظر قانون

 ها و کیفیت آن همواره رو به نقصان بوده است. است و سطح جنگل

 سازمان عوامل تخریب جنگلها را موارد زیر ذکر کرده است:

                                                 
880 http://frw.org.ir/02/Fa/News/News.aspx?nwsId=31131.    50/77/8398رویت شگه در  
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 بیماری و آفات ، جنگل نشینان واقتصادی اجتماعی مشکلات ، معادن ، دولت وعمرانی عمومی طرحهای عملیات اجرای زباله،

 118طبیعی و ... منابع فرهنگ ،ضعف جنگل داخل آبادیهای و ،دامداران

 

  مراتع: -ب

قانون حفاظت و » (1354)اصلاحی   31اند، چنین وضعیتی دارند، باتوجه به ماده ها که بیشتر در معرض توجه بودهچنانچه جنگل

توان حدس دارد، میو اصلاحات بعدی که واگذاری مراتع را به عناوین مختلف مجاز می 1346مصوب « مراتع ها وبرداری از جنگلبهره

زد که وضعیت مراتع به مراتب اسفناکتر باشد. منظور قانون از ملی کردن و حفاظت و احیا و توسعه، ابتدا حفظ این منابع است. یعنی 

جنگل و مرتع همچنان مرتع باقی بماند. درحالی که تغییر کاربری و واگذاری این منابع به ارگانهای دولتی و بخش جنگل باید همچنان 

 شود. خصوصی نهایتا منجر به تغییر ماهیت این منابع و تخریب آنها می

کاری به تفکیک در وتهچه تعداد طرحهای درختکاری یا ب 1389تا  1391در این ارتباط، از سازمان سوال شده است: از سال 

استانهای گلستان، مازندران، خوزستان و لرستان اجرا شده است؟ مکان اجرای طرحها درختکاری یا بوته کاری دقیقا کجاست ؟ آیا 

 طرحهای اجرا شده موفق بوده و منتج به نتیجه شده اند و در حال حاضر موجود هستند؟ 

 سازمان پاسخ داده است:

 رونگ، قره لر، پشه گنبد ) زار(، اینشه شوره و بزرگ قر قلا )قره آق شهرستانهای در گلستان استان ریهایکا بوته اجرای مکان» 

 موفقیت از و موجود حاضر حال در که ییلاق( میباشد خوش شهر )تیل آباد آزاد جدید( و توقه تپه )آق مراوه ترشکلی(، و برون داشلی

)مارون،  اهواز شهرستانهای در و استان سطح در کاری بوته و نهالکاری اجرای های پروژه خوزستان استان در .باشد می برخوردار مناسبی

 )ابودهالیس(، امیدیه هور شرایه(، و ماهشهر راهی )سه  ماهشهر غرگانه(، سجافی اهواز(، هندیجان )دهنو، شرق جنوب و جنوب ابوهاون،

 شرق )شمال باوی حسین(، شنیعه راشد، بیت بنده، الدبس، جلیعه، ام چزابه، آزادگان )تنگ دشت هویزه )جفیر(، راشد(، شوش )بیت

 وقوع به توجه با خصوصاً  ولی است گردیده غبار و گرد تولید و بادی فرسایش سبب کاهش پروژه اجرای نتایج است. شده اجرا اهداز(

 به بررسی نیاز ها پروژه اجرای اثربخشی همچنین و مانی زنده میزان ذکر دقیق، آمار ارائه گذشته، و خشکسالیهای اخیر سیلاب

  121«.دارد جانبه همه و دقیق

 لازم به ذکر است که نه در این مورد بلکه در تمامی موارد میزان زنده مانی و اثر بخشی پروژه ها نیاز به بررسی دارد. 
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 طرح های مرتعداری به تفکیک استان  11-1جدول 

 
در حالت  درصد 39و  خوب وضعیت در درصد 46، عالی وضعیت در شده اجرا مرتعداری های طرح از درصد 11حسب اظهار سازمان: 

درصد  5/62درصد مشاعی است.  5/96انفرادی و  مرتعداری های طرح از درصد 5/13درصد در حالت ضعیف قرار دارند.  6متوسط و 

 مدت و زمان مرتع( و دام )تعادل چرا  ظرفیت ، ی در دست اجرادرصد عشایری است. در برخی از طرحهای مرتعدار 5/31روستایی و 

 است گردیده رعایت طرح کتابچه در شده عنوان فنی اصول که اجرا دست های در طرح در ولی گردد نمی رعایت خوبی به ، استفاده

برابر و  15/2برابر، در مراتع متوسط  4/1  خوب مراتع در افزایش این که بطوری .است یافته افزایش خوبی به مرتع تولید توان و ظرفیت

 برابر می باشد. 3در مراتع فقیر حدود 

 مجریان بین هماهنگی ، عدم شد انجام ، موجود تنگناهای و ها چالش و قوت و ضعف نقاط شدن مشخص هدف با که مطالعه این در 

 در مجریان با هماهنگی عدم و اهداف، شناخت عدم همجوار،مراتع  با اختلاف ، مجریان تعدد ، حقوقی مشکلات ، قرارداد عقد جهت طرح

 اجرای شدن متوقف و شده واگذار های طرح اجرای عدم شده، تصویب های طرح عدم واگذاری علل از مالی، ضعف و طرح تهیه زمان

 لرستان خوزستان و مازندران، گلستان، های استان در نمونه مرتعداری طرحهای از تعدادی .شد عنوان مرتعداری طرحهای از بعضی

 121از: عبارتند
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 نام طرح های مرتعداری 18-1جدول 

 
اطلاعات حاصل از برخی پژوهشهای علمی مستقل، نتایج دیگری بغیر از آنچه سازمان ذکر می کند، نشان می دهند و تا حدودی با 

 اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان مغایرت دارند: 

بوده است. بدین  %4/48تورانی  -دهند که میانگین تخریب مراتع کل ناحیه رویشی ایرانعمل آمده نشان میبرخی پژوهشهای به

 41اند و طی مدت معنی که مراتع این ناحیه رویشی در حدود نصف توان تولیدی خود را در مقایسه با توان بالقوه خود از دست داده

لذا نمیتوان پذیرفت که سازمان در  122ها تبدیل شده است.مرتعی به سایر کاربری سطوح اراضی %1/8( حدود 1315تا  1335سال از )

 حفظ و احیای مراتع موفق عمل کرده است.

این  نتایج»اند. دهند که اجرای طرحهای مرتعداری نیز به دلیل فقدان نظارت بر اجرا موفق نبودههمچنین برخی پژوهشها نشان می

دراستانهای ( 2111) و همکاران  DomehriVosta kalaeiدر استان چهارمحال و بختیاری، Sardari (1888 )هایتحقیق، با یافته

بینی داری کارآیی پیشمرتع طرحهای سمنان مبنی بر اینکه اجرای استان در( 2119ن )و همکارا Karimian و مازندران و گلستان

مرتعداران  و مشارکت که تعداد دام تغییر نکرده، نظارت جدی انجام نشده نظر را در مراتعی اهداف مورد است شده را نداشته و نتوانسته

 123«، )تامین کند(.رضایتبخش نبوده است

                                                 
« ورانی از طریق سنجش و شاخص پیشنهادیت-برآورد میزان تخریب کمی و کیفی مراتع ناحیه ایران». انصاری ناصر، فیاض محمگ و قاسمی محمگ حسن،  855

 . 8399سال  377-583ص  3، شماره 86پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان در ایران، جلگ -فصلنامه علمی
2_1add13c843710e561e15a6a90f655bb9.pdfhttp://ijrdr.areeo.ac.ir/article_10358  

داری )تعادلی، طبیعی و مصنوعی( در مگیریت مراتع های مرتعبررسی اثربخشی روش »نژاد رضا، . کامرانی کامبیز، ارزانی حسین، جوادی سیگ اکبر و عزیزی 853
 – 079صفحه  7شماره  52پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان در ایران، جلگ -، فصلنامه علمی(«حوزة آبخیز رودخانه هراز -موردی مراتع گزنک آمل ییلاقی )مطالعة

 

http://ijrdr.areeo.ac.ir/article_103582_1add13c843710e561e15a6a90f655bb9.pdf
http://ijrdr.areeo.ac.ir/article_103582_1add13c843710e561e15a6a90f655bb9.pdf
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 مرتعی( با و گیاهی )درختی پوشش شرایط و شناسی ریخت وفق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از علل وقوع سیلهای اخیر: تغییر

 شیبهای در و ناپایدار سبک دارای خاکهای مناطق در ویژه به و متمرکز دامداری و کشاورزی به تخصیصی هایپهنه افزایش غیرمنطقی

 کاهش موجب سو یک از زیرزمینی، آب هایسفره به آب طبیعی نفوذ و اندازیدام جذب، به در خاکها ظرفیت کاهش بر علاوه که زیاد،

 سوی از و شده القعرهاخط و دستپایین آبها در تجمیع برای نیاز مورد زمان کاهش نتیجه در و زمین( سطح در آب زمان آبدوی )حرکت

 با منشأ ریزگرد گسیل و فرسایش احتمال افزایش موجب آن، سطحی رخنمون و خاک کردن بافت حفاظبی و شکنندگی افزایش با دیگر

 124«است. شده محلی کانونهای در داخلی

همچنین واگذاری اراضی مرتعی به نهادهای دولتی نیز صورت میگیرد و هیچگونه مضایقه ای نیز گویا در این ارتباط وجود ندارد. از 

 و اصلاحات بعدی:  1346مصوب  مراتع برداری از جنگلها وحفاظت و بهرهقانون  31سازمان در این خصوص سوال شده است: وفق ماده 

در استانهای مازندران، گلستان، لرستان و خوزستان به  های طبیعیای و بیشهغیر مشجر جلگهو مراتع ای هاراضی جنگلی جلگآیا از 

 125ارگانهای دولتی واگذار شده است؟ چه مقدار و کجا؟ سازمان پاسخ داده است:

 

 مساحت مراتع واگذارشده به نهادها و دستگاه های دولتی 11-1جدول 

 
شده به چه مصرفی رسیده است و این موضوع از اهمیت اساسی برخوردار است تا زمینهای واگذار  مشخص نیست که اراضی واگذار

 شده صرف ویلا سازی برای ابواب جمعی نگردد و واقعا ضرورتی در واگذاری موجود بوده باشد.

 سازمان عوامل تخریب مراتع و سهم هر یک را به شرح زیر ذکر کرده است:

  %1، صنعتی شدن %1، بهره برداری مفرط %21، فعالیتهای کشاورزی  %31، جنگل زدایی  %35چرای مفرط 

                                                                                                                                                                  
067  ،8380.  
، «محیطدی زیسدت دیدگگاه از کشور اخیر سیلهای وقوع علل بررسی». دفتر مطالعات زیربنایی )گروه محیط زیست( مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 857

 . 2، ص59/5/8389مورخ  86732شماره مسلسل: 
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 واگذاری اراضی جنگلی و مرتعی به موجب طرحهای مختلف -دوم

 و اصلاحات بعدی: 1186مصوب  مراتع ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره -1

آستارا تا گیلداغی که حجم  ای حوزهزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگهـ وزارت کشاور (1118)اصلاحی  11 ماده

باشد و نیز مراتع غیر مشجر ملی کشور را بر اساس طرحهایی که تصویب  متر مکعب 111هکتار آن کمتر از درختان سرپای موجود در هر

صنایع مربوط و ایجاد مراکز و  کاری و مؤسسات دامپروری وو علوفه های مصنوعیمراتع و جنگلتبدیل به مزرعه و باغ و خواهد نمود برای

و ایجاد شهرک و  -برداری معادن اکتشاف و بهره -همچنین استقرار کارخانجات  و تأسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان

و جهانگردی همچنین سایر مصارف  سیسات ورزشیبهداشتی و درمانی و تأهای آموزشی و مراکزمسکن و تأسیس مدارس و مجتمع احداث

 .های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهدنامهآییناین فصل و مفاد شود با رعایت موادعامی که به مباشرت دولت انجام می

 

 وزارت منابع طبیعیمنابع طبیعی و انحلال  قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و -1

 1112511511مصوب 

 د:گردمی بر اساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به شرح زیر تعیین - 11ماده 

 بندهای:

 .قوانین و مقررات مربوط ها و مراتع طبقتهیه و اجرای طرحهای بزرگ جنگل کاری و جنگلداری و احیاء جنگل -26

 .جهز جنگلیتأسیس پارکهای بزرگ و م -21

 

  

 کل کشور 1141بودجه سال  ( قانون12الف( تبصره )بند )نامه اجرایی آیین -1

 :شوندزیر تعیین می کشور به شرح کل 1391( قانون بودجه سال 21الف( تبصره )های مندرج در بند )اهداف طرح -1 ماده

ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث کشور و از منابع آب و خاکطرح طوبی: طرحی است که با هدف حفاظت و بهره برداری بهینه  -الف 

کشور  کل 1391( قانون بودجه سال 21الف( تبصره )مندرج در بند ) زراعت چوب( با اولویتمر )باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر مث

مستثنیات که پس از  شود ویا می وط واگذار شدهاراضی مشمول این طرح عبارتست از اراضی که حسب قوانین و مقررات مرب .گردداجرا می

 .طرح خواهد شدهای چند منظوره مشمول اجرایگونه شناسایی و استعدادیابی و تهیه طرح برای کشت

 

 1148 افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعیقانون  -8

های جنگلی، درختکاری کاری آبخیزداری، پارکجنگل توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب،شود به منظور دولت مکلف می -1ماده 

های گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی و پروژههای طبیعتهای همگن دیگر نظیر فعالیتبرداریمثمر و غیرمثمر و همچنین بهره

های مصوب در اختیار متقاضیان قالب طرح های مستعد مذکور را دربرداری و یا حق انتفاع از عرصهشیلاتی، با حفظ مالکیت دولت، حق بهره

 .واجد شرایط قرار دهد
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ها تغییر یافته است و ارزیابی دقیقی از دقیقا مشخص نیست که کاربری چه مقدار از اراضی جنگلی و مرتعی به موجب این طرح

توسعه تمدید این گونه طرحها را ممنوع سرانجام اجرای این طرحها در دست نیست. با توجه به اینکه قانونگذار در قانون برنامه ششم 

 . استنبوده ها رسد اجرای این طرحها گام موثر و مفیدی در راستای حفظ و احیای جنگلاعلام کرده است، لذا به نظر می

به موجب طرح طوبی نیز مراتع ملی کشور در مناطقی در اختیار اشخاص قرار گرفت لیکن از موفقیت این طرح آمار و اطلاعت 

 هایی نیز گزارش شده است. جامع و دقیقی در دست نیست. همچنین در اجرای این طرح سو استفاده

های میلیون هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح 5واسطه اجرای طرح طوبی، تاکنون بیش از هب: » 19/4/89خبرگزاری تسنیم 

جای آنکه به کشاورزی اختصاص یابند، قربانی تغییر کاربری راضی بهکشاورزی به متقاضیان واگذار شده است که البته بخش عمده این ا

اند؛ همین امر سبب شده طرح طوبی همواره های تخلف در محاکم قضایی کشور انجامیدهشده و در برخی موارد به تشکیل پرونده

 «.خواری شناخته شودعنوان طرحی مخرب و پوششی برای زمینبه

 و آبخیزداری استان تهران:پاسخ اداره کل منابع طبیعی 

 «سایه طوبی بر امپراطوری کلانتری در لواسانات»از سوی آن خبرگزاری محترم با عنوان  8/4/89دنبال انتشار مطلبی در تاریخ به»

ای از ابیهتفاهم جومنظور تنویر افکار عمومی و رفع این سوءآمده و بهرساند با توجه به تشابه اسمی و سوءتفاهم پیشاستحضار میبه

 :شودشرح ذیل تقدیم میسوی روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تهیه ]شده[ که به

در ارتباط با واگذاری  «حسن شکری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات»گرفته با در مصاحبه صورت

در « عیسی کلانتری»دلیل تشابه اسمی نام بوده که اشتباهًا و به «یمصطفی کلانتر»اراضی، در قالب طرح طوبی مقصود ایشان 

گردد هیچ واگذاری به آقای دکتر عیسی کلانتری وزیر سابق جهاد کشاورزی و مطلب مذکور درج شده است که بدین وسیله تأکید می

های اداره کل منابع که سوابق موجود در واگذاری رئیس کنونی سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه شمیرانات صورت نگرفته است

 .«نمایدطبیعی و آبخیزداری استان تهران صحت این موضوع را تأیید می

 توضیح تسنیم:

و جوابیه امروز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان  «عیسی کلانتری است»گفته مسئولان محلی در اختیار  زمینی که به»

حاشیه را هم برای واگذاری این دارد که وزیر اسبق جهاد کشاورزی و مجری طرح طوبی، راهکاری امن و نسبتاً بی تهران، حکایت از آن

 126« «.ی!مصطفی کلانتر»آباد لواسانات انتخاب کرده است: واگذاری زمین، به برادرش هکتار از اراضی ملی حاجی 4

 حراست از مراتع موفق عمل کرده باشد. رسد سازمان در حفظ ولذا نظر به جمیع جهات، به نظر نمی

 

 خلع ید از منابع طبیعی تصرف شده -سوم

 و اصلاحات بعدی: 1186مصوب  مراتع ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره

اراضی جنگلی  از تاریخ تصویب این قانون وزارت جهاد سازندگی موظف است ظرف مدت سه سال - (1171)اصلاحی  18ماده 

اخذ مجوز قانونی تبدیل به باغ زراعت آبی شده و یا برای  بدون 1365کشور را که تا پایان سال شمال و مراتع ملی غیر مشجر ایجلگه

                                                 
856  .https://tn.ai/2049881     58/77/8389رویت شگه در 

https://tn.ai/2049881
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مرکب از نمایندگان  اند بر اساس تشخیص کمیسیونیکشاورزی مورد استفاده قرار گرفتهو سایر طرحهای غیر طرحهای تولید دام و آبزیان

بها یا قیمت فرمانداری به مسئولیت جهاد سازندگی و در قبال دریافت اجاره و ها و مراتع کشورو سازمان جنگل جهاد سازندگی، کشاورزی

الذکر بدون قید و شرط خلع ید تاریخ فوق تصرف شده بعد ازشده واگذار و یا به فروش برساند. بدیهی است از زمینهای منابع ملی تعیین

 . خواهد شد

تواند باشد. ها و مراتع نمیمقرره اطلاعات دقیقی در دست نیست لیکن نتیجه آن چیزی بغیر از واگذاری جنگلاز نحوه اجرای این 

 ها و سایر اقدامات نظیر خلع ید تجمیع و ارایه گردد. گونه واگذاریضروری است آمار و اطلاعات مربوط به این

 

 یقهای سوخته و اعلام قرق و مقابله با حراحیای جنگل -چهارم

 و اصلاحات بعدی: 1186مصوب  مراتع ها وبرداری از جنگلقانون حفاظت و بهره -1

های جنگلی مذکور مخروبه گردیده و همچنین توده برداری ورویه بهرههای سوخته و منابع ملی که بیـ به منظور احیاء جنگل 51ماده 

قرق اعلام  مکلف است با انتشار آگهی و نصب تابلو حدود آنها را تعیین و ها سازمان جنگلبانیجنگل ماده دوم قانون ملی شدن2در تبصره 

  .است مقتضی بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع جنگلبانی کند و تا مدتی که سازمان

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور -1

 39ماده 

ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت مدیریت سازمان جنگلتحت  تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه -ج

 .و انتظامی  زیست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح(محیط

 

ها های زیادی که در سالهای اخیر در جنگلباشد. با توجه به آتش سوزیاطلاعاتی جامعی از نحوه اجرای این مقررات در دست نمی

اقدامات سازمان در این خصوص بررسی و ارزیابی گردد. لذا نمیتوان قضاوت دقیقی به عمل آورد که آیا سازمان به تکالیف ضروری است 

خود در ارتباط با مقررات فوق عمل کرده است یاخیر. لیکن باتوجه به سایر موارد که حاکی از عدم موفقیت سازمان در نیل به اهداف 

 یز مادام که سازمان دلایل مثبته مبنی بر ایفای تکالف خود ارایه ننماید، اصل بر عدم است.قانونگذار است، در این مورد ن

 

 های درختانحفظ و حمایت از گونه -پنجم

  1171مصوب  « ذخائر جنگلی کشور حفظ و حمایت از منابع طبیعی وقانون »

ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، سرخدار، سروخمره زربین،های درختانی از قبیل شمشاد، از تاریخ تصویب این قانون گونه - 1ماده 

جنگلی محسوب و  بادامک( در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی( و بادام وحشی )وحشی(، گون، ششم، گردو ) پستهطبیعی، بنه )فندق، زیتون

  د.باشمی قطع آنها ممنوع

حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع  های یاد شده را مشخص وگونهوزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار  - 1تبصره 

  .معرفی کندقضایی
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ای، سفیدپلت، حرا و چندل، ارس، فندق، سرخدار، سروخمره های درختانی از قبیل شمشاد، زربین،از تاریخ تصویب این قانون گونه

جنگلی محسوب و  بادامک( در سراسر کشور جزء ذخائر دام وحشی )جنگلی( و باوحشی(، گون، ششم، گردو ) پستهطبیعی، بنه ) زیتون

 د. باشمی قطع آنها ممنوع

های مقرر چگونه انجام میشود؟ آیا تاکنون در الذکر حفاظت از گونهفوق 1در این ارتباط از سازمان سوال شده است: در اجرای ماده 

مذکور صادر شده است؟ ضرورت چه بوده و چه مقدار قطع شده؟ سازمان  1های مقرر در ماده مواردی بنا به ضرورت مجوز قطع گونه

 پاسخ داده است:

 و خراش سطحی قالب در احیایی عملیات قرقبان گماردن  تابلو نصب حصارکشی، قرق، آگهی عرصه، حفاظت از طریق انتخاب» 

 که حداقل می پذیرد صورت تلاش حداکثر فوق عرصه های در ملی عمرانی پروژههای اجرای به توجه بذرپاشی صورت می گیرد و با

 121«.نشده است صادر خصوص این در قطعی مجوز اخیر سالهای در و گردد وارد فوق عرصه های به خسارت

سال بعد از تصویب قانون همچنان درختان  4( نشان میدهند که 2)جدول شماره  1315علیرغم پاسخ فوق، آمارهای رسمی سال 

 شود یا خیر؟اند. لذا مشخص نیست که آیا نظارتی بر اجرای قانون یا عدم اجرای آن میشدهمورد حمایت قانون قطع 

 

 های آبخیزداری و شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی بادی و مقابلهاجرای طرح -ششم

 1148مصوب  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی -1

با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده  دولت مکلف است -11ماده 

نجم بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پ

جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در اراضی  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

 .به حداقل سه تن در هکتار برسد

 

 (1182ـ  1188قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) -1

 ر:ـ به منظور مدیریت جامع )به هم پیوسته( و توسعه پایدار منابع آب در کشو141ماده

  -الف

های آبریز و استانی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به جرای نظام مدیریتی آب کشور براساس سه سطح ملی، حوضها -5

( )دوازده %25های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد )نزولات آسمانی، تراز منفی سفره

با مشارکت وزارت ( داری( از طریق آبخیزداری و آبخوان%5/12دوازده و نیم درصد ))( از محل کنترل آبهای سطحی و %5/12و نیم درصد)

  د.شده را تحقق بخشبینیبرداری مناسب از دشتهای موضوع این بند اهداف پیشیافته و با استقرار نظام بهره جهاد کشاورزی بهبود

داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانب ـ وزارت جهاد کشاورزی طرحهای 

 .بینی شده تحقق یابدرا به نحوی اجراء نماید که اهداف پیش«الف» برداری مناسب دشتهای موضوع بند نظام بهره
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 د:مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهها، برداری از جنگلـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره149ادهم

 و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه 

 مهمترین بالادست هایحوضه در آبخیزداری عملیات ندادن انجام»وفق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از علل وقوع سیلهای اخیر: 

 بالادست در خاک و آب منابع و حفاظت گسترده آبخیزداری بر طبیعی منابع و مهندسی و فنی مطالعات تمام تأکید رغمکشور، به سدهای

 بر کاهش علاوه و شده گذریآب مسیرهای گذاریرسوب افزایش موجب بالادست هایدر حوضه آبخیزداری انجام در توفیق عدم سدها،

 هایسازه و منابع ظرفیت آبگذری، مسیرهای مفید کاهش عمق نیز و سدها مخازن در رسوبات انباشت با کشور مهم سدهای مفید ظرفیت

 آبخیزداری در عملیات توفیق عدم همچنین است شده سیلابها شدت افزایش نتیجه در و آبهاروان از آبهای ناشی مازاد انتقال برای آبی

 129«.است داده افزایش نیز را غبار گرد و پدیده بروز احتمال و خاکها ناپایداری شانس عمل در نظر، مورد

دولت : 1398مصوب  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 11در سوال از سازمان مبنی بر اینکه: وفق ماده 

مکلف است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و 

جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی و خارجی به گونه ای عمل نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور یک تن در هکتار و در 

. در ارتباط با شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش آبی در استانهای گلستان، مازندران و لرستان ار برسداراضی به حداقل سه تن در هکت

 چه اقداماتی انجام شده است؟ سازمان پاسخ داده است:

 شده اند: زیر شناسایی شرح به فرسایش کانونهای کشور آبخیزهای سیمای پروژه در شده انجام بندی طبقه اساس بر

 ستان:در استان گل

 شدید بسیار فرسایش درجه با فرسایش بحرانی کانون عنوان با هکتار 261111 -

 هکتار با طبقه بندی فرسایش شدید   941111 -

 در استان لرستان:

 شدید بسیار فرسایش درجه با فرسایش بحرانی کانون عنوان با هکتار  462111 -

 هکتار با طبقه بندی فرسایش شدید  941111 -

 مازندران:در استان 

 شدید بسیار فرسایش درجه با فرسایش بحرانی کانون عنوان هکتار با 66111 -

  128هکتار هکتار با طبقه بندی فرسایش شدید. 546111 -

از سازمان سوال شده است: در ارتباط با کنترل کانونهای بحرانی فرسایش آبی در استانهای گلستان، مازندران و لرستان چه 

 است؟ سازمان در پاسخ اظهار داشته است:اقداماتی انجام شده 
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 گلستان سیل آبخیزداری عنوان طرح با طرحی گلستان، استان محدوده در 1391 و1391 های سال در سیلاب وقوع به عنایت با

 ابلاغ برنامه طبق اعتبارات اینکه به توجه با که است بینی شده پیش ساله ده طرح یک و ضربتی طرح یک قالب در که گردید مصوب

 131.شده است دار ادامه طرح این تاکنون است نگردیده

شناسایی و کنترل کانون های بحرانی فرسایش آبی، در همین خصوص در ارتباط با استان خوزستان سوال شده است: در ارتباط با 

در استان خوزستان چه  و خارجیبادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن های روان و گرد و غبار با منشأ داخلی 

 اقداماتی به عمل آمده است؟ سازمان پاسخ داده است: 

 بروز و  81 های سال در گرفته مطالعات صورت اساس بر خوزستان استان در بادی فرسایش بحرانی های کانون شناسایی خصوص در

 می هکتار 129220 بادی فرسایش بحرانی های کانون و هکتار  747584بادی فرسایش تاثیر تحت مناطق سطح 1389 سال در آن رسانی

 .گردد می نهایی جاری سال تیرماه پایان تا آن نتایج و است به روزرسانی حال در طرح این .باشد

 ها جنگل تحقیقات توسط موسسه خوزستان داخلی های کانون در غبار و گرد پدیده با مقابله اجرای - مطالعاتی جامع طرح همچنین

 باشد.  می انجام حال در هکتار 350000 معادل سطحی در کشور مراتع و

 اجرائی های هکتار پروژه 24992 85- 1381برنامه  بین سال و توسعه پنجم برنامه در کنترلی اقدامات با مرتبط حال عین در

 های پروژه هکتار 83247 ( 1381-1386ششم توسعه ) برنامه اول سال 2 در و هکتار 5502 مالچپاشی و) هکتار (19380 نهالکاری

( هکتار انجام 18961( و حفاظت قرق )11511(، مدیریت چرا )3911رواناب ) مدیریت (، 22111)  ( مالچپاشی ، (27280 ) نهالکاری

 131شده است.

اقدام به اجرای برخی طرحهای آبخیزداری نموده است لیکن  1384لغایت  1391ها نشان میدهند که سازمان از سال بررسی

 ارزیابی از میزان تاثیر و موفقیت آنها در دست نیست.

 

 111فعالیتهای اجرایی برنامه آبخیزداری )هکتار(  16-1جدول 

حوزه سدهای  ملی سال

 موجود

حوزه سدهای در 

 دست ساختمان 

استانی  حوزه فاقد سد

پیشگیری و مهار 

 سیلاب

1391 411422 54156 66111 1 1 

1395 3152126 118328 56928 35111 486281 

1381 1288866 116696 55111 29548 192618 

1381 118431 1333 11521 4116 94154 

1382 491328 44998 63623 15842 5851 

1383 519853 31418 31136 42191 13513 
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1384 415566 14341 31244 55859 52241 

 

هکتار  6513182الذکر جمع فعالیتهای آبخیزداری فوق 133است.هکتار   94914881بنا به گزارش سازمان، مساحت مراتع کشور 

دهد، رقم مذکور شود و با در نظر گرفتن اینکه مراتع بخشی از مساحت کشور را تشکیل میرا شامل می %1/1را تشکیل میدهد که 

رفته است و مشخص نیست که بسیار ناچیز است. از طرف دیگر، کارآمدی و اثربخشی طرحهای اجرا شده نیز مورد ارزیابی قرار نگ

 های اعلام شده کافی بوده یا نیاز به اقدامات دیگری نیز وجود دارد.اقدامات انجام شده در مساحت

 

 سایر موارد –هفتم 

 (1182ـ  1188قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) -1

  د:و خاک اقدامات زیر را انجام ده ها، مراتع و آببرداری از جنگلـ دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره149ادهم

 های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی

ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب 

 نشده  آوریعمل

 ایت از تولید دام به روش صنعتی ها و حمج ـ ساماندهی جنگل

 ربط د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی

 های دست کاشت هـ ـ توسعه جنگل

 زدایی و کنترل کانونهای بحرانز ـ اجرای عملیات بیابان

برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها ت و بهرهها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن اسبرداری از جنگلتبصره ـ بهره

متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران  .شناختی )اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع استبر مبنای توان بوم

 .برداری یا تلف شده استبهرهای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد خسارت، ملزم به پرداخت جریمه

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور -1

  -31ماده 

 افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات -پ

 39ماده 

هزار هکتار و افزایش حداقل احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد -ژ

( هکتار 2514111هزار )نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاهیکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به

 .برسد
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http://frw.org.ir/02/fa/staticpages/page.aspx?tid=1501
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 -ف

باشد. دولت در ارتباط با های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میبرداری چوبی از درختان جنگلهرگونه بهره -1

 .باشدرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیقراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می

برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفًا از درختان شکسته، افتاده و بهره -تبصره

 .ارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بودکن در چهریشه

دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام  -2

 .رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نمایدنمی

زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصویب طرح جایگزین و کن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداری از درختان ریشهبهره -1تبصره

باشد و پس از تصویب طرح جایگزین ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میحداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگل

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بودا مجوز سازمان جنگلصرفاً براساس این طرح و ب

شناسایی با مجوز  برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه )کد( -2تبصره 

منظور زراعت کاشت بههای دستنگلکاریبرداری از درختکاری و جها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهرهسازمان جنگل

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز استچوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل

های بینی اعتبارات و امکانات در بودجه( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش1منظور تحقق بند)به -3

های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، حفاظت از جنگل سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر

 .مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید

 

 در این ارتباط، اطلاعاتی از میزان نیل به اهداف مقرر در قانون وجود ندارد.

قوانین مرتبط از بدو تصویب تا قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نشان میدهد، واگذاری اراضی مرتعی و همانگونه که مطالعه 

بینی چنین مقرراتی، بهبود بینی شده است. قصد قانونگذار از پیشهای جنگلداری در موارد متعددی پیشجنگلی برای اجرای طرح

دولت در ارتباط با قراردادهای »، قانونگذار مقرر داشته است 31ر بند ف ماده ها و مراتع بوده است. حال دوضعیت کمی و کیفی جنگل

دهد که اجرای این امر نشان می.« باشدرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیطرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می

ه است بلکه احتمالا منجر به تخریب آنها شده است که ها نکردانواع طرحها در طی سالیان نه تنها کمکی برای حفظ و توسعه جنگل

تواند تاییدی بر انجام تکالیف قانونی سازمان در قانونگذار اکنون تصمیم به توقف آنها گرفته است. چنین تصمیمی از سوی قانونگذار نمی

 ها باشد.راستای حفظ و توسعه جنگل

ی شیبدار را صادر کرده است که باتوجه به تجربیات، سرنوشت نیکی برای آن لیکن متاسفانه این بار قانونگذار مجوز واگذاری اراض

ها و مراتع خواری فراهم خواهد شد. لذا به مصلحت نزدیک است که حالیه از صدور مجوز واگذاری جنگلمتصور نیست و موجبات کوه

 برای اجرای هرگونه طرحی خودداری گردد.

 

 از نظر سازمان: موانع حفاظت از جنگلها و مراتع -هشتم

 سازمان موانع حفظ و احیاء جنگلها و مراتع را به شرح زیر می داند:
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 زیست محیط و طبیعی منابع زمینه در کلی های سیاست ثبات عدم -1

 طبیعی منابع قوانین اجرای در ها دستگاه سایر نگردن رعایت بدلیل مناسب اجرا ضمانت وجود عدم -2

 حفاظت راستای زیست در محیط و طبیعی منابع در اعتبارات تجهیزات، پرسنل، تشکیلاتی، نظر از اعم مکفی امکانات عدم -3

 ( کشور مساحت درصد 93)  طبیعی منابع وسعت با بخش این از حداکثری

 اجرایی های دستگاه از بعضی توسط طبیعی منابع قوانین به توجه عدم و گذاشتن پا زیر -4

 اجازه مختلف عناوین قوانین به و نگردد تثبیت مالکیت موضوع زمانیکه تا آن افزایشی روند و کشور در زمین ارزش به توجه با -5

 .داشت نخواهد وجود حفاظت مطلوب امکان نماید می تجویز مختلف های دوره در را تصرفی های عرصه واگذاری

 از استفاده با تا فراهم نموده را سود جویان استفاده سو زمینه مستثنیات از ملی اراضی تشخیص به اعتراض باب گذاشتن باز -6

 .شوند طبیعی منابع های عرصه از حفاظت مانع شده ایجاد فرصت

 شامل: مشکلات و موانع اهم زدایی بیابان امور در

 متمادی، های خشکسالی بروز -

 معادن، از برداری بهره نشده، مطالعه ای توسعه طرحهای اجرای از اعم سرزمین از نامعقول برداری بهره -

 ... و زیرزمینی آب منابع از رویه بی برداشت -

 جدید نیروهای جایگزینی عدم و متخصص انسانی نیروی شدید کاهش -

 سالیانه مصوب های بودجه ناکافی تخصیص و مالی منابع کاهش -

 قانونی تعهدات با مصوب اعتبارات تناسب عدم -

 باشد. می آبخیزداری و طبیعی منابع سالانه بهای فهرست با متناسب هزینه نرم بینی پیش عدم -

 

 نواقص و خلاء های قانونی از نظر سازمان: -نهم

 انهای به توانند ، میباشند می برخوردار مختلف های رانت و مالی توامندی از طبیعی منابع های عرصه متخلفین آنجائیکه از -1

 خود تاثیر تحت آید نمی بعمل ایشان از لازم حمایت قانونی و نیستند برخوردار لازم درآمد میزان از که را حفاظتی خدوم نیروهای مختلف

 بازگو نیز عوامل سایر جلسات در زمینه این در ساخت محق مطلوب شکل به این شرایط در را حفاظت وضعیت توان نمی عملا دهند قرار

 .شد خواهد

 توسط که و سرکوبگرانهای پیشگیرانه اقدامهای و تدابیر طبیعی )کلیه منابع حقوقی نظام در پایدار جنایی سیایت وجود عدم -2

 برده بکار مجرم سرکوب یا و اصلاح بزهکاری، با جرم، مبارزه از پیشگیری جهت یکدیگر، مشارکت با یا و جداگانه مدنی، جامعه و دولت

 میشود.(

 مشارکتی و پیشگیرانه جنایی سیاست نبود -3
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 لازم است وضع شوندمقرراتی که از نظر سازمان  -12

 از حفاظت خصوص قطعا در طبیعی منابع جامع قانون سریعتر چه هر تصویب شد عنوان قوانین اصلاح سوال در که همانگونه -1

 دارد بسزایی تاثیر مراتع و جنگلها

 طبیعی منابع تشکیلات انسجام -2

 سالیانه بودجه در دارایی تملک های طرح و جاری بخش در جنگلها سازمان اعتبارات افزایش -3

 منابع طبیعی مقررات و قوانین رعایت جهت در امنیتی نظامی اجرایی ها دستگاه سایر برای خاص مقررات وضع -4

 

 آسیبهای موجود -1-8-8

ها و مراتع کشور دارد. همچنین سازمان ها، مراتع و آبخیزداری کشور تکلیف قانونی برای حفظ، احیا و توسعه جنگلسازمان جنگل

ها و مراتع برخوردار است. لذا سازمان بایستی هم از اختیارات قانونی برای واگذاری اراضی برای اجرای طرحها و بهره برداری از جنگل

تکالیف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد و هم اختیارات خود را بطور قانونی و در راستای اهداف قانون اعمال نماید و کاستی در 

تواند منجر به کاهش پوشش جنگلی و مرتعی شده و بستر را برای بروز سیل و افزایش قدرت تخریبی آن فراهم ن موارد میهریک از ای

 نماید.

ها و مراتع موفق ها در این گزارش نشان میدهد که سازمان در نیل به اهداف قانونگذار در حفظ، احیا و توسعه جنگلمجموع بررسی

 موفقیت باید از سوی خود سازمان بیان گردد.نبوده است. دلایل این عدم 

 توان به مواردی اشاره کرد:لیکن در اتباط با قوانین و مقررات می

برداری بوده است تا حفظ، احیا و توسعه. به نحوی که بعد از اشاره مختصر رویکرد قوانین نسبت به موضوع بیشتر متوجه بهره  -1

 اند.وارد امر بهره برداری شده و تدابیری در جهت حفظ، احیا و توسعه ارایه نکرده به موضوع حفظ، احیا و توسعه، بلافاصله

نظارت دقیقی بر نحوه اجرای قوانین و میزان حصول به اهداف صورت نگرفته و آن چه نیز قانون مقرر داشته به نحو کامل  -2

 اجرایی نشده است. 

های حفظ، احیا و توسعه به عمل نیامده و بازخوردها مورد بررسی قرار ارزیابی مداوم و مستمر از کارآمدی و اثربخشی طرح -3

 نگرفته و در جهت اصلاح طرحها بکار گرفته نشده است.

 مشخص نیست آیا مطالعات علمی کافی پشتوانه طرحهای مصوب بوده یا خیر؟ -4

 تواند ناظر خوبی باشد.نظارت بر عهده سازمان مجری قرار گرفته و مجری نمی -5

نظارتهای بیرونی سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات منجر به این امر نشده است که اهداف  -6

 قانون محقق گردد. 

شود و نیل به اهداف آن اهمیتی نداشته به مرور زمان کمرنگ و به بوته فراموشی سپرده قانون جهت حفظ در آرشیو وضع می -1

 شود.می

در اجرای قانون، هدف مقرر در قانون اهمیتی ندارد بلکه باید ملاحظه کرد چه چیزی حاصل کسانی میشود که اجرای قانون به  -9

 را ببینید(.   14آنها سپرده میشود! )ص 

 نظارت بر اجرای قانون کارآمد نیست. فساد مانع از نیل به اهداف قانونی است.  – 8
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 توان سازمان نیست و بودجه نیز متناسب با تکالیف اختصاص نمی یابد.  تکالیف قانونی متناسب با -11

 پایه های حاکمیت قانون متزلزل است.  -11

 

 پیشنهادات -1-8-1

 توقف فوری واگذاری اراضی شیبدار. -1

 منع تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی بجز در موارد ضروری. -2

 قانونی و ارایه آن قبل از تصویب به مراکز علمی و دانشگاهی و اخذ نظرات آنها.انجام مطالعات علمی در مورد طرحهای  -3

 پیش بینی مکانیسم قوی نظارت بر اجرای قانون و ارایه عمومی آمار و اطلاعات مربوط به تحقق اهداف مقرر در قانون. -4

 و انعکاس نتایج جهت اصلاح طرحها. بینی مکانیسم بررسی اثربخشی و کارآمدی طرحهای مصوب قانونی درحال اجراپیش -5

 ها و مراتع از حیث تخریب و تمرکز توان دولت بر مناطق مذکور. مطالعه و شناسایی نقاط بحرانی جنگل -6

 ارتقای هدف محوری در ادارات دولتی. -1

 شناسایی توان سازمان و ایجاد تناسب بین تکالیف قانونی و توان سازمان و تخصیص بودجه متناسب. -9

 تمرکز توان سازمان ابتدا بر حفظ سپس احیاء و بعد توسعه و همزمان ارتقای توان سازمان.  -8

 پیش بینی اهداف قانونی قابل حصول و تخصیص بودجه متناسب و نظارت و خواستن نتیجه نهایی بر روی زمین نه کاغذ. -11

 ارتقای حاکمیت قانون، شفافیت و قلع فساد -11

 

 داری ها در سیلاببررسی نقش شهر-1-12

 چکیده-1-12-1

سبب ورود خسارات جانی، مالی و روحی بسیاری از هموطنان در استان  1389و فروردین ماه سال  1381سیلاب اسفندماه سال 

های مختلف کشور گردید. به موجب دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر تشکیل هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها و نیز تشکیل 

مورد بررسی قرار گرفت. در این مقال شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهاد اداره شهرها کارگروه حقوقی، ابعاد حقوقی سیلاب اخیر 

مورد توجه قرار گرفته و از سویی مجموعه وظایف این نهاد از میان قوانین، آیین نامه ها و بخش نامه ها و از سوی دیگر مجموعه 

 زمان ها مورد استناد و استفاده قرار گرفته است. اقدامات صورت گرفته از سوی آنان در سیلاب اخیر براساس پاسخ سا

براساس آمارها در ایران در میان بلایای طبیعی پس از زلزله، سیل بیشترین میزان خسارات جانی و مالی را در بر دارد و گاها اثرات 

شناخته شده و سبب اصلی وقوع  به مراتب بدتری نسبت به زلزله در ایران بر جای گذاشته است. گرچه سیل به عنوان یک بلای طبیعی

آن عوامل طبیعی معرفی می گردد لیکن عوامل انسانی و دخالت های بشر نه تنها بر شدت این ویرانگری افزوده است بلکه در مواقعی 

 خود عامل اصلی وقوع سیلاب و خسارات های آن می باشد که در سیلاب اخیر عوامل انسانی نقش گسترده ای هم در وقوع سیلاب و

هم در افزایش شدت سیلاب و به تبع خسارات وارده داشته اند. رشد شهرنشینی، افزایش بی رویه جمعیت، ساخت و سازهای نامناسب 

شهری و گسترش آن تا حاشیه شهرها، نابودی پوشش گیاهی که همگی ناشی از قصور در اجرای قوانین و ضعف مدیریتی است، سیل 

د که زندگی میلیون ها نفر را دست خوش تغییر قرار می دهد. با رجوع به تاریخ کشورمان ایران به را تبدیل به یک فاجعه ملی می ساز

این موضوع پی می بریم که ایران در سال های گذشته سیل های ویرانگری را به خود دیده است لیکن متاسفانه اقدامی که نشان 
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اهده نمی گردد. در این میان تنها اقدامات محدود امداد و نجات بعد دهنده عبرت از گذشته و سعی در آمادگی در قبال سیل باشد مش

از وقوع حادثه و اقدامات موقتی و موضعی صورت گرفته است و برنامه ریزان شهری کم ترین توجه را به تجهیز شهرها در برابر 

سطحی گرایانه از قابلیت اجرا برخوردار نمی خطرهای سیل داشته اند و در مواردی که این موضوع مورد توجه قرار می گیرد، بعلت نگاه 

باشد. علی رغم پیشرفت تکنولوژی و ایجاد تسهیلات متعدد در رویارویی با بلایای طبیعی از جمله سیل، شهرها به علت جمعیت زیاد و 

بیشترین میزان خسارت را متراکم، سو مدیریت و قصور در اجرای قوانین در برابر سیل بسیار آسیب پذیرند؛ سکونتگاه های انسانی که 

متحمل می گردند، خود از عوامل ایجاد و تشدید سیل می باشند به همین دلیل است که سازمان ملل متحد توسعه ناپایدار را عامل 

اصلی ایجاد سیل و خسارات ناشی از آن می داند. توسعه های شهری و صنعتی با برهم زدن تعادل و نظم طبیعت موجبات تغییر در 

نه ها و آبگیر ها و.. را فراهم نموده آن ها را از حالت پایدار و منظم سابق خارج و حوادث غیر قابل جبران را رقم می زند. این در رودخا

حالی است که بعلت قرار گیری شهرهای کشورمان در مناطق متعدد حوضه های آبخیز، انجام بررسی های لازم برای پیش گیری از 

آن کاهش خسارات بایستی از اولویت های کاری شهرسازان و برنامه ریزان شهری و مدیران آن قرار بگیرد.  وقوع سیل و در زمان وقوع

شهرداری به عنوان مهم ترین نهاد اداره شهرها سهم بسزایی در مدیریت و جلوگیری از وقوع سیلاب و کاهش اثر تخریب گری سیل 

ی زمان پیش از وقوع سیلاب، در زمان وقوع سیلاب و پس از آن پیش بینی شده دارد. در قوانین مختلف وظایفی برای شهرداری ها برا

است که متاسفانه شهرداری ها آن طور که باید از عهده وظایف خود بر نیامده اند. تعرضات و تصرفات بستر و حریم رودخانه ها و مسیل 

سازه ای، عدم هماهنگی با سایر سازمان های مسئول و ها، تغییر کاربری های غیرمجاز، ضعف عملکرد در روش های سازه ای و غیر 

عدم کسب مجوز از وزارت نیرو در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها از جمله قصورات شهرداری ها می باشد که موجبات 

ار داشتن امکانات به جهت آسیب پذیری و به تبع آن فروپاشی شهرها را در برابر بحران ها رقم زده است. شهرداری ها علی رغم در اختی

تامین منابع مالی خود، به فروش شهرها روی آورده اند که این منبع درآمد ناپایدار راهی آسان برای انبوه سازان و متخلفان به جهت 

د. کسب سود سرشار در قبال پرداخت عوارض و جریمه ها می باشد. البته گرفتن انگشت اتهام به سوی شهرداری خلاف انصاف می باش

آن زمان که شهرداری ها مجبور به تامین منبع درآمد برای خویش شده و دولت به وعده خود در باب تهیه لایحه درآمدهای پایدار برای 

شهرداری ها جامه عمل نپوشاند، شهرداری ها بعلت فقدان منبع کسب درآمد ناگریز به چوب حراج زدن بر شهرها و کسب درآمدهای 

ونی برای کسب درآمد شدند. علاوه بر عملکرد ضعیف شهرداری ها در نقاط سیل زده بویژه قبل از وقوع سیل در قانونی و بعضا غیرقان

زمینه صدور مجوز ساخت و ساز، تغییر کاربری اراضی، نظارت بر اجرای طرح های ساخت و ساز دولتی و خصوصی و غیره، اختلافات 

اجرایی نظیر شرکت های آب منطقه ای و غیره موجبات شدت بخشیدن به سیلاب دامنه دار شهرداری ها با سایر نهادهای دولتی و 

در رعایت حرایم و بستر رودخانه ها، عدم رعایت حرایم  _شرکت آب منطقه ای_اخیر را فراهم ساخت. عدم کسب مجوز از وزارت نیرو 

ابل عدم پیگیری موثر وزارت نیرو در جلوگیری از تعیینی آن وزارت، عدم توجه به اخطارهای مکرر وزارت نیرو در کسب مجوز و در مق

تخلفات شهرداری ها و قلع و قمع ساخت و سازهای یاد شده به وضوح در سیلاب اخیر بحران ساز بوده است که مصداق بارز آن تبدیل 

ر جای خود باقی می ماند مسیل دروازه قرآن شیراز به جاده و خسارات مالی و جانی هموطنان در سیلاب اخیر می باشد که اگر مسیل د

و تغییر کاربری غیرمجاز صورت نمی گرفت، به تعبیر کارشناسان نهایتا آب گرفتگی معابر در محل های پایین دست را شاهد بودیم. 

مهم ترین خلا قانونی در حوزه مدیریت سیلاب را می توان عدم وجود قانون جامع و واحد در خصوص مدیریت سیلاب دانست. مجموعه 

یف شهرداری ها و تعامل آن ها با دیگر سازمان ها در زمان پیش از بحران و پس از آن در قوانین مختلف به صورت پراکنده بیان وظا

شده است که به علت عدم تجمیع وظایف، موجبات ناهماهنگی میان سازمان ها، موازی کاری یا عدم انجام وظایف بعلت صالح دانستن 
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عدم شفافیت را رقم زده است. شورای عالی استان ها نیز علی رغم دارا بودن صلاحیت و وظیفه قانونی مرجع دیگر، تعارض صلاحیت و 

قانون  99ماده  2در خصوص رفع تعارض بین شهرداری ها و دهیاری ها از یک سو و دستگاه های دولتی در سطح کشور به استناد بند 

ست. تدوین قوانینی با ضمانت اجرای قوی می تواند در حوزه تخلفات ساخت و شهرداری ها تاکنون اقدام شایسته ای به عمل نیاورده ا

ساز، هماهنگی میان سازمان ها و رفع اختلافات بوجود آمده مثمر ثمر واقع شود. تدوین قانون جامع و واحد با تفکیک وظایف و 

بله با سیل، پیش بینی راه های مقابله باسیل در طرح مسئولیت های سازمان ها، تامین اعتبارات قانونی لازم برای انجام پروژه های مقا

و  88های جامع و هادی و به تبع اعمال آن در پروانه های ساختمانی از سوی شهرداری ها، اصلاح قانون شهرداری به خصوص مواد 

ساخت و ساز و ایجاد قانون مارالذکر که موجبات تجری متخلفان ساختمانی را فراهم می سازد و به طور کل تغییر مقررات  111

فرهنگ ساخت و ساز در میان مردم می تواند به خوبی از سیل های مخرب جلوگیری نماید. اگرچه حذف کامل آسیب دیدگی و 

خسارات سیل های اخیر غیر قابل اجتناب بوده است اما طراحی استاندارد و اصولی قطعا به کاهش خسارات ناشی از سیل منجر می 

وجه به قصورات و کاستی ها در امر برنامه ریزی و تاریخچه سیلاب در کشور باتوجه به شرایط اقلیمی و چند برابر شود. در صورت عدم ت

 شدن خطر وقوع سیل می توان وقوع رویدادهای مشابه یا حتی با شدت بیشتر را انتظار داشت. 

 

 مجموعه وظایف شهرداری در خصوص سیلاب -1-12-1

 قبل از وقوع سیلاب-الف

اری با دربرداشتن وظایف مهم و بااهمیت در خصوص مدیریت شهری و دارا بودن اختیارات و اقتدارات قانونی در جهت انجام شهرد

وظیفه خویش، یکی از نهادهای مهم در زمینه مدیریت بحران و بالاخص وقوع سیل  است. انجام صحیح و شایسته وظایف مقرر شده 

و گاهی مستقیما در پیشگیری از وقوع سیلاب یا کنترل سیلاب و کاستن از قدرت آن  برای شهرداری گاهی به صورت غیرمستقیم

ها توان مواد متعدد از قوانین مختلف را بر شمرد که به این تکالیف و یا اختیارات شهرداریباشد. در همین راستا نیز میاثرگذار می

 اشاره دارند.

 

 1118ها مصوب قانون شهرداری

ها به دلیل قدیمی بودن آن در مواردی دچار نسخ ضمنی یا صریح شده و یا ضروری است که قانون شهرداریتوجه به این نکته 

 برخی وظایف و اختیارات این نهاد به نهادهای دیگری واگذار شده است.

 قانون شهرداری 11ماده  1بند 

و تنقیه قنوات  فاضلابو  هاعمومی و مجاری آبانهار و تسطیح معابر و  تنظیف و نگاهداری»دارد که: این بند چنین اشعار می

انهار عمومی و « نگه داری»و « تنظیف»لذا شهرداری مکلف به انجام دو امر « مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه

ذا بنا بر حکم قانون باشد؛ لدر لغت به معنای پاکیزه ساختن و پاک کردن می« تنظیف»ها و فاضلاب شده است. اصطلاح مجاری آب

های دیگری نیز وجود دارد که ها مقررهها برعهده شهرداری است. در خصوص لایروبی رودخانهتنظیف و لایروبی انهار عمومی و رودخانه

وبی باشد که تنها شهرداری وظیفه لایروبی را ندارد و بنا به احکام مختلف نهادهای دیگری نیز بایستی به لایرگویای این مدعا می

خطاب به فرمانداران و شهرداران  31/6/1381مدیر کل بحران استانداری فارس طی نامه مورخ به طور مثال،  ها بپردازند.رودخانه

 1در بند   بند ابلاغ می نماید، 28شهرهای تابعه استان، دستورالعمل اجرایی پیگیری و آمادگی مقابله با حوادث طبیعی فصلی را در 
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، ادارات کل راه و شهرسازی نترل مستمر پاکسازی و لایروبی دهانه های پل، مسیل ها و ... واقع در شهر را بر عهدهپایش و نظارت و ک

مدیریت  81/4149/44/56شماره ص 81/12/11در نامه مورخ  همچنین .ها قرار داده استو دهیاری شهرداریو  شرکت آب منطقه ای

بینی های ضروری از جمله لایروبی مسیل ها و تخلیه رودها را بر عهده شهرداری، پیش 9بند بحران استانداری خطاب به فرمانداران در 

 .اداره کل راهداری و حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسازی قرار می دهد

و قائم مقام  لازم به ذکر است که وظیفه نظارت بر لایروبی مستمر بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. با این شرح که وزیر کشور

خطاب به وزیر نیرو خواستار انجام اقدامات هفت گانه ای می  29/5/1381رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور طی نامه مورخ 

های اصلی را از های دائمی و فصلی و آبراهآن، نظارت بر لایروبی مستمر حریم پل های مواصلاتی بر روی رودخانه 2شود که در بند 

 .رتخانه می داندوظایف آن وزا

قانون توزیع عادلانه  21ماده  2تبصرهها، طبق قانون توزیع عادلانه آب، فاضلاب در صلاحیت وزارت نیرو قرارگرفته است. علاوه بر این

 شرکت به عهده شهرها داخل محدوده در فاضلاب دفع و آوری جمع و تأسیسات اداره و شهری آب توزیع و تقسیم»دارد که: آب اشعار می

 و شهر شورای نظارت تحت صورت هر در که بود خواهد مناسب دیگری دستگاه یا و شهرها فاضلاب و آب شرکت نام به یمستقل های

 الذکر فوق های دستگاه و ها شرکت تأسیس است. تا کشور وزارت با نظارت شهر شورای نبود در صورت باشند.می هاشهرداری به وابسته

 با است موظف کشور وزارت .دارند عهده بر فعلاً  که است هاییهدستگا بعهده آنها دفع فاضلاب و آوری جمع و شهرها آب مسئولیت

 به و تهیه را دیگر مناسب های دستگاه یا الذکر فوق های شرکت قانون اساسنامه این تصویب از پس ماه 6 تا حداکثر نیرو وزارت همکاری

ماده، جمع آوری و دفع فاضلاب بر عهده شرکت آب و فاضلاب بوده و نظارت بر اقدامات  با توجه به این« .وزیران برساند هیئت تصویب

باشد. با این حال در قانون شهرداری می 55ماده  2شرکت در این خصوص تکلیف شورای اسلامی شهر بوده، لذا از این جهت ناسخ بند 

ای که مشخص ه شده اما این عبارت خود دارای ابهام است به گونهعبارات پایانی ماده نقش شهرداری مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

نماید که قانونگذار در پی ترسیم چه جایگاهی برای شهرداری بوده است. مطابق با حکم ماده، جمع آوری و دفع فاضلاب بر عهده نمی

-ها میشهر و وابسته به شهرداری شرکت آب و فاضلاب یا دستگاه مناسب دیگری است که در هر صورت تحت نظارت شورای اسلامی

مقصود قانونگذار روشن نیست و اینکه از چه نظر باید به شهرداری وابسته باشدآیا وابستگی « وابسته به شهرداری»باشد؛ لذا از عبارت 

 تشکیلاتی، مالی، اداری یا... موردنظر است یا غیر این. 

 

تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام ایجاد غسالخانه و گورستان و »دارد که: مقرر می قانون شهرداری 11ماده  11بند 

این بند نشان از تکلیف شهرداری در مرحله پیش از وقوع سیلاب و پس از آن دارد. با توجه به آنکه کشور ما در معرض « امور آنها

بایستی از قبل آمادگی حوادثی که ممکن است دارای تلفات جانی حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله قرار دارد لذا نهادهای متولی 

 باشد را داشته باشند. 

 

و حریق و همچنین رفع  حفظ شهر از خطر سیلبرای  تدابیر موثر و اقدام لازم اتخاذ: »قانون شهرداری 11ماده  18بند 

 ...«خطر از بناها و 

وثر و اقدامات لازم را برای حفظ شهر از خطر سیل بیندیشد. چنانکه در این بند مقرر شده است که شهرداری بایستی تدابیر م

تصمیمات خود در حفظ شهر از با علم بر موثر بودن آید که شهرداری باید برمی« تدابیر موثر»مشخص است از عبارت صریح ماده در 
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رداری با آگاهی وی صورت گرفته است. از سوی خطر سیل تدابیری را اتخاذ نماید؛ در واقع تاکید قانونگذار بر موثر بودن تدابیر شه

استفاده شده و نه موثر که حاکی از این امر است که پس از اتخاذ تدابیر موثر شهرداری بر  لازماز قید « اقدام لازم»دیگر در خصوص 

که نتیجه موردنظر حاصل خواهد  کند لذا با اقدام صورت گرفته بر پایه تدابیر متوقع این امر هستیممبنای تدابیر اتخاذ شده اقدام می

داند انجام دهد بنابراین با این شد. همچنین باید توجه داشت که شهرداری باید هر اقدامی را که برای حفظ شهر از خطر سیل لازم می

حدود باشد؛ تواند گسترده یا موصف دایره اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری بسته به تدابیر اتخاذ شده و خطر پیش بینی شده می

تواند به ادعای حفظ شهر از خطر سیل هر نوع اقداماتی را انجام دهد و از حدود با این حال قدر متیقن این است که شهرداری نمی

 شود. در این ماده مانع تجاوز شهرداری از اختیارات قانونی مقرر در این ماده می« لازم»اختیارات خود فراتر رود. در نتیجه قید 

 پردازد؟شود که شهرداری چه زمانی وجود خطر را احراز نموده و مطابق با آن به اتخاذ تدابیر میین پرسش مطرح میهمچنین ا

مقصود زمانی است که خطر قریب الوقوع است که در این فرض -1شود که مطابق با آن چندین فرض در این خصوص مطرح می

از خطر، زمانی است که خطر محقق شده است که در این فرض عمده اقدامات مقصود -2اقدامات شهرداری پیش از وقوع سیلاب است. 

باشد.  با توجه به آنکه در این خصوص قانون صراحتی ندارد و از سوی شهرداری در واقع ناظر به حین وقوع سیلاب و پس از آن می

خطر از  رفع عبارت در «خطر»لفظِز به قرینه دارد. شود و تقیید نیادیگر هرگاه در لفظ مطلقی احتمال تقیید برود اصل اطلاق جاری می

 غیرفوری، یا فوری خطر بالفعل، یا بالقوه خطر جمله از خطر، شامل هرگونه را واژه این ،«خطر»لفظِ اطلاقِ  که معنا بدان سیل، اطلاق دارد

 واژه این تقیید بر مبنی یاهقرین هیچ خطر، واژهِ اطلاقِ  به توجه با آنکه ضمن کند.می  غیرهتخریب و  خطر سیل، خطر آتش سوزی، خطر

 ندارد. وجود

 

های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و شهرداری مکلف است محل»دارد که: بیان می قانون شهرداری 11ماده  8تبصره 

های تخلیه زباله باید برساند. محلها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلات و نظایر آن

-آید که نقش شهرداری را پیش از وقوع سیل مشخص میاین ماده از جمله موادی به شمار می«. خارج از محدوده شهر تعیین شود...

موجب های شهری یکی از عوامل وقوع سیلاب است. لذا انجام صحیح و شایسته این تکلیف ها و آبراههنماید؛ چرا که پر شدن جوی

توان شود. بدیهی است که نقش مسارکت مردمی در انجام صحیح این تکلیف را نمیپیشگیری از وقوع سیل و کاستن از خسارات آن می

نادیده گرفت؛ بر این اساس یکی از وظایف شهرداری که باید همواره بر آن تاکید ورزید مشخص نمودن محل مخصوص برای تخلیه 

 ئه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردمی است.تر از آن، ارازباله و مهم

 

 هاساخت و ساز در بستر رودخانه

 به و خیابانها و روها پیاده و میدانها و عمومی های کوچه اراضی»دارد:  قانون شهرداری که بیان می 86ماده  6مطابق با حکم تبصره 

 عمومی معابر درختهای و عمومی گورستانهای و عمومی باغهای و شهرها آب فاضل مجاری و نهرها ها و رودخانه بستر و معابر کلی طور

 از آبیاری تأسیسات ایجاد .است شهرداری مالکیت در و محسوب عمومی ملک است عموم استفاده مورد که شهر هر محدوده واقع در

 عملیات گونه هر اجرای برای مکلفند نیز هااست شهرداری بلامانع شهرها محدوده در واقع ها رودخانه بستر در برق و آب وزارت طرف

ها و انهار در مالکیت شهرداری قرار گرفته که این بستر رودخانه« .نمایند را جلب برق و آب وزارت نظر قبلاً  هارودخانه بستر در عمرانی

 و عمومی هایکانال و طبیعی انهار بستر»کند که: قانون توزیع عادلانه آب نسخ شده است.  ماده یاد شده مقرر می 2مورد با وضع ماده 
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 اسلامی جمهوری حکومت اختیار در طبیعی هایبرکه و هامرداب بستر و مسیلها و داشته باشند فصلی یا دائم آب اینکه از اعم ها رودخانه

 شدن خشک یا ها و دریاچه و دریاها آب سطح رفتن پایین اثر در که مستحدثه اراضی و ساحلی اراضی است و همچنین است ایران

مطابق با « .اسلامی جمهوری حکومت در اراضی احیاء قانون نحوه تصویب از قبل احیاء عدم صورت در باشد آمده پدید هاباتلاق و هامرداب

ها و نهرها متعلق به دولت است. اصل چهل و پنجم ها و نهرها در مالکیت دولت است؛ لذا بستر رودخانهحکم این ماده بستر رودخانه

تنها در این قسمت نسخ ضمنی شده  86ماده  6کند. از سوی دیگر باید توجه داشت که تیصره اساسی نیز این امر را تایید می قانون

است بنابراین مستند به قانون صدرالذکر در شرایط فعلی و با لحاظ مالکیت دولت بر رودخانه ها و مسیل ها و آب های طبیعی جاری، 

داری آنها و پیشگیری و جلوگیری از وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها و ایجاد خسارت به هر نحو ممکن مسئولیت کنترل، نظارت و نگه

و در نهایت مدیریت کارآمد سیلاب ها برعهده وزارت نیرو و بالطبع دولت می باشد. این موضوع  تداخل کاری را به وجود آورده و 

ت گیرد تا بازنگری قانون مربوطه در دستور کار قرار گیرد، به هر حال در صورت درادامه سبب گردید اقداماتی ازجانب شهرداری ها صور

تغییر مالکیت رودخانه ها و مسیلها و واگذاری آن به شهرداری، همان مسئولیت هایی که برای دولت وجود داشته در مورد شهرداری ها 

و پیشگیری وفراهم نمودن تمهیدات لازم برای جلوگیری از  نیز تسری خواهد داشت. اموری از قبیل مدیریت، نگهداری، نظارت، کنترل

وقوع سیلاب و طغیان رودخانه، ممانعت از دخل و تصرف اشخاص در حریم و بستر مسیل وجبران خسارت وارده به اشخاص. قابل ذکر 

ها ات عمرانی در بستر رودخانهها تکلیف به اخذ مجوز از وزارت نیرو برای هرگونه عملیاست که آن قسمت از ماده که برای شهرداری

تواند اقدام به عملیات عمرانی یا هر گونه ساخت و ساز در مقرر کرده به قوت خود باقی است. در نتیجه شهرداری تنها در صورتی می

است که  4ماده  3ها نماید که از وزارت نیرو مجوز بگیرد. یکی از نکات حائز اهمیت قانون مذکور در خصوص تبصره بستر رودخانه

ها اصل نبوده و حالت استثناء دارد. مبتنی بر این فهم است که اجازه وزارت نیرو در موافقت با احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه

های حقوقی و فنی لازم و با توجه به شرایط بایست با هر درخواستی موافقت نماید بلکه پس از بررسیبه عبارت دیگر این وزارتخانه نمی

 اکم بر رودخانه عندالزوم اجازه احداث اعیانی سازگار در بستر را صادر نماید.ح

 

برآورد و تنظیم بودجه و متمم، اصلاح و تفریق بودجه شهرداری »دارد: که مقرر می قانون شهرداری 11ماده  4بر اساس بند 

قانون بودجه سالیانه  52حکم بند )ب( ماده اما بنا بر شهرداری مسئول تهیه و تنظیم بودجه سالیانه خود بود. « برعهده شهرداری است.

های کشور طی ای به مجلس تقدیم نماید که به موجب آن شهرداریماه لایحه 6دولت موظف است حداکثر ظرف » 1362کشور سال 

نظر خود شد. شهرداری موظف به خودکفایی مالی و کسب درآمدهای مورد « ساله به خودکفایی کامل برسند 3ریزی یک برنامه

بنابراین شهرداری موظف است در تنظیم بودجه سالیانه خود مبالغی را برای سیل و سایر حوادث مترقبه و حفظ شهر از خطر سیل و 

 ها قرار دهد.ها و مسیلنیز مواردی از قبیل لایروبی رودخانه

 

ز خلاف پروانه و ارجاع آن به کمیسیون ماده ، شهرداری ها موظف به جلوگیری از ساخت و ساقانون شهرداری 122ماده براساس 

ها علاوه بر شهرداری»بیان می دارد:  1صد هستند. قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در ماده 

وظایف قانونی خود های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات زیربنایی در چارچوب اجرای طرح

را نیز به کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر 

حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت » این قانون مقرر می دارد:  2و ماده « عهده دارند.
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به منظور حفظ اراضی لازم و  .کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمایدو 

مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و 

نظارت بر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح های جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود. تأسیسات در داخل حریم شهر 

احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم 

ریم شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی میباشند( به عهده به استثنای شهرک های صنعتی )که در هر حال از محدوده قانونی و ح

« شهرداری مربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.

و مقررات در ساخت و عدم رعایت اصول شهرسازی و همچنین رعایت نشدن قوانین  یکی از علل سیلاب های سنگین اخیر در کشور

می باشد. همانطور که پیش از این گفته شد شهرداری ها قبل از صدور پروانه باید از وزارت نیرو  ساز ساختمان ها در مسیر رودخانه ها

تجاوز به حریم رودخانه ها و بستر طبیعی آن عاملی است که در جهت رعایت حریم رودخانه ها و مسیل ها استعلام به عمل آورند. 

موجب می شود در هنگام سیلاب آب به شدت تمامی ساختمان ها و تاسیساتی که در بستر رودخانه غیر مجاز احداث شده است از بین 

. در حالی که در صورت رعایت بستر رودخانه ها و حریم ها شدت ویرانگری سیل کاهش پیدا می کرد. همچنین بسیاری از ساخت ببرد

شتی و ایمنی صورت می گیرد لذا توجه به ساخت و ساز اصولی از جمله رعایت حریم رودخانه ها و و ساز ها خلاف اصول فنی، بهدا

همچنین رعایت اصول ایمنی همچون رعایت مقررات استحکام منجر به کاهش اثرات ویرانگر سیل دارد. لذا شهرداری ها در صورت 

پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد جهت تعیین ضمانت اجرای  مشاهده ساخت و ساز غیر اصولی علاوه بر جلوگیری از ادامه ساخت،

مناسب ارجاع می دهند. نکته حائز اهمیت در این خصوص اقدام به موقع شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز می باشد. 

منابع عمومی و خصوصی نیز جلوگیری  چرا که علاوه بر آن که با کمترین هزینه، مانع ساخت و ساز غیر اصولی می شود بلکه از اتلاف

می گردد. متاسفانه به علت ضعف امکانات موجود در برخورد با متخلفان و همچنین نگاه درآمدی شهرداری به جریمه های ساخت و 

ارجاع  ساز، شاهد ایجاد خیل عظیمی از ساختمان های غیر اصولی می باشیم که جان شهروندان را در خطر می اندازد که در نهایت با

موضوع به کمیسیون ماده صد  منجر به تخریب یا جریمه های کلان می گردد که این مهم خود تشویقی به خصوص برای انبوه سازان 

در جهت ساخت و ساز غیر اصولی می باشد وبرای سایر افراد علاوه بر هزینه های گزاف، منجر به اتلاف حقوق خصوصی مردم می گردد. 

قدان برخورد قاطع و به موقع خود، بر ساخت و ساز غیراصولی صحه می گذارد. وظیفه مهم کمیسیون ماده صد  چرا که شهرداری با ف

احراز ضرورت قلع بنا می باشد بدین صورت که صرف عدم مطابقت بنا با اصول سه گانه فنی بهداشتی و شهرسازی دلیلی بر تخریب بنا 

کارشناسان اهل فن احراز می گردد. مشکل دیگر آن که شهرداری ها از امکانات لازم  نمی باشد بلکه ضرورت این تخریب از طریق نظریه

برای اجرای احکام تخریب نیز برخودار نیستند و در برخی موارد اجرای آرای کمیسیون ماده صد متوقف می ماند. لذا بازنگری و اصلاح 

 قابل اعتنا می باشد.این ماده که در ارتباط اساسی با حقوق عمومی است، امری ضروری و 

 

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران

یکی از قوانین مهم در ارتباط با مدیریت بحران و تکالیف نهادها در وقوع حوادث غیرمترقبه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 

یش از وقوع سیلاب برشمرده است. نامه اجرایی آن وظایفی را برای شهرداری در پباشد. موادی از این قانون و آیینمی 1398مصوب 

 به میشود نامیده سازمان اختصار به قانون این در کشور بحران مدیریت سازمان»دارد که: قانون سازمان مدیریت بحران مقرر می 6ماده 

 رسانی اطلاع پژوهشی، و اجرائی هایزمینه در انسجام و هماهنگی ایجاد برنامه ریزی، سیاستگذاری، امر یکپارچه در مدیریت ایجاد منظور
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 نیاز لوازم مورد و امکانات همه از استفاده و آسیب دیده مناطق بازسازی و ساماندهی و بحران مدیریت مختلف مراحل بر و نظارت متمرکز

 دولتی، غیر عمومی انتظامی، مؤسسات و نظامی نیروهای دولتی، هایبیمه و بانکها عمومی، و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه

 مقام امر تحت هایدستگاه است، نام ذکر آنها مستلزم بر قانون شمول که مؤسساتی مردمی، تشکل های ،هاشهرداری اسلامی، شوراهای

 با مواجهه در محلی و منطقه ای ملی توانمندی های از بهینه مندیجهت بهره له،معظم اختیار تفویض صورت در مسلح نیروهای و معظم

در این ماده بیان شده است که در جهت انجام وظیفه شایسته سازمان « .گرددتشکیل می نشده پیش بینی سوانح و طبیعی حوادث

مدیریت بحران شهرداری نیز مکلف به در اختیار گذاشتن همه امکانات و لوازم مورد نیاز در اختیار سازمان است و بنا بر حکم انتهای 

ای در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی های ملی و محلهمندی بهینه از توانمندیماده هدف از پیش بینی چنین امری بهره

 نشده است.

استفاده نموده است که تصریحی در « استفاده از همه امکانات و لوازم موردنیاز»باید به این امر توجه داشت که قانونگذار از عبارت  

-مندی از این موارد تا چه میزان میشود و نیز گستره اختیار سازمان مدیریت در بهرهمی اینکه چه امکانات و لوازمی مشمول این ماده

استفاده از همه امکانات و »باشد ندارد. نکته اول آنکه صدر ماده که در مقام بیان اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران است عبارت 

نوان یکی از اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران نام برده شده است؛ لذا نه در جهت نیل به اهداف سازمان بلکه به ع« لوازم موردنیاز

های ملی و رسد قانونگذار در این ماده با به کاربردن این عبارت، در راستای به تصویر کشیدن اهمیت استفاده از توانمندیبه نظر می

حوادث طبیعی مانند سیل دارند که از جمله این نهادها ای گام برداشته است که نقش اساسی در مدیریت بحران و در مواجهه با محله

کند. نکته دوم آنکه با توجه به آنچه در فوق بیان شد به باشد که در ارتباط مستقیم با مدیریت شهری در شهر عمل میشهرداری می

سازمان مدیریت بحران در اقدام شایسته  باشد که بهکلیه امکاناتی می« همه امکانات و لوازم موردنیاز»رسد مقصود قانونگذار از نظر می

 نماید از جمله امکانات مالی، تشکیلاتی و...مندی از توانمندی شهرداری در حل بحران مساعدت میدر بهره

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 161 ماده موضوع هایدستگاه کلیه: »قانون سازمان مدیریت بحران 11ماده 

و  رهبری معظم مقام نظر تحت هایدستگاه جمله از دولتی غیر و عمومی مؤسسات و 1393مصوب ایران جمهوری اسلامی فرهنگی

-بنگاه و هاها، تشکلسازمان نیز و هاشهرداری نظر زیر سازمانی واحدهای و هاشهرداری قوا( کل معظم فرماندهی اذن مسلح )با نیروهای

 و وظایف چهارچوب در ( موظفندمرحله آمادگی در ویژه بحران )به جامع مدیریت مراحل در تعاونی، و خصوصی هایبخش در فعال های

 ارائه سازمان به شد خواهد تعیین که زمانی درمقاطع ذیربط دولتی مراجع طریق از را خود عملکرد گزارش نموده، عمل محوله ضوابط

ها در مراحل چهارگانه مدیریت بحران دارای واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریها و دارد شهرداریمطابق با آنچه ماده مقرر می«.دهند

تکلیف هستند. تکلیف قانونی شهرداری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته به انجام وظایف و تکالیف خود در رابطه با مدیریت 

ده گستره تکالیف شهرداری و حدود آن با توجه به مواردی بحران و ارائه گزارش اقدامات خود به سازمان است. با این حال در این ما

کند اما حدود شود؛ در واقع حکم قانونی به تکلیف شهرداری اشاره میاست که از سوی سازمان مدیریت بحران به شهرداری محول می

کند. درنتیجه ان  واگذار میتکالیف و میزان ورود شهرداری به مدیریت بحران و نقش این نهاد را به تشخیص سازمان مدیریت بحر

شهرداری را دارای تکلیف در مراحل  آید وشهرداری در حکم این ماده نه دارای تکالیف مطلق )مطابق با آنچه ابتدائا از ظاهر ماده برمی

به تشخیص  به حکم ابتدایی، دارای تکالیف محدود« در چارچوب وظایف و ضوابط محوله»داند( بلکه با الحاق قید جامع بحران می

 باشد.سازمان مدیریت بحران می
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با اینکه حکم قانونگذار در این رابطه و اعطای تشخیص حدود صلاحیت شهرداری و سایر نهادها به سازمان مدیریت بحران در  

یمی که در راستای اقدام صحیح و شایسته در زمینه مدیریت بحران بوده با علم بر اینکه سازمان مدیریت بحران به دلیل نقش مستق

تواند با استفاده از اختیارات قانونی خویش در مدیریت بحران علاوه  بر نظارت بر انجام صحیح اقدامات سایر کند میاین زمینه ایفا می

گیرد این امر است که حدود ای از ابهام قرار میای که در شرح ماده در هالهشود. نکتهنهادها، سبب تمرکز در اجرای این امور می

ختیارات سازمان مدیریت بحران در محول نمودن وظایف به سایر نهادها ازجمله شهرداری چیست؟ واضح است که قانونگذار در این ا

ماده برای سازمان محدودیتی قائل نشده است و اطلاق ماده حکایت از وسعت اختیارات سازمان دارد؛ لذا با این اوصاف سازمان بدون 

تواند هرگونه تکالیفی را برای شهرداری مشخص نماید. از سوی دیگر در برداشتی دیگر عبارت باشد می آنکه محدودیت قانونی داشته

توان به وظایف و ضوابط محوله از سوی قانونگذار تعبیر نمود که مطابق با آن شهرداری در چارچوب را می« وظایف و ضوابط محوله»

کند( ه در این ماده به عنوان یک نهاد فرادستی بر اقدامات شهرداری نظارت میوظایف قانونی خود اما تحت نظارت سازمان مدیریت )ک

کند. همان گونه که مشخص است ماده از برخی جهات دارای نقص و ابهام است: اول آنکه در برداشت نخست از ماده قانونگذار اقدام می

نماید که سازمان تا چه میزان دارای حوله، مشخص نمیبا اعطای اختیارات به سازمان مدیریت بحران در اعطای وظایف و ضوابط م

« ضوابط محوله»نماید. دوم آنکه عبارت اختیارات است و این وظایف را بر چه اساسی و با توجه به چه قوانین یا ضوابطی مشخص می

است بلکه برای شهرداری  گویای این مطلب است که سازمان مدیریت بحران علاوه برآنکه در تعیین تکالیف دارای اختیارات کامل

نماید که شهرداری برآن اساس اقدام کند. با توجه به ماده یاد شده شهرداری دارای تکالیف در مراحل ضوابطی را نیز مشخص می

نماید و علاوه بر این موظف است گزارش عملکرد خود را به سازمان چهارگانه مدیریت بحران است که بر اساس وظایف محوله اقدام می

البته لزم به ذکر است که در این خصوص دستورالعملی وضع شده است با نام دستورالعمل تشکیل ستاد    دیریت بحران ارائه دهد.م

قانون  55شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور که به استناد ماده  18/12/1383مدیریت بحران در شهرداری ها مصوب جلسه 

و  8، 6قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مواد  11ماده  21و  21، 18شهرداری، بندهای 

نامه اجرایی قانون مذکور، مشتمل بر اهداف، ساختار تشکیلاتی، آیین 15و  3، 1قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و مواد  11

رالعمل مجموعه وظایفی را برای شهرداری در مرحله پیش گیری و پیش این دستو 1و 4،6وظایف و مأموریتها وضع شده است. در ماده 

 بینی تعیین شده است که عبارت است از: 

موضوع فعالیت ستاد در چهار مرحله مدیریت بحران )پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی( و در  - 4ماده »

های قانون شهرداری( از جمله امور آتش نشانی و خدمات ایمنی، کنترل سیلاب 55راستای اجرای وظایف شهرداری )مطابق ماده 

 شهری و تدفین اموات تعریف و به شرح ذیل اجرایی میگردد :

 پیش بینی و پیشگیری:-الف

 ریهای تابعه و برنامه ریزی برای تقویت توان عملیاتی شهردا. بررسی تأسیسات و امکانات موجود در شهرداری و سازمان1

. مقاوم سازی، نوسازی و ایمن سازی ساختمانها و تأسیسات شهرداری از جمله ایستگاه های آتش نشانی و تأسیسات خدمات 2

 شهری جهت کاهش خطر پذیری در برابر حوادث و سوانح

 های پیشگیری . تجزیه و تحلیل حوادث مربوط به حوزه فعالیت شهرداری به منظور شناسایی مسائل و مشکلات و ارایه برنامه3

 های ایمنی در حوزه وظایف شهردارینامه. برنامه ریزی برای نظارت بر اجرای آیین4

 . انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت عملکرد شهرداری در مدیریت بحران5



      188     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 آمادگی -ب

های زیر وعه شهرداری )معاونت ها و سازمان. تهیه خط مشی و سیاستگذاری در حوزه برنامه اجرایی و نظارت بر فعالیت مجم1

 مجموعه شهرداری( در انجام وظایف مرتبط با چهار مرحله مدیریت بحران

. برنامه ریزی لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران از طریق منابع داخلی شهرداری ها فرمانداری و 2

 استانداری و وزارت کشور

یزی و هماهنگی برای ارتقای دانش کارکنان، به روز رسانی سیستم مدیریت بحران شهرداری و انجام تحقیقات در حوزه . برنامه ر3

 وظایف شهرداری در مدیریت بحران از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذی صلاح،

صصی زیر مجموعه در چهار مرحله مدیریت بحران شامل؛ پیش . برنامه ریزی و هماهنگی لازم با اعضای ستاد و کمیتههای تخ4

 بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی،

 . تقویت زمینه های همکاری درون بخشی، بین بخشی و میان بخشی در حوزه مدیریت بحران در سطح شهری، منطقهای و ملی؛5

نات نیروی انسانی، تجهیزات و دانش فنی موجود در مجموعه شهرداری به منظور به . ایجاد بانک اطلاعات مکانیزه از توان و امکا6

 کارگیری در شرایط بحرانی

. برنامه ریزی و هماهنگی لازم برای تأمین ماشین آلات، وسایل و تجهیزات مورد نیاز مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط 1

 اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح مختلف در شهر

. ایجاد هماهنگی و اقدام برای انسجام میان مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح و 9

 برنامهریزی برای اجرای مانورهای مرتبط

کز . برنامه ریزی لازم در زمینه ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگ ایمنی و همکاری در مدیریت بحران از طریق مرا8

فرهنگی و اجتماعی شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی شهرداری و همچنین برپایی نمایشگاه و تأسیس مراکز موزه و سایر مراکز آموزش 

 شهروندی در حوزه وظایف و اختیارات شهرداری

مدیریت بحران از . برنامه ریزی برای ارتقای سطح آموزشی و دانش فنی مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی مرتبط با 11

 طریف برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی، همایشها و کنفرانسهای تخصصی، مانور و سایر روشهای متداول.

همین ماده شهرداری  2های شهری که به موجب تبصره تشکیل کارگروههای تخصصی از جمله کارگروه کنترل سیلاب -6ماده 

نفر جمعیت موظف به تشکیل هر چهار گروه تعیین شده میباشند. سایر شهرداریها  111111کلانشهرها، مراکز استان و شهرهای بالای 

بر حسب ضرورت، کارگروههای مذکور را تشکیل خواهند داد. در غیر این صورت وظایف تعیین شده برای هر کارگروه از طریق 

 ها و واحدهای مربوطه در شهرداری انجام میپذیرد.سازمان

یب نهایی بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری با لحاظ در سر فصل کلان بودجه ای در بررسی و تصو-1ماده 

 «خصوص موضوع کاری ستاد بر عهده شورای اسلامی شهر خواهد بود.

 

 در مذکور هایهدستگا تمامی بحران، بروز هنگام در»دارد که: قانون سازمان مدیریت بحران اشعار می 11ماده  1علاوه بر این تبصره 

 گزارش و نمایند شرکت بحران با مقابله عملیات در شده تعیین پیش از هایطبق برنامه عالی شورای ریاست اعلام به بنا موظفند ماده این

در « .گیردمی صورت عالی شورای ریاست اعلام با مقابله، عملیات خاتمه و توقف برسانند. سازمان به اطلاع معمول طرق از را خود اقدامات
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آیین نامه اجرایی سازمان  4باشد. و نیز ماده ها میهای ذیربط شهرداریآیین نامه یاد شده یکی از مصادیق دستگاه 1بند )ه( ماده 

 طبق را و بازسازی مقابله آمادگی، پیشگیری، مراحل به مربوط وظایف موظفند ذیربط دستگاههای»دارد که: مدیریت بحران بیان می

 فرماندهی مراتب سلسله امر تحت را شده محول امور بحران، با عملیات مقابله هنگام در و داده انجام  3ماده موضوع عالی رایشو مصوبات

در تایید ماده فوق، برای شهرداری تکلیف اقدام در مراحل چهارگانه مدیریت بحران و ارائه گزارش « .دهند انجام بحران کشور مدیریت

 دارد.مدیریت بحران را مقرر میعملکرد به سازمان 

 

، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی 1148قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 

 1187شهری پایدار مصوب خرداد 

ای شهری و نوسازی به موجب ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری، نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تامین نیازمندی ه

محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداری ها بوده و شهرداری ها در این راستا مکلف به تهیه 

قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد  2برنامه اساسی و نقشه های جامع هستند. بر این اساس مطابق با بند ب ماده 

 شهری بهسازی و عمران سازمان(و شهرسازی راه وزارت توسط ،وناکارآمد شهری فرسوده های بافت محدوده نقشه» 1398مصوب شهری 

 یا ایران رسیده معماری و عالی شهرسازی شورای تأسیس قانون  5ماده  موضوع هاین تصویب کمیسیو به و تهیه هاشهرداری یا و )ایران

های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده را برعهده وزارت مسکن وشهرسازی و یا شهرداری قرار تهیه طرحقانون   3و نیزماده «  .رسد می

نیز در حکمی مشابه، در جهت نوسازی و بهسازی  1381داده است؛ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب خرداد 

نقشه محدوده بافت »مقرر داشته است که  1ه پنج ساله ششم توسعه، در ماده قانون برنام 62و  61، 58مناطق فرسوده و اجرای مواد 

های مصوب شورای عالی و شهرسازی معماری ایران توسط وزارت راه و شهرسازی )شرکت فرسوده و ناکارآمد شهری براساس شاخص

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و  5های موضوع ماده ها تهیه و به تصویب کمیسیونبازآفرینی شهری ایران( و یا شهرداری

معماری ایران و یا ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و در مورد کلانشهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

فرسوده و  هایتهیه نقشه بافت»بنابراین بنا بر حکم قانون شهرداری تحت مدیریت شهردار محترم تکیلف به « رسد.رسیده و یا می

را برعهده دارد. در قوانین دیگر نیز وظایفی برای شهرداری ها « تهیه طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر»و همچنین « ناکارآمد

 در جهت احیا و بهسازی بافت فرسوده معین شده است از جمله:

 تملک محلات قدیمی و اجرای طرح های ساختمانی 

توانند از طریق تأسیس مؤسساتی باسرمایه خود به منظور نوسازی شهرها شهرداریها می»می دارد: قانون شهرداری بیان  111ماده 

خریداری  1338خرداد  11کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی وخانه

حهای مصوب شهرداری بفروشند و یا این که راساً اقدام به اجرای طرحهای طرنمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق

 «ساختمانی بنمایند...

 اعمال تخفیف در میزان عوارض ساخت و ساز مناطق فرسوده ویژه گروه های کم در آمد 

 بیان می دارد 1391قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول مسکن ویژه گروههای کم کلیه طرحهای تولید -16ماده »

 باشد. وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده میهای عوارض ساختهزینه( %51درصد)تخفیف حداقل پنجاه
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ء این قانون و سایر قوانین را در لوایح تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی ازاجرا(%111دولت موظف است معادل صددرصد)

 «بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.

 حمایت از بخش غیردولتی مجری احیا و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه 

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: 111ماده 

 ... -111ماده »

هرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافتهای ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی و ش

 فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند. 

( از بافتهای فرسوده شهری را %11درصد )دـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هرسال در طول برنامه حداقل ده 

بینی و در ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشاحیاء و بازسازی نمایند تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه

 «اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت.

ود بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از جمله دلایل شدت و قوت گرفتن آثار وقوع سیلاب در مناطق مختلف از جمله محله سعدی وج

باشد که سبب ورود خسارات بسیار بر معابر عمومی و منازل مردم شد. لذا با اینکه در این ماده تکلیفی به طور صریح و شیراز می

شهرداری محول نشده است اما شهرداری با درنظر داشتن این مواد قانونی و اقدام شایسته در جهت مستقیم در ارتباط با سیلاب به 

نماید، گام موثری در جهت کاستن از شدت سیلاب و نیز سازی تصویر شهر میانجام این تکلیف، علاوه بر آنکه کمک شایانی به به

 دارد.های ناشی از آن برمیخسارات و آسیب

 

مقرر  12/8/1144با آخرین اصلاحات تا تاریخ  1/1/1118حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب قانون  1ماده 

به هر  یا نابود کردن آن ،قطع هر نوع درخت وجلوگیری ازقطع بی رویه درختانو  حفظ و گسترش فضای سبزبه منظور »دارد که: می

در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته شوند،  طریق

ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه  درمحدوده وحریم شهرها

یط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نامه مربوطه با رعایت شراآئین

 «.حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی وشهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد

های شهری نقش و نیز زیرساختشهرداری در کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه حفاظت از محیط زیست 

کند؛ یکی از موارد اثرگذار در راستای این وظیفه شهرداری نگه داری و گسترش فضای سبز است. از سوی دیگر، یکی پررنگی را ایفا می

 از دلایل اصلی وقوع سیلاب و شدت گرفتن قدرت آن، کاهش سطح مراتع و قطع درختان است از این روی حفظ فضای سبز و گسترش

های سیل خواهد داشت. درنتیجه یکی دیگر از اقدامات شهرداری که به طور آن تاثیر چشم گیری در کاهش خسارات و آسیب

فضای سبز در شهرها « گسترش»و « حفظ»گیرد، اقدام غیرمستقیم شهرداری به غیرمستقیم اما اثرگذار در ارتباط با سیلاب قرار می

بینی شده که مطابق با آن ده و با توجه به متن صریح ماده برای شهرداری سه نوع تکلیف پیشلایحه قانونی یاد ش 1است. در ماده 

حفظ فضای سبز )که فضای سبز یادشده ممکن است سابقا توسط شهرداری ایجاد شده یا به صورت طبیعی در -1شهرداری موظف به 

آید اقدام به حفظ همان گونه که از متن ماده برمی جلوگیری از قطع درختان است.-3گسترش فضای سبز و -2شهر موجود باشد( 

فضای سبز امری متفاوت و کل از جلوگیری از قطع درختان است با این شرح که جلوگیری از قطع درختان یکی از مصادیق حفظ 
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مصلحت  مجمع تشخیص 13/5/99فضای سبز است. در آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

گیاه خشبی )چوبی(دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول »در تعاریف واژگان درخت را به  1نظام در بند )الف( ماده 

و در بند )ه( ماده یاد شده فضای سبز شهری را « .)مثمر( وسایر درختان )غیر مثمر( که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد

تعریف « .ای مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی،دولتی وخصوصی باشندعرصه ه» به 

آیین نامه اجرایی این قانون نیز سه مورد کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضای سبز را برعهده شهرداری گذاشته  4کند. ماده می

معابر ،میادین ،بزرگراها وبوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به  بزاشت،حفاظت وآبیاری درختان وفضاهای ساست: ک

 از وظایف شهرداری قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست 3استثنای بوستان های محیط زیست ومناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده

 است.

کلیه دستگاه های ارائه دهنده »دارد که: عار میقانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها اش 5ماده  1از طرف دیگر تبصره 

...(  شهرداری و سازمان های وابسته به آنمخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی و  برق، گاز، )از قبیل آب، فاضلاب، خدمات شهری

از لاوه بر سایر مجوزهای لازم، ع باشد، مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز که قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانیموظفند 

هایی که خدمات شهری ارائه مطابق با حکم این ماده همه دستگاه« .مجوز اخذ نمایند آیین نامه( 1شهرداری )کمیسیون موضوع ماده 

یسیون ماده های وابسته به شهرداری اگر درصدد انجام هر گونه عملیات عمرانی هستد باید از کمدهند از جمله شهرداری و سازمانمی

های وابسته به شهرداری شهرداری و سازمان-1که در شهرداری مستقر است مجوز اخذ نمایند. در این ماده نکاتی قابل توجه هستند:  1

های ارائه در این ماده حکم فقط در خصوص دستگاه-2مجوز لازم را اخذ نمایند.   1ها باید از کمیسیون ماده نیز مانند سایر دستگاه

مسئولیت حفظ فضای  1در این ماده شهرداری از طریق کمیسیون ماده -3ها خدمات شهری است و نه سایر نهادها و دستگاه دهنده

قانون حفظ و گسترش  1توان  بر تکلیف مقرر شده در مادهسبز و جلوگیری از قطع درختان را برعهده دارد؛ لذا از این جهت نیز می

 .فضای سبز برای شهرداری تاکید نمود

هر نوع تغییر برای بررسی  قبل از صدور پروانه ساختمانیشهرداری مکلف است » آیین نامه اجرایی: 3همچنین مطابق با حکم ماده

آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی  صدور پایان کاراین آئین نامه و  1املاک واراضی موضوع ماده وضعیت درختان

آئین نامه ودر مورد باغات واقع  1موضوع را از کمیسیونهای ماده  ود در عرصه آنها دچار تغییر شده استتعداد درختان موجوضعیت و

در حریم شهرها قبل از صدورپروانه ساختمانی ،مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زارعی 

 قبل از صدور پروانه ساختمانی-1؛ لذا شهرداری مکلف شده است که: «ستعلام نمایدوباغ ها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان ا

در خصوص املاکی که  پس از صدور پروانه ساختمانی و قبل از صدور پایان کار-2در خصوص تغییر وضعیت درختان املاک و اراضی و 

استعلام نماید. ضمانت اجرای این استعلام ملاحظه  1ماده ها دچار تغییر شده است باید از کمیسیون تعداد درختان موجود در عرصه آن

شود که شهرداری در این ماده نیز در راستای تکلیف خود به جلوگیری از قطع درختان موظف است که در چند مرحله بر قطع می

 درختان نظارت نماید.

جرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئین نامه ا»در ماده   1کمیسیون ماده 

یک نفر به انتخاب شهردار  -یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا ب -اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود. الف

وجود سازمان  مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم-ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری ج

: شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در 1پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری.  تبصره 
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مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل  511عرصه های با مساحت بیش از 

مترمربع واقع در  2111تا  511ی موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین : شهردار2نماید. تبصره 

محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن 

مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه  -بنماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورا  -اقدام کند. الف

نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و  -نداشته باشد، شهرداری آن شهر ج

پیش بینی شده است. همان گونه که مشخص است ترکیب کمیسیون ماده « فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری

های موجود در کلانشهرها مدیر در کلانشهرها با ترکیب این کمیسیون در سایر شهرها متفاوت است؛ بدین صورت که در کمیسیون 1

متر  511های با مساحت برای عرصه 1ه منظقه شهرداری باید عضو این کمیسیون باشد . نکته دیگر آنکه موارد فعالیت کمیسیون ماد

مربع و بیش از آن است؛ لذا در خصوص مساحت کمتر از آن، شهرداری تکلیفی به اخذ این مجوز ندارد. نتیجه آنکه در خصوص قطع 

طالب معنونه با عنایت به م اقدامی انجام دهد. 1تواند از طریق کمیسیون ماده های با مساحت کمتر شهرداری نمیدرختان در ساختمان

 اهم وظایف شهرداری در راستای جلوگیری از قطع درختان عبارت است از:

 تهیه شناسنامه برای درختان در محدوده قانونی و حریم شهر و تجدید آن هر پنج سال یک بار 

  آیین نامه 1اعطای مجوز قطع و جابه جایی درختان پس از تصویب موضوع درکمیسیون موضوع ماده 

 آیین 1رای عملیات عمرانی که مستلزم تخریب فضای سبز می باشد پس از تصویب در کمیسیون ماده اعطای مجوز ب

 نامه

  اخذ عوارض قطع درختان 

 تعقیب جزایی متخلفان از قانون از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده 

 تعیین و قید میزان قطع درختان در ساختمان سازی در پروانه ساختمانی 

 حفاظت و آبیاری درختان و فضای سبز در محدوده شهرها کاشت 

  اعطای جایزه کاشت و حفظ و مراقبت از درختان به صاحبان املاکی که درخت در باغ و املاک خود کاشته آن یا را قطع

 نمی نمایند.

 مختلف کشور با وزارت نامه جلوگیری از قطع درختان با رعایت شرایط متنوع مناطق همکاری شهرداری تهران در تدوین آئین

 کشور 

در مناطقی مانند گلستان که در دامنه شمالی رشته کوه البرز قرار دارد یکی از مهمترین عوامل سیلاب ها در کنار خشکسالی به 

علت قطع درختان و جاری شدن آب های سطحی از دامنه کوه ها است. این آب ها در حالت طبیعی توسط درختان، رودخانه ها و 

موجود در این مسیر جمع آوری می شوند و با کاهش سرعت خسارت زیادی به اراضی وارد نمی کنند. در حالی که قطع درختان موانع 

-و نابودی فضای سبز به خصوص در مناطق شیب دار سبب فرسایش خاک، کاهش سریع نفوذ آب در خاک و ارتقاء سیلاب های  می

ی فضای سبز موجب وقوع سیلاب و شدت گرفتن آن بوده است. در سیلاب شیراز نیز این گردد. در مازندران نیز  قطع درختان و نابود

-امر مورد بحث کارشناسان و کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شهر شیراز  قرار گرفته و چنین مطرح شده که در احداث جاده خرامه

ا دست و به صورت خاص عملیات راهسازی جاده خرامه به های بالاکبرآباد طبیعت بالا دست دروازه قرآن آسیب دیده و دست اندازی

زیبا شهر باعث ایجاد خاکریزهای دست ریز شده است که حجم سیلاب در بارش اخیر، باعث شسته شدن خاکهای دست ریز و غلظت 



214            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

که خود سبب  بالای رسوبات در سیل آب و در نتیجه قدرت بیش از حد تصور سیل آب در تخریب خودروهای در مسیر خود شده است

، ماسه و گردگوشه ها در سیل آب و افزایش قدرت تخریب آن شده است.در نتیجه قدرت رها شدن ناگهانی آب و افزایش حجم شن

 .، تخریب خودروهای در مسیر خود را باعث شده استمضاعف سیل آب

 

  1184قانون پیشگیری و مبارزه با خطر سیل مصوب  1ماده 

 است مکلف وزارت کشور عمومی بهداشت تامین و سیل خطرات از مردم مال و جان حفظ منظور به: »مطابق با حکم این ماده

 به فاضلاب کانال کشیدن و برگردان سیل و مسیل احداث و و اصلاح حفظ برای را لازم اقدامات کلیه قانون این تصویب از پس بلافاصله

 که نقطه هر در یا حقوقی و حقیقی از اعم اشخاص یا مؤسسات و دولت به متعلق ساختمانهای و مستحدثات و کلیه اراضی از و آورده عمل

 و اراضی دارد وجود شهرداری که نقاطی نماید در تملک یا و تعرف نموده استفاده باشد داشته ضرورت مذکور منظورهای تامین برای

 مربوط خسارت تا شهرداری گرفت خواهد قرار شهرداری اختیار در کشور وزارت طرف از تملک یا تصرف ساختمانهای مورد و مستحدثات

 باشد کلیه ضروری قانون این طبق هاساختمان و مستحدثات و اراضی از استفاده که نقطه هر در .بپردازد قانون این در مقرر ترتیب به را

 اراضی بود نخواهد بیشتر ماه یک از حداکثر که ظرف مدتی اقتضاء حسب بر شهرداری آگهی یا اخطار تاریخ از مکلفند متصرفین و مالکین

« .شد خواهد یا تملک و تصرف به اقدام شهرداری طرف از صورت این غیر در و دهند قرار شهرداری در اختیار را ساختمان و مستحدثات و

وزارت کشور در خصوص « هستند.وزارت کشور و شهرداری مامور اجرای این قانون »این قانون مبنی بر این امر که  9و نیز حکم ماده 

حفظ و اصلاح  احداث مسیل و سیل برگردان دارای تکلیف است و در راستای انجام وظیفه خویش اختیار استفاده از کلیه اراضی و 

ور تکلیف تواند این املاک را تصرف یا تملک نماید. صدر ماده تنها برای وزارت کشها و مستحدثات را دارد؛ لذا از این روی میساختمان

نماید با این حال بنا بر حکم ماده، شهرداری دارای اختیارات مقرر شده در ماده فوق مبنی بر تصرف و تملک اراضی و مشخص می

فوق شهرداری   9املاک به منظور انجام صحیح حکم صدر ماده و به جایگزینی از وزارت کشور است. از سوی دیگر مطابق با حکم ماده 

تواند در جهت اجرای این ماده الزاماتی را بر وزارت کشور در خصوص رت کشور مسئول اجرای این قانون است لذا مینیز به مانند وزا

 تکلیف صدر ماده که بر عهده آن وزارت وضع شده بار نماید. 

 

ن اجازه استفاده و این قانون به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی تصویب شد. همچنین این قانو

تملک اراضی و مستحدثاتی که برای احداث سیل بند و سیل برگردا ن و فاضلاب ضرورت دارد را حسب مورد به وزارت کشور و 

. عمرانی مرتبط، مانع از بروز حوادث ناشی از سیل شود ها داده است تا بدین ترتیب با شناسایی نقاط سیل خیز و اجرای پروژهشهرداری

استفاده نموده است که به معنای اعطای صلاحیت « اقدامات لازم» ذار برای انجام وظایف فوق از سوی شهرداری  از قیدقانون گ

تشخیصی به شهرداری می باشد لذا می تواند گستره ی وسیعی از اقدامات عملیاتی و طراحی از قبیل تهیه نقشه و دستورالعمل و 

اقدامات "قانون شهرداری به  55ماده  14کانال فاضلاب و... را در برگیرد. همچنین در بند  اقدامات عملیاتی همچون ایجاد سیل بند و

برای جلوگیری از سیل اشاره شده است که به نظر می رسد رعایت مسیل های رودخانه احداث سیل بند، احداث کانال  "موثر و لازم

یانگر اهمیت کار کارشناسانه و تدقیق در مسایل فنی می باشد چرا که ب "لازم"و   "موثر"فاضلاب و اموری ازین دست می باشد. دو قید 

در صورت انجام کار بیهوده یا غیرتخصصی، علاوه بر اتلاف منابع ملی، گاه موجبات تشدید بحران و سیلاب را فراهم می سازد. لازم به 

ل از وقوع سیل، باید اقدامات بنیانی صورت ذکر است اثر سیل بندها کاهش سرعت و شدت سیلاب می باشد و به جهت جلوگیری کام
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توان های ذیربط، در عمل تاکنون توفیقی پیدا نکرده و به جرأت میاین قانون به واسطه فقدان ضمانت اجراهای لازم برای دستگاهگیرد. 

 .از آن به عنوان یکی از قوانین متروک یاد کرد

 

 حین وقوع سیلاب-ب

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در شرح مقابله که سومین مررحله از مراحل مدیریت بحران است چنین بیان  2ماده  بند ج

 برای نسبی رفاه انسانها؛ تأمین مال و جان نجات هدف با که است بحران وقوع دنبال به اضطراری خدمات ارائه و اقدامات »داشته است: 

 درمان، بهداشت، امداد، و نجات وجو، هشدارجست رسانی،اطلاع شامل مقابله عملیات .میشود انجام اتخسار گسترش از جلوگیری و آنها

 برقراری سوخترسانی، خطرناک، موارد کنترل آتش، پسماندها، مهار دفع تدفین، پزشکی، هایفوریت ارتباطات، ترابری، امنیت، تأمین

ها را مکلف نموده است آیین نامه اجرایی شهرداری 4از سوی دیگر ماده « .است ذیربط اضطراری خدمات سایر و حیاتی هایشریان

مطابق باوظایف تعیین شده در این ماده و با توجه به وظایف محوله از سوی سازمان مدیریت بحران اقدامات لازم را انجام دهد. با توجه 

آیین نامه  1هایی است که در بند )ه( ماده رای کلیه دستگاهبه آنکه موارد پیش بینی شده در این ماده نه تنها برای شهرداری بلکه ب

اجرایی جهت همکاری با سازمان مدیریت بحران تعریف شده است. همچنین دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری  

 »در مرحله مقابله با بحران بیان میدارد:

 ...-4ماده »

 مقابله-ج

های مسئول مقابله با حوادث و سوانح در عیتهای اضطراری و آماده باش به معاونتها و سازمان. کسب اطلاعات فوری و اعلام وض1

 شهرداری

. بسیج امکانات و اقدام عملیاتی برای کنترل شرایط بحران، مطابق شرح وظایف و رعایت سلسله مراتب فرماندهی و اجرایی تعیین 2

 «نامه اجرایی قانونآیینشده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و 

رسد شهرداری مکلف به انجام آن دسته از اقداماتی است که در حیطه مدیریت شهری و صلاحیت شهرداری و یا آن به نظر می

 شود.دسته از اقداماتی است که بنا بر تشخیص سازمان مدیریت بحران محول می

 

 بعد از وقوع سیلاب-ج

-را شامل این موارد می -بازسازی و بازتوانی–ن مدیریت بحران مرحله چهارم مدیریت بحران قانون تشکیل سازما 2بند )د( ماده  

 گرفتن نظر در با دیدهآسیب مناطق به عادی گرداندن وضعیت باز برای که است بحران وقوع از پس ضروری و لازم اقدامات کلیه» داند:

 گیرد.می انجام دیدهآسیب منطقه اجتماعی تاریخی، فرهنگی، مسائل و مردمی هایمشارکت ایمنی، ضوابط پایدار، توسعه ویژگیهای

 طبیعی حالت به دیدگانآسیب اجتماعی و روانی و روحی جسمی، شرایط جهت بازگرداندن که است اقداماتی مجموعه شامل نیز بازتوانی

دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری در مرحله پس از بحران، در قالب مرحله  4همچنین ماده « .رسدمی انجام به

 بازسازی و بازتوانی مقرر می دارد: 

 ...-4ماده »

 بازسازی و بازتوانی-د



216            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 دث و سوانح. همکاری و اقدام در پاکسازی معابر و فضاهای شهری، بازسازی فضاهای عمومی شهری بعد از وقوع حوا1

 . تجهیز و نوسازی وسایل نقلیه امدادی آسیب دیده و تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز امداد و نجات اختصاصی2

 . مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها در سطح حوزه عملکردی مجموعه شهرداری.3

شهرداری به عنوان پشتیبان همکاری لازم را با دستگاههای در خصوص سایر حوادث و امور مرتبط با مدیریت بحران،  -2تبصره 

 «نامه اجرایی قانون مذکور(متولی انجام خواهد داد.)مطابق قانون مدیریت بحران کشور و آیین

های ذیربط مقرر شده در آیین نامه اجرایی قانون با توجه به موارد پیش گفته در مبحث پیشین، شهرداری نیز به عنوان دستگاه

مطابق با مصوبات  4یل سازمان مدیریت بحران پدر مرحله بازسازی و پس از وقوع سیلاب مطابق با آنچه قانونا و بنا به تصریح ماده تشک

 باشد.گیرد دارای مسئولیت میشورای عالی مدیریت بحران در صلاحیت این نهاد قرار می

 فرآیند بازسازی و کنترل مرحله به مرحلۀساخت وساز-

 ا کمک پاکبانان و نیروهای اجراییپاکسازی ب-

 اسکان اضطراری-

 مواد غذایی-

 

 اقدامات انجام شده از سوی شهرداری -1-12-1

 در این بخش اقدامات مثبت و منفی صورت گرفته از سوی شهرداری ها مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 اول:اقدامات موثر شهرداری در خصوص مدیریت سیلاب 

مات صورت گرفته در سیلاب اخیر در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب، حین سیلاب و پس از وقوع به منظور مشخص شدن اقدا

سیلاب، از شهرداری های شهرهای درگیر سیل تقاضای تعریف عملیات انجام شده گردیده بود که تنها تعداد معدودی از شهرداری ها 

ر موجز و خلاصه بوده که نمی توان به طور مشخص اقدامات صورت حاضر به ارسال پاسخ بوده که متاسفانه حتی موارد دریافتی بسیا

گرفته را بیان نمود؛ با این حال در ذیل به چند مورد اقدام پس از وقوع سیلاب که توسط شهرداری به صورت جدی و شایسته صورت 

 گرفته و قابل تقدیر است اشاره می گردد:

 

 قبل از وقوع سیلاب:

 دروازه قرآن به ویژه قسمت شرقی آن )شهرداری شیراز(*جنگل کاری در حوضه آبخیز 

*احداث ده مورد بند کنترلی )چک دم( به صورت خشکه چین در یکی از حوزه های شرقی مسیل اصلی دروازه قرآن که منجر به 

 کنترل رواناب شده )شهرداری شیراز(

ان کلیه نیروهای امدادی و اجرایی شهرداری از *تشکیل جلسات متعدد ستاد مدیریت بحران شهری به جهت آماده باش و فراخو

 ابتدای شروع سیلاب تا عادی شدن اوضاع

 *پایش و رصد مراکز خطرزا و نقاط حساس شهری

 *لایروبی مسیل ها و زهکشی های درون شهری و برون شهری جهت افزایش حداکثری ظرفیت عبور سیلاب
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 ل در دزفول )شهرداری دزفول(*جمع آوری پل شناور و انسداد مسیرهای شرغی و غربی پ

 *ساخت سیل بند در طول ساحل کارون. در نقاط مختلف به جهت حفاظت از مناطق مسکونی اطراف خود

 سیل بند کوی ملت، سیل بند پل ششم، سیل بند چنیببه، سیل بند شهرک پیام در استان خوزستان

 دثه خیز در دزفول )شهرداری دزفول(*انسداد مسیرهای ورودی  و خروجی به جاده های ساحلی و مناطق حا

 *نصب داربست در مسیر ساحلی و ایجاد جان پناه

 *تشکیل و فعال سازی کارگروه های مدیریت بحران شهرداری جهت اجرای تمهیدات لازم برای مقابله با سیل

 *صدور اطلاعیه رادیویی جهت هشدار به شهروندان در خصوص شرایط جوی و اخطار جاری شدن سیلاب

 *اخطار حضوری به پیمانکاران و صاحبان اماکن و دستگاه های تفریحی موجود در حاشیه رودخانه و پارک های ساحلی

 *احداث دایکهای حفاظتی و تهیه و نصب پمپ های آب به جهت هدایت و تخلیه آنها از سطح شهرها با کمک شهروندان

 *تعیین مسیرهای هدایت آب روان آبها

 

 حین سیلاب:

 و آماده سازی کمپ نوروزی شهرداری جهت اسکان اضطراری سیل زدگان*تجهیز 

 *استقرار اکیپ های آتش نشانی در سطح شهر

 *حضور پرسنل و ماشین آلات شهرداری در محل سیل بندها و خدمت رسانی در جهت ترمیم آن ها

 *امدادرسانی به خودروها و شهروندان گرفتار سیل 

 و اعزام ماشین آلات به شهرهای سیل زده*همکاری با ستاد مدیریت بحران 

 *فعال سازی اکیپ نجات ساحلی توسط سازمان آتش نشانی

 *حضور اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری در جلسات مدیریت بحران 

 *تشکیل جلسات مدیریت بحران

 *تعامل با شرکت های آب منطقه ای

 بالاتر ساختمان ها*اعلام عمومی نسبت به تخلیه شهر و حمل وسایل به طبقات 

 

 

 پس از سیلاب

 *فراهم ساختن مواد غذایی مورد نیاز سیل زدگان

*اجرای فوری عملیات پاکسازی نقاط خسارت دیده بر اثر پیشروی آب و جمع آوری گل و لای و رسوبات به جای مانده در سطح 

 شهر با کمک سایر نیروها

 *حضور شهرداری در کنار سایر دستگاه های اجرایی در محل وقوع سیل در راستای انجام عملیات امداد و نجات 

 *فعالیت در کنار نیروهای مردمی در امر ساخت خاک ریزها
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 *رفع آب گرفتگی منازل مسکونی توسط نیروهای خدماتی و امدادی

 

 بدوم: اقدامات مخرب شهرداری ها در شدت بخشی به سیلا

 تعرضات و تصرفات بسترو حریم رودخانه ها و مسیل ها

یکی از علل مهم خسارات سنگین مالی و جانی سیل ساخت و ساز در بسترو حریم رودخانه و مسیل ها بوده که خشکسالی ها و کم 

ن مکان ها شده که آبی های پی در پی منجر به کم اهمیت شدن بسترو حریم رودخانه ها و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در ای

موجبات تشدید سیل را فراهم نموده است. تصرف مجرا و بستر رودخانه در تمامی سیل های حادثه ساز جزو عامل اصلی خسارت و 

تلفات انسانی است. عملکرد نامطلوب دستگاه های متولی و ناهماهنگی های بین آنها علت اصلی این موضوع می باشد. مداخله در بستر 

بور تاسیسات در بستر رودخانه، تبدیل بستر رودخانه به پارکینگ عمومی، پارک و..( تغییر و برهم زدن مسیر اصلی رودخانه رودخانه )ع

در شهرها و روستاها این تصرفات باعث کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه و کاهش ذخیره کانالی، از بین رفتن پوشش گیاهی، بالارفتن 

ه شدن سیلاب می انجامد. مصداق بارز این موضوع احداث شهر شیرین شهر خوزستان در رژیم آسیب پذیری و در نهایت به گسترد

سیلابی رودخانه کارون است. در شهرهایی چون اهواز ساخت و سازهای درون بستر و حریم نهرهای سیلاب بر اطراف شهر به دلیل عدم 

مسکونی و تجاری در مسیل ها باعث آبگیری نشدن کامل آنها و رعایت حریم رودخانه ها به موجب اجازه ساخت و ساز، احداث اماکن 

افزایش دبی سیلابی کارون می شود. همچنین شهرداری اهواز و گرگان در حاشیه رودخانه کارون و رودخانه گرگان رود بدون توجه به 

فی و کمی رودخانه، آبراهه ها، نهرها رعایت حریم اقدام به احداث پارک نموده است که این دخل و تصرف غیرمجاز در بستر و حریم کی

ومناطق پایین دست سدها، حاشیه دریاها و دریاچه ها منجر به کاهش عرض بستر آن ها و خروج از حالت طبیعی شده است. در استان 

 لرستان همه سگونتگاه های شهری که دچار آسیب های جدی شده اند در مسیر حرکت کشکان رود بوده علی الخصوص پس از شهر

خرم آباد که دو رود گرگانه و خرم رود به یکدیگر می رسند و حجم و سرعت آب چند برابر می شود. درجریان این سیل فشار بسیار 

زیاد آب با سرعت بالای عبور از شهرها و روستاهای استان لرستان موجب شسته شدن خاک، تخریب دیوار ساحلی رودخانه ها و 

رساخت های واقع درمناطق پایین دست شده است. به طوری که برخی از شهرها همچون پلدختر خسارت بسیار به ساختمان ها و زی

 دچار آسیب های جدی گردیده اند و دیوارهای حائل و حفاظتی داخل شهر پل دختر آسیب جدی دیده اند.

شدت تمامی ساختمان ها و  تجاوز به حریم رودخانه ها و بستر طبیعی آن عاملی است که موجب می شود در هنگام سیلاب آب به

احداث ساختمان های مختلف در محل سیل بند ها خود مانعی . تاسیساتی که در بستر رودخانه غیر مجاز احداث شده است از بین ببرد

و در حالی که در صورت رعایت بستر رودخانه ها  در برابر حرکت طبیعی آب ایجاد میکند و نهایتا سیل  به درون شهر جریان می یابد

حریم ها شدت ویرانگری سیل کاهش پیدا می کرد. همچنین بسیاری از ساخت و ساز ها خلاف اصول فنی، بهداشتی و ایمنی صورت 

می گیرد. توجه به ساخت و ساز اصولی از جمله رعایت حریم رودخانه ها و همچنین رعایت اصول ایمنی همچون رعایت مقررات 

سیل می گردد. لذا شهرداری ها می بایست در صورت مشاهده ساخت و ساز غیر اصولی علاوه بر استحکام منجر به کاهش اثرات ویرانگر 

جلوگیری از ادامه ساخت، پرونده تخلف را به کمیسیون ماده صد جهت تعیین ضمانت اجرای مناسب ارجاع دهند. نکته حائز اهمیت در 

ر مجاز می باشد. چرا که علاوه بر آن که با کمترین هزینه، مانع این خصوص اقدام به موقع شهرداری در جلوگیری از ساخت و ساز غی

ساخت و ساز غیر اصولی می شود بلکه از اتلاف منابع عمومی و خصوصی نیز جلوگیری می گردد. متاسفانه به علت ضعف امکانات 

ایجاد خیل عظیمی از ساختمان  موجود در برخورد با متخلفان و همچنین نگاه درآمدی شهرداری به جریمه های ساخت و ساز، شاهد
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های غیر اصولی می باشیم که جان شهروندان را در خطر می اندازد که در نهایت با ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد  منجر به 

تخریب یا جریمه های کلان می گردد که این مهم خود تشویقی به خصوص برای انبوه سازان در جهت ساخت و ساز غیر اصولی می 

و برای سایر شهروندان علاوه بر هزینه های گزاف، منجر به اتلاف حقوق خصوصی آن ها می گردد. چرا که شهرداری با فقدان  باشد

عدم رعایت اصول شهرسازی  و مقررات ساخت و ساز برخورد قاطع و به موقع خود، بر ساخت و ساز غیراصولی صحه می گذارد. 

ن ها( احداث سازه های تقاطعی نامناسب )پل ها. آبروها( برداشت بی رویه مصالح از بستر ساختمان ها )من جمله مقررات ملی ساختما

رودخانه ها غفلت از ایمنی زیرساخت ها در مقابل حوادث طبیعی که ناشی از استهلاک زیرساخت ها، اشتباهات طراحی، اشکالات در 

باشد که لزوم برخورد قاطع با متصرفین اراضی بستر و حریم  اجرا و نحوه نگهداری از قصورات شهرداری در زمینه ساخت و ساز می

رودخانه و نظارت جدی بر ساخت و ساز به جهت جلوگیری از عدول کارفرمایان و اعمال سلیقه در کاهش کیفیت و عمر ساخت  سازها 

 امری مهم و نیازمند سازو کار قانونی می باشد.

 

 و تصرف در بستر و حرایم رودخانه ها و..عدم کسب مجوز شهرداری از وزارت نیرو در دخل 

 -به موجب قانون توزیع عادلانه آب هر گونه حفاری و دخل و تصرف در بسترو حریم رودخانه ها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو

کر اقدام به دخل و می باشد. لیکن بسیاری از سازمان ها از جمله شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان مارالذ -سازمان آب منطقه ای

تصرف در مناطق یاد شده بدون رعایت اصول شهرسازی و ایمنی می نمایند که در جریان سیلاب اخیر بسیاری از اماکن و ساخت و 

سازهایی که بدون رعایت حریم در بستر یا مجاورت رودخانه ها صورت گرفته است تخریب و با سرعت بخشیدن قدرت تخریب، منجر 

و جانی گردیده است. البته باید خاطر نشان کرد که  حریم تعیین شده از سوی وزارت نیرو نیز بعضا دقیق نبوده و می به خسارات مالی 

بایست با توجه به نوع رودخانه تعیین گردد. به عنوان مثال در مناطق دشت) گلستان و خوزستان( امکان تعیین حریم دقیق نمی باشد 

مسیر مستقیم، تعیین حریم عددی امکان پذیر می باشد. متاسفانه همین حریم محدود  لیکن در مناطق کوهستانی به علت طی

وکوچکتر از میزان واقعی نیز توسط شهرداری ها رعایت نمی گردد و آن را ازحالت طبیعی خارج و با ساخت و ساز )خود راسا به ساخت 

یم را می دهند( که موجبات خسارات جبران ناپذیر ناشی از سیل پارکینگ یا پارک و.. رو آورده یا اجازه ساخت و ساز بدون رعایت حرا

 را فراهم می آورد.

شهرداری ها مکلفند برای اجرای هر گونه عملیات » مقرر داشته است که  1345قانون شهرداری ها مصوب  86ماده  6تبصره 

متن سابق ماده حریم و بستررودخانه ها متعلق به مطابق با « عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند

شهرداری بوده؛ لذا شهرداری راسا دارای جواز تصرف در حریم و بستر رودخانه ها بوده است. اما با اصلاح ماده، شهرداری مکلف به اخذ 

ه است و تنها اخذ مجوز از وزارت آب مجوز از وزارت نیرو شده؛ با این قید که در ماده اصلاحی نیز اصل بر امکان تصرف در بستر رودخان

منسوخ شده و ملکیت بستر و حریم  86و برق)وزارت نیرو( شرط لازم آن به شمار می رود. با تصویب قانون توزیع عادلانه آب، ماده 

»  1361وب قانون توزیع عادلانه آب مص 2رودخانه ها متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ایران و نه شهرداری است. مطابق با ماده 

بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از این که آب دائمی یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و 

ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر »همچنین « برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.

انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و رودخانه ها و 

 « دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
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ه کرد که نه به امروز بلکه از سال های در خصوص مصداق بارز نقض این مواد قانونی می توان به سیلاب شیراز و تغییر آبراهه اشار

دور آغاز شده و اثرات مخرب آن را امروزه نظاره گر می باشیم. برخلاف قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه اعیانی ، حفاری و دخل و 

دال بر اخذ مجوز سازمان تصرف در بستر رودخانه ها ، آبراهه ها و .. را منوط به کسب اجازه وزارت نیرو می داند، هیچ گونه مستندی 

ارائه نگردیده است. حتی در مکاتبات  1361آب منطقه ای شیراز توسط شهرداری شیراز در خصوص اقدامات صورت گرفته در دهه 

موجود میان شهرداری شیراز و شرکت منطقه ای فارس مشاهده می شود که شرکت آب منطقه ای در کلیه تذکرات خود، به منسوخ 

اشاره دارد؛ به نظر می رسد شهرداری شیراز منسوخ شدن ماده را نادیده گرفته و براساس آن عمل می نماید.  86ده ما 6شدن تبصره 

مورخ  15153رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پاسخ به سوالات هیات ویژه گزارش ملی سیلاب به شماره 

قانون  86ماده  6چون تبصره » ته از قوه قضاییه این تبصره منسوخ شده است:اذعان داشته اند که طبق استعلام صورت گرف 2/4/1389

در مورد مالکیت بستر انهار طبیعی و رودخانه ها مغایر و  1341قانون آب ملی مصوب  2با ماده  1345اصلاح قانون شهرداری ها مصوب 

قانون آب است ملغی  2در آن قسمت که مغایر با ماده  قانون آب و نحوه ملی شدن آن، تبصره مذکور 65متضاد است لذا به حکم ماده 

سازمان ثبت اسناد و املاک به خلاصه اینکه )مداخله شهرداری در مورد بسترو حریم  54/11/311/8941بوده و بخشنامه شماره 

ین قسمت منسوخ است.( با تصویب قانون آب در ا 1345قانون شهرداری ها مصوب  86ماده  6رودخانه ها مورد ندارد و مقررات تبصره 

لذا این ماده در مقام بیان ممنوعیت ابتدایی تصرف از جمله فعالیت های عمرانی در بستر « صحیح و موافق موازین قانونی شناخته شد.

وره و حریم رودخانه ها بوده و تنها با مجوز وزارت نیرو این ممنوعیت رفع می شود. لیکن شواهد گویای آن بوده که شهرداری ها در د

راسا اقدام به دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه ها می نماید.  -شرکت آب منطقه ای -های مختلف بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو

با تغییر مقطع طبیعی گذر سیلاب و محدود نمودن آن همراه با اجرای مجرای زیرسطحی و نصب شبکه  1361شهرداری شیراز در دهه 

آن، موجب کاهش ظرفیت عبور سیل و سرریز شدن مازاد آن برضلع شرقی بلوار هفت تنان در مجاورت  فلزی آشغالگیر در مدخل

دروازه قرآن گردیده است. اگر سیل در مقطع مسیر طبیعی خود جریان می یافت، احتمالا در پایین دست نهایتا منجر به بروز مشکلاتی 

( هیات 3:1389خرداد  25کانون کارشناسان رسمی دادگستری فارس، همچون آب گرفتگی مجاری در محله سیل آباد می گردید.) 

کارشناسی فارس براساس دستور بازپرسی دادسرای شیرازکه مسئول بررسی علل و مقصر حادثه اخیر بوده اند بیان می دارند که انجام 

-66ن مرجع بوده و در خلال عملیات لوله گذاری از سوی شهرداری بدون هماهنگی با شرکت آب منطقه ای و کسب مجور از آ

که بدون هماهنگی و بدون رعایت اصول فنی طراحی و اقدام نموده. چه بسا در صورت هماهنگی با شرکت آب منطقه ای بعلت 1363

 اشراف بیشتر این شرکت طرح مناسب تر اجرا می گردید.

ت پی در پی به شهرداری شیراز و پیمانکاران آن شرکت آب منطقه ای شیراز نیز اذعان می دارد که پیش از سیلاب، اخطار و تذکرا

داده است و عملیات آن هارا از طریق گروه های گشت و بازرسی متوقف نموده است. بنا بر اعلام این سازمان، شهرداری شیراز بدون 

ن ایجاد معابر، هماهنگی و اخذ مجوزات لازم اقدام به دخل و تصرف غیراصولی و فنی در حریم و بستر رودخانه ها تحت عنوا

دوربرگردان، کنارگذر، احداث پل، توسعه صنعت گردشگری و.. نموده است. مکاتبات مستمر با نهادهای بالادستی شامل استانداری، 

دفتر فنی، مدیریت بحران مبنی بر فعالیت های بدون مجوز شهرداری که در نهایت به مرجع حل اختلاف ارجاع شده است که در نهایت 

امه علیه این شرکت منجر شده است. تذکرات متعدد شرکت آب منطقه ای به شهرداری شیراز مبنی بر رعایت مقررات به تصمیم ن

مقرر گردیده  81/ 9/11مورخ  2498/ 211مربوط به اصول فنی وحقوقی بسترو حریم رودخانه ها که در آخرین مکاتبه طی نامه شماره 

اورت مسیل و پهنه های آبی در حریم و محدوده شهری مجوزات لازم را از وزارت نیرو اخذ بود که قبل از هرگونه فعالیت عمرانی در مج
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و نسبت به اصلاح طرح های اجرا شده معیوب قبلی ورفع معایب آن ها اقدام نماید که مستندی دال بر اقدامات شهرداری در خصوص 

 قوانین مربوطه دارد. مکاتبات یاد شده وجود ندارد و نشان از اصرار شهرداری بر تخطی از 

این شرکت ضمنا ابراز می دارد که در پی استعلامات شهرداری در خصوص تعیین حدود بستر و حریم رودخانه پاسخ داده است. 

ضمنا علاوه بر اعلام برخی نقاط حادثه ساز به شهرداری در سال های گذشته، مکاتباتی با مراجع بالا دستی به منظور جلوگیری از 

دام بازسازی بدون رعایت ضوابط فنی داشته که بدون نتیجه مانده است. تذکرات متعدد خود موید این امر است که چه در هرگونه اق

زمان فعالیت شهرداری کنونی و چه در زمان فعالیت شهرداری های سابق ساخت و ساز بدون مجوز در بستر رودخانه ها به امری 

 قه ای اثری در کاهش اینگونه اقدامات شهرداری نداشته است.معمول بدل شده است و تذکرات شرکت آب منط

وزارت نیرو متولی رودخانه ها و آبراهه ها معرفی گردیده  1361در مقابل علی رغم اینکه به موجب قانون توزیع عادلانه آب مصوب 

صورت گرفته و قانون در  1361در دهه  است و اقدامات شهرداری شیراز در تصرف و ایجاد ساخت و ساز در آبراهه با مسیل دروازه قرآن

آن زمان لازم الاجرا بوده است، هیچ گونه مستندی دال بر ممانعت از دخل و تصرف شهرداری شیراز در آبراهه مذکور وجود نداشته تنها 

بوط به بستر و حریم آیین نامه مر 13به تذکر اکتفا نموده و اقدامات جدی تر از سوی این سازمان صورت نگرفته است. به موجب ماده 

ها، مؤسسات و شرکتهای وزارتخانه» رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی

مربوط به خود و صدور پروانه لازم دولتی، شهرداریها و همچنین سازمانها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحهای

منوط به موافقت های طبیعی را استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریمها، انهار، مسیلها، مردابها و برکهبستر و حریم رودخانه

 « کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

کتبی وزارت نیرو برای تصرف در بسترو حریم می باشد. در بند پایانی قید شده است  در ماده فوق شهردری موظف به اخذ موافقت

 که متخلفین این ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.

همچنین به موجب آیین نامه تعیین حد و بستر رودخانه ها و مسیل ها وزارت نیرو مکلف است که از طریق شرکت آب منطقه ای 

ر و حریم تمام رودخانه ها و مسیل ها را تعیین و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند. اجرا نکردن کامل آیین نامه و حد بست

اختلاف ها و ناهماهنگی ها بین سایر دستگاه ها به خصوص شهرداری ها، وزارت کشور، و وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو در این 

 یشتر تجاوز به بسترو حریم رودخانه ها و مسیل ها شده است.مورد در نهایت منجر به موارد ب

 

 

 تغییرات کاربری در حریم شهرو حریم وبستر رودخانه

یکی از علل مهم خسارت بار بودن سیلاب ها تغییرات کاربری غیراصولی و عدم تطابق آن با توانایی اراضی می باشد. این مهم اولین 

میلیون  111می خورد زیرا در برآوردهای انجام شده، میزان خسارت سیل در آن کشور از حدود بار در ایالات متحده امریکا به چشم 

در آن کشور به وقوع پیوست معادل  1812رسید و سیلابی که در سال  1861میلیون دلار در سال  311به حدود  1811دلار در سال 

زایش خسارات را افزایش تکرار یا بزرگی طغیان ها اعلام نکرده است سه میلیارد دلار خسارت ایجاد نمود. بررسی های انجام شده علت اف

بلکه این افزایش خسارات نتیجه تغییر کاربری دشت های سیلابی و اراضی سیل گیر مجاور رودخانه ها و مسیل ها بوده است. لذا 

 مدیریت کاربری زمین نقشی مهم در تعدیل سیلاب و کنترل آن دارد .
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ستکاری آب گذرها، عدم توجه به ضوابط و استانداردهای شهرسازی، عدم رعایت حریم مسیل ها و رودخانه دخالت درمسیل ها و د

ها از جمله مواردی است که به کرات در کشور ما مشاهده شده و موجبات شدت گیری سیل را فراهم ساخته است. در حالی که با 

ضی و تدوین ضوابط و مقررات ویژه در جهت حفظ کاربری های مطابق با منطقه بندی، تنظیم کاربری اراضی و رعایت اصول تفکیک ارا

مناطق سیل خیز می توان در چارچوب مدیریت جامع سیلاب قدم برداشت. تغییرات کاربری زمین در راستای کاهش زیان ها و 

که در معرض سیل قرار دارد  خسارات سیلاب می تواند گامی مثبت در جهت مدیریت سیلاب باشد. به عنوان مثال کاربری یک منطقه

 می تواند به کاربری کم اهمیت تر اختصاص یابد. 

طراحان شهری با لحاظ ملاک های گوناگون نوع کاربری مناطق مختلف را تعیین می نمایند و تغییرات کاربری که بایستی به 

کسب تکلیف از آن مرجع و گاه با کسب مجوز  با اعمال نظر کارشناسانه صورت گیرد گاها بدون 5موجب قانون از سوی کمیسیون ماده 

از آن بدون رعایت کاربری مجاز صورت می گیرد. نظام حقوقی تغییر کاربری در داخل و خارج از محدوده شهرها متفاوت بوده و 

صویب قانون مدیریت آن در حوزه شهرها با شهرداری ها و در خارج از محدوده شهرها با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. علی رغم ت

وقوانین سخت گیرانه در نظام تغییر کاربری، تخریب خیل عظیمی از زمین های  1314حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

کشاورزی و باغات و ویلاسازی در آن از جمله معضلات نظام شهرسازی کنونی می باشد که از عدم اجرای این قانون حکایت دارد. 

نظامی، تجاری و حمل و نقل در حوضه آبخیز از جمله عوامل موثر در خسارات سیل از جمله در شهر شیراز  افزایش کاربری مسکونی،

می باشد. بنا بر گزارش هیات کارشناسان فارس تغییر کاربری های صورت گرفته در حریم قانونی شهر شیراز واقع در حوضه آبخیز 

ر در محدوده مذکور با موافقت و اطلاع اداره کل راه و شهرسازی به عنوان دبیر دروازه قرآن و همچنین توسعه و احداث راه ها و معاب

گارگروه امور زیربنایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس انجام شده یا این اداره کل اقدام موثر و بازدارنده ای در مخالفت با 

ل توجهی از پوشش طبیعی اراضی حوضه آبخیز به سطوح آسفالت و تغییر کاربری ها انجام نداده است. این امر موجب تبدیل سطح قاب

 صیقلی و به تبع آن افزایش ضریب رواناب در حوضه آبخیز شده است. 

مداخله در حاشیه و بستر رودخانه ها از طریق تغییر کاربری زمین از حاشیه ای سبز و طبیعی به بخش های ساخته شده، تغییر 

یری بستر، مسدود کردن و تغییر مسیر از آبراهه ها به آبراهه مجاور سبب اختلال در ارتباط قسمت های مسیر رودخانه، کاهش نفوذناپذ

مختلف اکوسیستم رودخانه ها و شهری و اراضی پیرامونی شده است. مانند تبدیل آبراهه دروازه شیراز به جاده اصلی تغییر کاربری 

ی شهری. عدم نظارت بر تغییر کاربری اراضی به خصوص در استان های شمالی که اراضی بستر و حریم به پارک و رستوران در بازه ها

 در معرض سیل های ناگهانی هستند منجر به شدت گرفتن تلفات و خسارات شده است.

 

 ضعف عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها در روش های سازه ای و غیر سازه ای:

ه در استان های چون گلستان را اقدامات ضعیف سازه ای و غیرسازه ای شاید بتوان مهم ترین علت تشدید سیل اخیر از جمل

کنترل سیل در نظر گرفت. طرح ها و راهکارهایی که به منظور پیش گیری و کاهش خسارات سیل برنامه ریزی و اجرا می شود را می 

ا اجرای طرح هایی نظیر سدسازی، احداث توان به دو دسته عمده سازه ای و غیرسازه ای تقسیم کرد. در روش های سازه ای عمدتا ب

سیل بند و خاکریزها، ساماندهی و لایروبی رودخانه ها و.. سیلاب کنترل می گردد در روش های غیر سازه ای باعملیات نظیر پهنه بندی 

 اعمال مقررات خاص، سیستم هشدار و غیره موجبات کاهش اثرات سیل را فراهم می آورد.
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نشان کرد اقدامات مهندسی رودخانه نظیر تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب و مطالعات مرحله دوم در این خصوص باید خاطر 

و همچنین انجام ندادن  1391و 1391ساماندهی تنها در بخشی از رودخانه های گلستان انجام شده است. تجربه نگرفتن از سیل 

یواره های محافظتی با دوره برگشت مناسب لایروبی و آزادسازی و اقدامات موثر سازه ای نظیر احداث سدهای کوچک در سرشاخه ها ،د

مقاوم سازی ساختمان ها قطعا به تشدید چشم گیر خسارات انجامیده است. اقدامات غیر سازه ای کنترل سیلاب نظیر سیستم های 

ه اند.در کشورمان عمده راه های هشدار ، تهیه نقشه های خطر، مدیریت مخازن و بیمه سیل نیز در سیل اخیر عملکرد موثری نداشت

مدیریت و مقابله با سیلاب مبتنی بر روش های سازه ای بوده که دچار نقص و ضعف فراوان است. این در حالی است که با برخی 

 اقدامات غیرسازه ای و کم هزینه، میتوان اقدامات موثرتری در پیش گیری سیلاب انجام داد.

از اقدامات سازه ای، غیرسازه ای، تحقیقاتی و عملیاتی را در بر می گیرد که به اختصار  ضعف عملکردی شهرداری ها گستره ای

 عبارت است از:

 *عدم توجه به پهنه بندی مخاطره سیل و ضعف در شناسایی 

شناسایی پهنه های در معرض خطر سیل در اختیار شرکت آب منطقه ای گذاشته شده که عمدتا مانند شهر پلدختر شامل چنین 

 طالعاتی در داخل شهرها نمی باشند. م

 *تاکید صرف بر سازو کارهای سازه ای با هدف مهار کنترل و احتراز از وقوع سیل در تمامی طرح های عمرانی

 *عدم به کارگیری ظرفیت های قانونی در مرحله اقدامات پیش گیرانه

 *نبود سیستم های هشدار سیل در حوضه های رودخانه ای

 جداره و بستر رودخانه و اقدامات سازه ای پیش گیرانه *عدم اجرای صحیح

 *عدم وجود سازه های کنترل سیل در مناطق شهری و روستایی حساس) دیواره های سیل بند(

 *عدم انجام اقدامات اساسی در اجرای طرح های پیشگیرانه 

ین سازمان ها و نهادها که بتواند به مشاوران *عدم وجود اطلاعات کافی  در رابطه با رودخانه درون شهری و عدم وجود همکاری ب

تهیه طرح ها در جهت پهنه بندی سیل یاری نماید. به عنوان مثال به صراحت در پاسخ رسمی به استعلام مشاور طرح جامع شهر 

نگردیده اند و این  پلدختر از سوی دستگاه دولتی بیان می گردد که رودخانه ها و مسیل ها حوالی شهر بدلیل در اولویت نبودن مطالعه

 شرکت در ارتباط با مسایل و مشکلات درون شهری پلدختر اطلاعی در اختیار ندارد.

*ضعف جدی در شناسایی پهنه های در معرض خطر سیل بعلت ضعف وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای و عدم همکاری 

ان تهیه کننده طرح ها موجب شده است نقشه بندی سیلاب مناسب در زمان تهیه طرح های جامع و تفصیلی بین این نهاد و مشاور

 وجود نداشته یا دارای اطلاعات کافی نباشد و یا اینکه بدون توجه به خصوصیات رودخانه و تراز سکونتگاه و توپوگرافی منطقه باشد

مدیریت و کاهش خطر سیل  *عدم توجه کافی به ظرفیت ها و قابلیت های ابزاری برنامه ریزی طراحی و مقررات ساخت و ساز به

 علی رغم تکرار رویدادهی سیلابی

 *عدم توجه کافی به مسئله سیل در طراحی و اجرا 

که نمونه این عدم کارایی تخریب پل های درون شهری شهرهای پلدخترو خرم آباد می باشد که با توجه به رویداد سیلابی در نظر 

رسانی) مانند پلدختر( و اختلال در رفت و آمد )مانند خرم آباد( خود عامل تشدید سیل گرفته نشده است. که علاوه بر اختلال در امداد 

 بوده است.
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*عدم استقرار تیم پایش به منظور پاکسازی دهانه ورودی مجرای انتقال سیلاب در دروازه قرآن و هشدار و اطلاع رسانی در وضعیت 

 (اضطراری قبل از وقوع سیل )شهرداری شیراز حین وقوع سیل

 *عدم اقدام لازم در تملک اراضی موردنیاز جهت انجام فعالیت ها و طرح های پیش گیرانه در مسیل دروازه قرآن

*عدم اجرای طرح های تکمیلی بعدی از جمله سازه های تاخیری، علی رغم انجام مطالعات و تهیه طرح توسط مشاوران طرف 

 تا کنون. 1368قرارداد با شهرداری در سالهای 

تهیه طرح خطرپذیری شهر در مواجهه با مخاطره سیل و عدم ایجاد ساختار قانونی ستاد مدیریت بحران در شهرداری )از *عدم 

 زمان تصویب آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور(

 

تامحله سیل آباد و رودخانه به عنوان مثال براساس گزارش هیات کارشناسان استان فارس، اجرای طرح لوله گذاری از حوضچه 

که دارای نقص طراحی و اجرا و بدون اخذ مجوز از شرکت آب منطقه ای که براساس تحقیقات صورت 1363-66خشک شیراز در خلال 

طرح اجرا شده براساس  1391و مطالعات انجام شده توسط شرکت مشاور آمایش آب و خاک در سال  1393گرفته پس از سیلاب سال 

 درولوؤی حوضه آبخیز به صورت صحیح طراحی و اجرا نشده است.مطالعات هی

*عدم توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص اصلاح سازه ای. در خصوص سیلاب شیراز پس از اجرای طرح لوله گذاری، نقاط 

ر آمایش آب و خاک در بحرانی دروازه قرآن دچار بیرون زدگی آب از حوضچه می گردد که براساس قرارداد شهرداری با شرکت مشاو

به عنوان مشاور قرارداد، این شرکت وجود حوضچه های تاخیری و رسوب گیر و ایجاد خط لوله جدید را ضروری دانسته که  1391سال 

 متاسفانه اقدامات لازم در جهت اجرایی ساختن این مطالعات از سوی شهرداری صورت نگرفته است

 *عدم شناخت نقاط بحرانی و مدیریت آن

تاسفانه علی رغم صدور اخطاریه های مکرر سازمان هواشناسی و تحقیقات صورت گرفته، شناسایی نقاط بحرانی و مدیریت آن و م

ایجاد تمهیدات لازم دچار ضعف اساسی در شهرداری ها بوده است به عنوان مثال شهرداری شیراز به علت عدم شناخت نقطه بحرانی و 

طرح شرکت مشاور آمایش آب  و خاک و  1391ح اجرا شده قبلی و عدم توجه به بازنگری ) سال مدیریت آن و عدم شناخت نقایص طر

طرح شرکت مشاور آبسار فارس( و همچنین طرح های تکمیلی ارائه شده مشاور آبسار فارس طی نامه شماره  1384و  1381سالهای 

اری به شرکت آب منطقه ای و عملیاتی نشدن طرح و عدم هماهنگی و پیگیری مکاتبات قبلی شهرد 1/1/1381مورخ  1112/288

 مذکور و عدم توجه به هشدارهای سازمان هواشناسی قبل از وقوع حادثه قصور نموده است.

 *درس نگرفتن از سیل های اخیر 

ویداد می از مهم ترین ضعف های شهرداری ها تاثیر نگرفتن از سابقه تاریخی سیل در کشور و عدم آمادگی برای مقابله با این ر

 باشد.

*عدم وجود شبکه جمع آوری آب های سطحی یا وجود نواقص آن نیز در بسیاری از شهرها  باعث ابگرفتگی معابر یا ورود آب به 

 منازل و تاسیسات شده است.

 آن *عدم انجام طرح های مرتبط با سیل مانند طرح جامع مهار سیلاب و آب باران و طرح های مطالعاتی و بازنگری ومتعاقب

 *احداث اعیانی های غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه 

 *برداشت غیرقانونی و بی رویه شن و ماسه تخلیه هرگونه نخاله و زباله و حفرچاه 
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*عدم استقرار اکیپ های مجرب در کنار حوضچه و هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط از جمله نیرو انتظامی و ستاد حوادث 

 غیرمترقبه 

ستقرار تیم پایش و ماشین آلات موردنیاز برای جمع آوری آشغال از روی شبکه آشغالگیر دهانه ورودی مجرای زیرسطحی *عدم ا

انتقال سیلاب، می توانست ظرفیت تخلیه حداکثری مجرای زیرسطحی را محقق نماید که درکی دال بر استقرار تیم پایش و ماشین 

 ت ک شیرازآلات مورد نیاز مشاهده نگردید. گزارش هیا

*عدم کنترل و ممانعت از تخلیه زباله و ضایعات ساختمانی در بالادست مجرای زیرسطحی انتقال سیلاب، سبب کاهش حجم مفید 

 حوضچه تنظیمی بالادست و بروز اختلال در عملکرد مجرای زیرسطحی شده است. گزارش هیات ک شیراز

 ها*عدم رسیدگی منظم به مسیل های خشک و لایروبی مسیل 

*نبود استانداردهای مشخص برای ارتقا و ترمیم و نگهداری دیواره های سیل در در برخی شهرها همچون پلدخترو خرم آباد این 

 دیواره ها تخریب که منجر به افزایش خسارت به ساختمان ها و زیرساخت های پشت آن ها شده است

 ی از سوی شهرداری شیراز*عدم احداث دو بندتاخیری پیش بینی شده در طرح های مطالعات

*مشکلات کانال ها از جمله عدم توانایی انتقال سیلاب از طریق کانال ها به دلیل قطر کم آن ها، وجود ضایعات و آشغال و خروجی 

 های نامناسب آن ها

 *عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و تخصیص کاربری ناصحیح

 استفاده ناکافی از راهکارهای زیستی و سازه ای *توجه ناکافی بر مدیریت اصولی آبخیزهای بالادست و

 *عدم مدیریت صحیح مسیرهای انحراف آب به تالابها و گودالهای طبیعی مجاور مسیر رودخانه

 *نبود فرماندهی متمرکز و واحد

 *ضعف زیرساخت ها

خیر شهر شیراز در مسیر رعایت نکردن ملاحظات فنی در طراحی زیرساخت شهری و بین شهری یکی از علل اصلی رخداد سیل ا

ورودی به این شهر، تغییر کاربری مسیل مجاور این مسیر و همچنین عدم وجود سازه آبگذر موثر جایگزین در شرایط دبی سیلابی بوده 

 است.

*ضعف تاب آوری زیرساخت های شهر اهواز در خصوص زیر آب رفتن گذرها در محل عبور بلوارهای ساحلی از زیر پل های سوم، 

 ه، نادری، سفید و پنجمسیا

 *ضعف تاب آوری زیرساخت های تخلیه آب سطحی به رودخانه کارون در هنگام سیلابی شدن 

 *ضعف سیستم برداشت آب خام جهت آبیاری فضای شهری

 علی رغم ضعف زیرساخت ها و ضعف کیفیت اجرا و نظارت بر آن در نظام ساخت و ساز کشور، شهرداری اهواز در پاسخ به سوالات

کارگروه زیرساخت ها کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای زیرساخت ها را بدون مشکل توصیف نموده و مشکل را در جانمایی غیر دقیق و 

 متر مکعب برثانیه دانسته است. 2511عدم وجود تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود یا دبی سیلاب بالاتر از 

متر مکعب بر ثانیه 2511نه و تخریب زیرساخت ها را بعلت افزایش دبی به بیش از شهرداری شیراز علت بالا آمدن سطح آب رودخا

عنوان نموده که باعث زیرآب رفتن پارک های ساحلی و بسته شدن دیوارهای ساحلی و پس زدن آب های سطحی و فاضلاب به سطح 

 سیل اخیر می دانند. شهر اهواز شده است و بودجه ریزی، اجرا و نظارت زیرساخت را بی ارتباط با موضوع
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 لایروبی نکردن رودخانه ها 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و » قانون شهرداری اشعار می دارد که  55ماده  2بند 

لایروبی نهادهای عمومی بر عهده لذا بنا بر حکم قانون تنظیف و « تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه.

شهرداری ها است. علی رغم آن که به موجب قانون توزیع عادلانه آب، لایروبی رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است لیکن در 

رت نیرو وظیفه خصوص لایروبی رودخانه ها مقرره های دیگری نیز وجود دارد که گویای این مدعا می باشند که شهرداری در کنار وزا

خطاب به  31/6/1381می بایست به لایروبی رودخانه ها بپردازند. به طور مثال مدیر کل بحران استانداری فارس طی نامه مورخ 

بند ابلاغ  28فرمانداران و شهرداران شهرهای تابعه استان، دستورالعمل اجرایی پیگیری و آمادگی مقابله با حوادث طبیعی فصلی را در 

پایش و نظارت و وکنترل مستمر و پاکسازی و لایروبی دهانه های پل، مسیل ها و ... واقع در شهر را بر عهده ادارات  1د، در بند می نمای

شماره  11/12/81کل راه و شهرسازی، شرکت آب منطقه ای و شهرداری و دهیاری ها قرار داده است. همچنین در نامه مورخ 

پیش بینی های ضروری از جمله لایروبی مسیل ها و  9انداری خطاب به فرمانداران در بند مدیریت بحران است 81/4149/44/56ص

تخلیه رودها را بر عهده شهرداری، اداره کل راهداری و حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسازی قرار می دهد. یکی از علل تشدید 

روبی به موقع بستر رودخانه بوده است که در اثر آن ظرفیت خسارت سیلاب اخیر به خصوص در شهر آق قلا استان گلستان، عدم لای

دبی عبوری از رودخانه های کاهش پیدا کرده و در نهایت به افزایش رقوم سطح آب و به تبع آن افزایش پهنه ی سیلابی منجر شده 

به طور کامل باز نبوده که منجر  است. همچنین رودخانه منتهی به دروازه قرآن حسب اطلاعات واصله لایروبی نشده و مجرای عبور آب

به راه افتادن سیلاب مرگبار حاصله از بارندگی در کوه های اطراف شده است که علیرغم هشدار های لازم در خصوص بارش شدید باران 

رآن و مهار از سوی هواشناسی، تدابیر لازم در جهت پیش بینی و اقدامات پیش گیرانه در خصوص لایروبی رودخانه ها مجاور دروازه ق

 سیلاب ناشی از بارندگی صورت نگرفته است.

لایروبی منظم و اصولی رودخانه ها در شهرهای سیل زده می توانست به کاهش چشم گیر خسارات سیل کمک کند. در سال های 

مقایسه با طول کل کیلومتر عملیات لایروبی رودخانه ها در کشور انجام شده که در  351سالانه به طور متوسط حدود  1381و  1386

کیلومتر رودخانه استان تنها یک دوم آن لایروبی شده بود و این میزان  2811رودخانه ها بسیار ناچیز است. در استان گلستان از 

لایروبی در طی ده سال انجام شد درحالی که حجم رسوب زیاد است. به عنوان مثال در صورت انجام لایروبی رودخانه گرگان رود در 

درصد امکان پذیر بود که می توانست حجم آب ورودی به مناطق گنبد  51تا  31گلستان  افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه بین استان 

و آق قلا را به نحو چشم گیری کاهش داد و همچنین سرعت تخلیه آب را از مناطق سیل گرفته نیز افزایش دهد. البته مشخصا به دلیل 

 رت اجتناب ناپذیر بود ولی اقدامات بیان شده می توانست اثرات جبران ناپذیر آن را کاهش دهد.حجم بالای سیلاب، وارد شدن خسا

 

 خلاهای قانونی -1-12-8

 یک:عدم وجود قانون جامع و واحد در خصوص سیل

وقی ایران تشتت و پراکندگی قوانین و مقررات و موازی کاری دستگاه های متولی را می توان مهم ترین دلیل ناکارآمدی نظام حق

در مدیریت مسائل مربوط به سیل دانست. این پسرفت نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سیلاب منجر به این امر گردیده که هر سیلاب، 

 بحرانی غیرقابل جبران برای کشور به همراه داشته باشد
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باط با سیلاب چه پیش از آن، چه حین شهرداری به عنوان یک نهاد اصلی در رابطه با مدیریت شهری، نقش پررنگ و ویژه ای در ارت

وقوع سیلاب و چه پس از آن ایفا می کند. به ویژه پیش از وقوع سیلاب، مواد قانونی بسیاری در حوزه اختیارات و تکالیف آن قرار گرفته 

د که در خصوص است که مهم ترین آن، حفظ شهر از خطر سیل به موجب قانون شهرداری ها می باشد. بایستی موردتوجه قرار بگیر

تعیین وظایف و نقش شهرداری در رابطه با مدیریت سیلاب پراکندگی قانونی بسیار وجود دارد به گونه ای که برای جست و جو نمودن 

وظایف شهرداری پیش از وقوع سیلاب در قوانین مختلف مانند قانون شهرداری ها، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تشکیل سازمان 

ن، قانون نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر، قانون پیش گیری و مبارزه با خطرات سیل در کشور و... باید مورد بررسی مدیریت بحرا

قرار بگیرند؛ که البته پراکندگی قوانین سبب ابهامات در تعیین وظایف این نهاد و سایر نهادها می شود لذا پراکندگی قوانین یکی از 

 وقی کنونی در رابطه با سیلاب می باشد.مهم ترین کاستی های نظام حق

در خصوص تعیین وظایف شهرداری و حدود اقدامات آن نهاد، در حین وقوع سیلاب وپس از وقوع سیلاب، با خلا قانونی بسیاری 

ا دو آن هم در یک ی -جز قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران -مواجه می شویم؛ چرا که هیچ کدام از قوانین مورد اشاره در فوق

 به طور صریح و حتی ضمنی به نقش شهرداری اشاره ای نداشتند.-مورد

اصلی ترین قوانین مربوط به کنترل و مدیریت سیل و بستر و حریم رودخانه ها قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوط به بستر  

رسانی، آبیاری و زهکشی است. با مرور مواد قانون حریم رودخانه ها انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی وشبکه های آب 

توزیع عادلانه آب مشخص می شود راهکار موثری برای کنترل و مدیریت سیل پیشنهاد نمی کند. این قانون وظایف و اختیارات 

قانون شهرداری  86ماده  6شهرداری را در خصوص موارد مربوط به حریم رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها را که وفق تبصره 

 درمالکیت شهرداری بود سلب و با مداخله وزارت نیرو به امری دست زده که مشکلات بعدی آن را مشاهده نموده ایم. 

به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین  1349علاوه بر آن  قانون پیش گیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 

تکالیفی و اختیاراتی برای شهرداری ها برشمرده است. این قانون تکمیل کننده قانون شهرداری ها بهداشت عمومی تصویب شده و 

بوده که چگونگی حفظ شهر از خطر سیل را لحاظ نموده است و ناظر بر کنترل و مدیریت سیل و نجوه برخورد با  1334مصوب 

خص در رابطه با سیلاب و مدیریت مطلوب آن به تصویب رسیده مستحدثات در بستر و حریم رودخانه هاست. این قانون که به طور مش

است، هیچ گاه اجرا نشده و از ظرفیت های آن استفاده نشده است؛ لذا این قانون به عنوان اصلی ترین قانون در رابطه با سیل در عمل 

و مدیریت سیل ندارد، اما مختص بودن یک قانون متروکه به شمار می آید. اگرچه این قانون جامعیت لازم را برای راهکارهای کنترل 

 قانون جداگانه برای کنترل و مدیریت سیل نشان از اهمیت این پدیده طبیعی دارد.

اولین سند انسجام دهنده به مدیریت سیل، نظامنامه تدوین شده از سوی وزارت نیرو می باشد که باتوجه به دامنه گسترده 

سند کشور در این زمینه است  و گامی اولیه ولی موثر در ارتقا مدیریت سیل به حساب می موضوعاتی که در آن آمده است مهم ترین 

آید. از اقدامات قابل تقدیر در این نظام نامه، ضرورت مستند سازی و بازخوانی هر سیلاب پس از وقوع آن  و تولید گزارش تحلیل 

د که به تدریج منجر به رشد مدیریت سیلاب در کشور خواهد سیلاب است. چنین رویکردی موجبات شناسایی رویه های بومی می گرد

بود. لیکن این نظام نامه صرفا داخلی وزارت نیرو بوده و در آن وظایف و ارتباطات این وزارت با سایر دستگاه های مرتبط با سیل 

ن ها در سطح ملی) غیر از وزارت مشخص نشده است و به دلیل برخوردار نبودن از جزییات لازم و شفاف نبودن مسئولیت دیگر سازما

نیرو( و نداشتن زمان بندی اقدامات در عمل فاقد جامعیت است. یک سند بالادستی است و برای عملیاتی شدن نیازمند دستورالعمل 

 جزئی تر است.
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می و موازی عدم وجود قانون جامع و واحد در خصوص سیل از جمله مهم ترین ایرادات نظام حقوقی بوده که منجر به سردر گر

کاری در سیلاب اخیر گردیده است.  در جریان سیل اخیر شهرداری ها و سازمان های زیر مجموعه وزارت نیرو به استناد با تشتت 

قوانین و مشخص نبودن وظایف آن ها در رابطه با سیلاب، از انجام وظایف خود سر باز زده اند. پاسخ های شهرداری خرم آباد به خوبی 

یت امر است. این پراکندگی گوشه ای از ایرادات وارد بر نظام حقوقی است. مدیریت واحد شهری خواهد توانست نظام مشتت بیانگر واقع

اداری را سامان بخشد. تدوین قانون جامع در حوزه مدیریت شهری شامل تعیین تکلیف، شفاف سازی، هماهنگ سازی و نظام مند 

لف در مورد سیلاب بایسته ای حیاتی است چرا که وجود قانون جداگانه یا حداقل مواد کردن مسئولیت ها و روابط دستگاه های مخت

قانونی صریح و محکم با هدف پیش گیری از تشدید تبعات سیل می تواند از ناهماهنگی ها و موازی کاری های موجود جلوگیری نماید. 

و نظر ایجاد نشده و وظایف محوله بهتر انجام می گردد. لذا در صورت تعیین وظایف و اختیارات هر ارگان و سازمان اختلاف وظیفه 

مدیریت بحران سیل شامل ساماندهی، تصمیم سازی و هماهنگی در سطح ملی تهیه طرح های محلی اضطراری برای مدیریت سیل 

 نیازمند توجه قانون گذار می باشد.

 

 ساله برای سیل 11دو:تعیین دوره برگشت 

تر و حریم رودخانه انهار، مسیل ها مرداب ها برکه های طبیعی و شیکه های آبرسانی، ابیاری و زهکشی در آیین نامه مربوط به بس

بستر اینگونه تعریف شده است آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر 

یا شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود. در مناطقی که ضرورت ایجاب می ساله به وسیله وزارت نیرو  25طغیان با دوره برگشت 

ساله ملاک محاسبه قرار گیرد، شرکت های آب منطقه ای حسب مورد با ارایه نقشه  25کند تا سیلاب با دوره برگشت کمتر یا بیشتر از 

 د کرد.های مربوط و توجیهات فنی از حوزه ستادی وزارت نیرو مجوز لازم را اخذ خواهن

سال بوده و این موضوع سبب شده که سیل های به وقوع پیوسته 25در حالی که دوره بازگشت سیل در سیل های اخیر بیش از 

پهنه ای بسیار بیشتر از حد تعیین شده در آیین نامه را تحت تاثیر قرار بدهند. اگر چه رعایت حد بسترو عدم سخت و ساز در آن ها در 

 بین رفتن کامل خسارات مترتبه نمی شده است اما این امر می توانست به کاهش خسارات بینجامد سیل های اخیر باعث از

 

 

 

 سه:عدم هماهنگی میان سازمان ها 

یکی از علل مهم خسارات شدید سیل و عدم انجام اقدامات محوله، فقدان مدیریت جامع سیلاب و عدم هماهنگی میان سازمان 

های متولی امر می باشد. مسئله سیل به عنوان یک مسئله صرفا هیدرولوژیکی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها مورد توجه قرار 

شهرسازانه مسائل مربوط به رودخانه و حرایم آن نیازمند مطالعات بین رشته ای مانند علم اکولوژی، گرفته است در حالی که ابعاد 

هیدرولوژی، مورفولوژی، مدیریت بحران و شهرسازی دارد که با نگاهی جامع می توان اثرات مخرب سیل را کاهش داد. به عنوان مثال 

سیل، تنها به مسائل مهندسی رودخانه در مقابله با کاهش خسارات ناشی از در طرح جامع حمیدیه و اهواز علی رغم محتمل دانستن 

سیل می پردازد که این باعث عدم هماهنگی میان سازمان های متولی از جمله شرکت آب منطقه ای، شهرداری ها در استان های 

نیرو متولی رودخانه ها و آبراهه ها می باشد قانون توزیع عادلانه آب وزارت  4مختلف می گردد. همچنین علی رغم آنکه به موجب ماده 
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هر گونه اقدام عمرانی و حفاری در حریم وبستر مسیل و آبراه و رودخانه منوط به کسب اجازه از وزارت نیرو می باشد، در خصوص  

د، بلکه هیچ گونه تبدیل آبراهه دروازه قرآن شیراز نه تنها هیچ گونه مجوزی از سوی شهرداری از وزارت نیرو درخواست نشده بو

مستندی دال بر ممانعت وزارت نیرو از این اقدام و حتی تذکر و اخطاری نیز وجود ندارد. همچنین درخواست های مکرر وزارت نیرو و 

شرکت آب منطقه ای شیراز از شهرداری مربوطه مبنی بر رعایت الزامات فنی و حقوقی بستر و حریم رودخانه و لزوم اخذ مجوز های 

 رای تملیک و تخصیص حرایم رودخانه بدون پاسخ مانده است. لازم ب

علاوه بر این قوانین مربوط به مدیریت بحران و وظایف تعیین شده در آن به گونه ای تنظیم شده است که در عمل نهادهای 

وجود ندارد. نقص مهم در  بسیاری متولی سیلاب هستند؛ در حالی که همکاری، تعامل و هماهنگی لازم و شایسته میان این دستگاه ها

متولی و مسئول دانستن نهادهای متعدد در مدیریت سیلاب، عدم انسجام در اقدامات صورت گرفته پیش از وقوع سیلاب است که این 

مساله نشان دهنده فقدان مدیریت جامع سیلاب می باشد. مدیریت جامع سیلاب فرآیندی است شامل برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت 

نترل در جهت هماهنگی و همسو نمودن فعالیت های افراد، گروه ها، سازمان هایی که برای تحقق مهارو کنترل سیلاب تلاش می و ک

کنند. هماهنگی به معنای ایجاد تسهیلات اعضا برای یکدیگر و نه ایجاد مانع برای یکدیگر می باشد. مدیریت جامع سیلاب به یک گروه 

محدود نمی باشد بلکه لازم است در جهت هماهنگی نهادهای مختلف مسئول در حوزه مدیریت شهری،  یا نهاد خاص مانند شهرداری

 ساختار سازمانی و ارتباطی لازم میان آن ها ایجاد شود که متاسفانه این خلا مهم در نظام حقوقی و مدیریتی کشور وجود دارد.

سیلاب می باشد که با ملاحظه قوانین پراکنده مشخص می گردد نکته دیگر عدم تفکیک صریح وظایف نهادهای مختلف در مدیریت 

که مرز روشن و دقیقی میان وظایف نهاد های مختلف وجود ندارد که این منجر به موازی کاری و یا عدم انجام وظایف به تصور عدم 

د مجاری آب در محدوده  شهرها صلاحیت خویش و صلاحیت سازمان دیگر می باشد. به عنوان مثال یکی از وظایف شهرداری ها، ایجا

می باشد. احداث شبکه فاضلاب شهری که وظیفه دفع میزان قابل توجهی از آب و فاضلاب مناطق شهری را بر عهده دارد، به اداره آب و 

ری قانون شهردا 55فاضلاب محول شده است در پاسخ شهرداری دزفول در پاسخ به چگونگی ایجاد مجاری آب مصرح در بند یک ماده 

ها به اختلاف نظر و تداخل مسئولیت میان این سازمان و اداره آب و فاضلاب اشاره می نمایند که به عنوان مثال تفسیر اداره آب و 

فاضلاب از دفع فاضلاب صرفا آب هایی است که از طریق لوله های فاضلاب منازل خارج می شود، در صورتی که آب های ناشی از 

ط منزل که به طور مستقیم وارد جویها و کانال خیابان ها می شود را مشمول طرح دفع فاضلاب ندانسته و بارندگی و یا شستشوی حیا

طرحی برای جمع آوری و دفع روان آب ها نداشته و آن را جزو وظایف شهرداری می داند. همچنینآن بخش از دفع آب های سطحی 

ند از طریق زهکش های کشاورزی حاشیه شهر دفع می گردند که این امر که از جوی ها و کانال های شهری به خارج از هدایت می شو

به طور مستمر محل اختلاف بین دو سازمان )سازمان شهرداری و شبکه بهره برداری آب وزارت نیرو( می باشد. )لایروبی مستمر عبور 

 ارد اختلاف است.(آب و رفع موانع احتمالی بر روی زهکش ها مانند پل های غیر مجاز و غیره از جمله مو

گاه قانون و دستورالعمل های تصویب شده به دلیل تقسیم نادرست وظایف و عدم تناسب با امکانات سازمان یا اداره مسئول و عدم 

تعیین مرجع صالح منجر به اختلاف میان دستگاه ها می گردد. به عنوان مثال در دستورالعمل ستاد مدیریت بحران در خصوص 

اری و خروج اجساد از زیر آوارها در حوزه شهرها بر عهده سازمان آتش نشانی شهرداری گذاشته شده است در حالی مسئولیت آواربرد

که توان نیرو ها و تجهیزات آتش نشانی جوابگوی حجم زیاد آوار برداری امداد و نجات نمی باشد و می بایست برای سازمان هایی 

آتش نشانی در زمان بحران تعیین تکلیف می گردید. )در دستورالعمل قانون خدمات و همچون هلال احمر به جهت مشارکت با سازمان 

 امداد و نجات کشور مسئولیت امداد و نجات در داخل شهرها با سازمان آتش نشانی و در خارج شهرها با هلال احمر می باشد.(
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هرسازی از طریق مقاوم سازی ساختمان های به طور کلی به موجب قوانین مختلف در مدیریت جامع سیل وزارت مسکن راه و ش

در معرض خطر و بهبود وضعیت جاده ها و راه های مواصلاتی و وزارت کشور از طریق مدیریت بحران به هنگام رخداد سیلاب های 

سیل  بزرگ و مخرب و همچنین از طریق تقویت نهادهای امدادی و ایجاد هماهنگی میان تمامی ارگان های دخیل در مدیریت جامع

وظیفه حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان به انجام وظیفه می پردازند. ساماندهی و مهندسی رودخانه ها از مهم ترین 

مسائل جلوگیری از سیلاب بوده و اقدامات موثر در این حوزه می تواند اثرات نامطلوب سیل را کاهش دهد. ساماندهی رودخانه ها به 

مسیر رودخانه، تثبیت بستر و کنترل فرسایش و رسوب و طراحی سازه های کنترل سیل صورت می گیرد. تهیه منظور اصلاح و حفاظت 

طرح ها و سامانه های کنترل و هدایت سیلاب در مناطق شهری با شهرداری ها، در محدوده روستایی به عهده بنیاد مسکن است و 

وده های شهری و روستایی و نظارت بر اجرای ساماندهی رودخانه های شهری وزارت نیرو ساماندهی رودخانه های واقع در خارج از محد

و روستایی را برعهده دارد. همچنین تعیین تکلیف بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها برعهده وزارت نیرومی باشد که اجرای این طرح 

دد. به موجب گزارش هیات کارشناسان استان فارس ها و وظایف می توانست منجر به افزایش ایمنی رودخانه ها در برابر سیلاب گر

بعلت عدم مدیریت واحد و نیز هماهنگی کافی میان دستگاه ها قبل و حین وقوع سیل موجبات تداخل مسئولیت ها و انجام ناقص 

چنین تلفات  وظایف در مراحل چهارگانه مدیریت بحران گردیده است که اگر هر سازمان به وظایف محوله به درستی عمل می نمود،

 مالی و جانی را شاهد نبودیم.

ابتدائا با توجه به آنکه به موجب قانون حفاظت از رودخانه ها بر عهده وزارت نیرو می باشد بایستی اقدامات حفاظتی سازه ای و 

 غیرسازه ای مرتبط با رودخانه ها به خصوص در مناطق سیل خیز به درستی صورت گیرد.

و و شرکت آب منطقه ای تعیین حد بستر وحریم تمام پهنه های آبی موضوع قانون توزیع عادلانه آب و به عنوان مثال وزارت نیر

آیین نامه مربوطه را به درستی و با جلب نظر کارشناسان مربوطه اعلام نماید و در صورت مشاهده هر گونه تصرف و تعرض به بستر و 

راجع بالادستی جهت حل اختلاف به صورت اداری، و در صورت عدم حل موضوع حریم روخانه ها و مسیل، علاوه بر ارجاع موضوع به م

 طرح دعوی در مراجع قضایی و موضوع را تا زمان رفع تعرض پیگیری نمایند.

شهرداری ها هم در در هر مورد ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها، بایستی در هماهنگی لازم با وزارت نیرو بوده 

م رودخانه ها و مسیل ها را از این شرکت استعلام نمایند. تا با توجه به حدود تعیینی ، به جانمایی نقشه های حد بستر و حریم و حری

 اقدام نمایند. 5در طرح های هادی و تفصیلی در زمان مطالعه و تثبیت توسط کمیسیون ماده 

شهرداری ها و الزام سازمان های مذکور به رعایت وظایف، می  به جهت و لزوم ضمانت اجرا بجهت حل اختلاف میان وزارت نیرو و

بایست مرجع بالادستی تعیین گردد.  در این راستا تاکید وزارت کشور در قالب نظارت قیمومتی بر شهرداری ها بر رعایت ضوابط تعیین 

 شا باشد.حد بستر و حریم در جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی بستر و حریم می تواند بسیار راهگ

وزارت راه و شهرسازی باید جانمایی و تثبیت نقشه های حد بستر و حریم در طرح های جامع در زمان مطالعه را انجام داده و 

 ابلاغ نماید. 5ضوابط تعیین حد بستر و حریم را در جلوگیری از ساخت و ساز و تغییر کاربری در اراضی بستر حریم به کمیسیون ماده 

نوان طراح طرح های هادی روستایی باید جانمایی و تثبیت نقشه های حد بستر و حریم در طرح های هادی و وزارت مسکن بع

 روستایی انجام دهد.
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در این راستا به جهت جلوگیری از ثبت املاک بدون رعایت حریم در دفترخانه های اسناد رسمی، اخذ استعلام از وزارت نیرو در 

ضی مجاور رودخانه ها و تالاب ها به عنوان ضمانت اجرایی مناسب به جهت جلوگیری از ساخت املاک زمان هرگونه اقدام ثبتی برای ارا

 بدون رعایت اصول شهرسازی می باشد..

در مقابل دستگاه قضا نیز می بایست در تعیین تکلیف نحوه به رسمیت شناختن اسناد صادره برای اراضی بستر و حریم رودخانه در 

اتخاذ رویه های واحد ما بین قضات در صدور احکام مرتبط با تصرفات بستر و حریم و صدور دستور قضایی رفع  قالب بخشنامه قضایی،

 تصرفات و رعایت محدوده بستر و حریم رودخانه به دستگاه دولتی همت گمارد. 

ه علاوه بر مرگ و میر وظایف محوله به سازمان های مختلف فراسازمانی و ملی بودن مدیریت سیلاب را نشان می دهد. چرا ک

بسیاری از هموطنان مبالغ زیادی اعتبارات باید جهت بازسازی راه ها، شبکه های آب رسانی زیرساخت های شهری در نظر گرفته شود. 

 لذامدیریت سیلاب بحثی فراسازمانی و ملی بوده که مسئولیت آن متوجه سازمان ها مختلف است.

 

 دی در خصوص مقابله با سیلچهار: ناکارآمدی طرح های جامع و ها

یکی از مهم ترین مولفه های مدیریت سیلاب شهری، برنامه ریزی راهبردی در جهت ایجاد استانداردهایی در راستای آمادگی هر 

چه بیشتر شهرها در مقابله با سیلاب های ویرانگر و کاهش خسارات ناشی از آن می باشد. از مهم تریت علت خسارت بار بودن سیل و 

کلات ناشی از آن عدم برنامه ریزی درست شهری، منطقه ای و ملی و عدم رعایت اصول مدیریت بحران و ریسک می باشد. طرح مش

های شهری که به عنوان اساس برنامه ریزی و مدیریت شهری می باشند، سهم بسزایی در مقابله با سیل ایفا می کنند و برنامه های 

های شهری گنجانده شود. متاسفانه در این طرح ها راهکارهایی مناسبی در خصوص مقابله با کاهش آسیب پذیری می بایست در طرح 

 سیل مشاهده نمی شود. 

 علل ناکارآمدی طرح های مارالذکر عبارت است از 

مناسب *فقدان طرح جامع در برخی شهرها یا عدم انطباق این طرح ها با شرایط موجود از نظر دفع سیلاب، عدم اختصاص کاربری 

 زمین در مناطق سیل گیر.

 *انقضای مدت طرح و عدم تهیه طرح جدید

 *عدم توجه به تجارب گذشته و اصول برنامه ریزی و عدم انعکاس آن در طرح های جامع شهری

 ه*نبود نگاه میان رشته ای و چند رشته ای در مقابله با سیل و اتکا صرف نظام شهرسازی به اصول سازه ای و مهندسی رودخان

به عنوان مثال در طرح های جامع، تفصیلی شیراز تنها اشاره ای مختصر به سیل شده و ضعف جدی در همکاری مناسب میان 

مشاوران تهیه کننده طرح ها و سازمان آب منطقه ای و شهرداری بوده است. پهنه بندی خطر سیل در طرح جامع شهر اهواز نیز تنها 

 یل بندها بوده است.به صورت احداث بلوارهای ساحلی و س

*عدم پیش بینی شبکه فاضلاب شهری و کانال هدایت آب های سطحی شهر به خارج از محدوده شهری در طرح های جامع 

 شهرها

به عنوان مثال مسئله فاضلاب شهر اهواز که با هر بار بارندگی و بالا آمدن آب رودخانه کارون، آب به داخل شهر باز می گردد که 

 دهنده عدم توجه به مساله سیل در طرح های مربوطه می باشد.  متاسفانه نشان
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*در دسترس نبودن اطلاعات مکفی در رابطه با رودخانه های درون شهری و ظرفیت آبگذری آن ها و تغییرات نظام و سطوح 

 زهکش اطراف رودخانه ها و منابع آبی 

 د می گرددبه عنوان مثال شهر جدید شیرین شهر در منطقه ای سیل خیز ایجا 

 

 پنج: ایرادات ماده صد شهرداری ها

های کمیسیون ماده صد، منجر به وابستگی شهرداری به *تکیه شهرداری به درآمدهای ناپایدار همچون عوارض ساختمانی و جریمه

تواند از عهده نمیها گردد که در صورت کاهش این عوارض و جریمهاین درآمدها شده که اثر سوء آن متوجه خود اداره شهرداری می

 های خود برآید.هزینه

 * عدم نظارت درست و اصولی مهندسین و ماموران شهرداری

 *عدم اجرای بسیاری از احکام تخریب صادره از کمیسیون بعلت ضعف امکانات و قدرت شهرداری و اعمال نفوذ غیرحق.

به کمیسیون در زمان مناسب، موجب تجری احداث *خودداری شهرداری از جلوگیری به موقع تخلفات ساختمانی و عدم ارجاع 

کنندگان و افزایش تخلفات شهرسازی شده است که در برخی موارد به این علت که تخریب بنای مسقف، موجب هدر رفتن سرمایه 

 آیدگردد، حکم تخریب به صورت جریمه در میملی و نقص در استحکام بنا می

هرداری به آیین دادرسی این کمیسیون و عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه در این قانون ش 111*اشاره مختصر و گذرای ماده 

باشد. یکی از مشکلات کمیسیون ماده مرجع، نمایانگر ضرورت وجود قانون آیین دادرسی کمیسیون همچون قانون آیین دادرسی کار می

ت لازم می باشد که بسیاری از این آرا اجرا نمی گردد که صد شهرداری ها عدم اجرای آرا قطعی مبنی بر تخریب بعلت عدم وجود امکانا

 می بایست کمیسیون ماده صد شهرداری و شهرداری ها دارای اختیارات لازم در این خصوص باشند.

 *عدم استقلال کمیسیون ماده صد از شهرداری.

هرسازی معماری و فنی منوط به احراز *تفسیر پذیری ماده صد. با توجه به آنکه تخریب بنای خلاف پروانه و اصول سه گانه ش

ضرورت قلع می باشد، این تفسیر پذیری تخلف و تخریب، منجر به استفاده به مطلوب شهرداری ها در جهت تامین منافع اداره و نقض 

 منافع عمومی گردیده است

 *عدم وجود ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان و شهرداری به جهت نقض قوانین

ای هم چون فرانسه، با جرم شناختن استنکاف و تمرد از اجرای دستور یافته ی می توان دریافت در کشورهای توسعهبا نگاهی تطبیق

های تکمیلی چون حبس، جزای نقدی و سایر مجازاتهایی همچنین استنکاف از اجرای آرای صادره و اعمال مجازاتتوقف و هم

 152-4و L 152 -2مواد  4توان از بند از جمله می اند.سازهای غیر مجاز موفق بودهو)همانند درج در جراید( در جلوگیری از ساخت

Lساز فرانسه نام برد که صدور رأی تخریب را موکول به رأی مقامات قضایی نموده و در صورت قصور هر یک از متخلفین وقانون ساخت

تمامی اشخاص مسئول در حوزه عملیات ساختمانی از اجرای حکم اعم از مالک زمین، شخص ذینفع، مهندسان معمار، کارفرما و 

یورو نموده  15111یورو و در صورت تکرار جرم شش ماه حبس و مجازات مالی به میزان  45111تخریب،  مجازات جریمه به میزان 

از از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز . البته می توان جرم زایی برای مسئولان شهرداری را در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاست

قانون موصوف مقرر می دارد که در صورت عدم جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز  4مشاهده نمود. تبصره یک ماده  11/3/86مصوب 
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ت و ساز و یا عدم تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخ

 و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود. 31/3/1314قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب  3غیرمجاز مطابق با ماده 

قانون شهرداری ماموران شهرداری موظفند ضمن جلوگیری از تخلفات ساختمانی، ظرف یک هفته موضوع را  111به موجب ماده 

موجب قانون فوق الذکر خودداری از انجام این وظیفه جرم تلقی می گردد. متاسفانه این ماده به کمیسیون ماده صد ارجاع دهند به 

مغفول مانده است. این ماده نشان دهنده توجه قانون گذار به اهمیت پیش گیری از تخلفات در عوض اعمال جریمه سنگین و تخریب 

اصول شهرسازی چه از سوی شهرداری ها و چه از سوی شهروندان  می باشد. لیکن به نظر می رسد اصلاح ماده صد و جرم انگاری نقض

 در قانون شهرداری ها اثر بازدارنده تری نسبت به جرم انگاری در قانون دیگر دارد. 

 

 شش:نداشتن سند جامع راهبردی مخاطرات محیطی و برنامه اقدام جامع

 

 سناریو سازی و شبیه سازی شرایط پیشگویی شدههفت:نداشتن ابزار تصمیم گیری)سامانه پشتیبان تصمیم( برای 

 

 پیشنهادات -1-12-1

 *لزوم تکلیف قانون گذار بر اجبار شهرداری بر تامین منابع مالی از منابع پایدار به جای تکیه بر منابع ناپایدار درآمدی.

های فساد و جلوگیری از روند قانونی *ضرورت برخورد جدی قانون گذار و دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع قضایی با زمینه

 کردن آن در سیستم شهرداری. 

مهم ترین علت تشدید سیل اخیر تعرضات و تصرفات به بستر و حریم رودخانه ها و آبراهه ها بوده است که با از بین بردن مسیل ها 

های غیرمجاز توسط موجبات تشدید سیل و تخریب گری آن را فراهم نموده است. اعطای مجوزات فروش تراکم و تغییر کاربری

های فساد سیستمی در ها، زمینههای کلان به آنشهرداری، توافق با صاحبان مستغلات شهری در انجام تخلفات و اعطای تخفیف

 گردد.اعتمادی مردم به مدیریت شهری میبی بوده که منجر به تخریب شهر و شهرداری

 *ضرورت اتخاذ تدابیر در جهت کارآمدی نظارت مهندسین ناظر ساختمانی و مامورین شهرداری. 

 اجرای سنگین قانونی برای قصور شهرداری در جلوگیری از تخلفات ساختمانی.*تعیین ضمانت

 صد. *ضرورت تدوین قانون آیین دادرسی اختصاصی کمیسیون ماده

 * ضرورت سخت گیری قانون گذار در تخلفات ساختمانی و مقابله باآن. 

بعلت تفسیرپذیری ماده صد امکان تفاسیر متعدد خلاف نفع عمومی وجود دارد که بسیاری از تخلفات به این دلیل تبدیل به جریمه 

 می گردد. 

 فین اعم از مردم و ماموران شهرداری و سایر مسئولانسازهای غیر مجاز برای متخلواجرای کیفری برای ساخت *تعیین ضمانت

بینی چند عضو فارغ التحصیل حقوق و متخصص در *ایجاد تغییرات در ساختار کمیسیون شامل تغییر اعضا کمیسیون و پیش

این موارد  حوزه حقوق شهری، ایجاد واحد اجرای احکام اختصاصی کمیسیون ماده صد به جای واحد اجرای احکام شهرداری. هدف از

 باشد.استقلال نسبی کمیسیون نسبت به شهرداری می

 سازی در این زمینه. وساز از طریق فرهنگ*ارتقا فرهنگ ساخت
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ها واقف شوند و فرهنگ رعایت وساز و اثرات نادیده انگاشتن آندر صورتی که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود در حوزه ساخت

 کند.تخلفات ساختمانی و تبعات منفی آن کاهش پیدا می مقررات شهرسازی نهادینه گردد،

جا که شهروندان، صاحبان واقعی شهر و منطقه های شهری. از آنهای مردم درمرحله تدوین و اجرای طرح*جلب نظرات و دیدگاه

یب  و همچنین اجرای شناسند، بهتر است نهاد مدیریت شهری در تصوهای منطقه خود را میخود هستند و بهتر از سایرین ویژگی

ها یاری بخواهند. درصورتی که به این مهم عمل شود، هم هویت منطقه حفظ می گردد و هم شهروندان کمتر به تخلفات ها از آنطرح

 اند.آورند چرا که به خواسته هایشان، جامه عمل پوشاندهساختمانی روی می

 * توجه هر چه بیشتر به حقوق شهری و گسترش این رشته

د تحقیقاتی و فقد عملی در زمینه حقوق شهری، کم توجهی دانشکده های حقوق به حقوق شهری، عدم آشنایی قضات دیوان فق 

عدالت اداری با این رشته منجر به عدم پویایی کافی  و نگاه حقوق خصوصی به تخلفات صورت گرفته واعمال قواعد آن ازجمله 

شهری جزو قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی می باشد که این بی توجهی موجبات حاکمیت اراده ها گشته است در حالی که حقوق 

 تخلفات ساختمانی گسترده و مشکلات پیش رو می باشد.

*انتشار پروانه های ساختمان و امکان اظهار نظر مردم و سازمان های مردم نهاد در خصوص آن. بدین صورت در صورت عدم 

 نی وساختمانی امکان ابطال این پروانه ها در دیوان عدالت اداری وجود خواهد داشت.رعایت اصول سه گانه شهرسازی، ف

*افزایش گشت پلیس ساختمان )سازمان نظام مهندسی( که می تواند به شکل آشکاری تخلفات ساختمانی را در بدو وقوع، 

 شناسایی جلوگیری و گزارش نمایند.

ورزی، راه و شهرسازی به جهت گزارش به موقع ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و *ایجاد گشت های ویژه اداره امور آب، جهاد کشا

 بستر رودخانه و مسیل ها

 بدین ترتیب علاوه بر جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در این مناطق، از تصرف غیرقانونی آن ها نیز جلوگیری می شود.

 *لزوم تدوین مقررات دقیق در جهت ساماندهی وضعیت رودخانه ها به جهت جلوگیری از سواستفاده ها 

 *اولویت دادن به اجرای برنامه های پیش گیری به جای بازسازی مناطق تخریب شده 

 *آگاه سازی مردم در خصوص خطرات موجود در مناطق خطرپذیر سیل

 ونی مدیریت بحران بخصوص سیل و جلوگیری از موازی کاری سازمان های مرتبط*تدوین قوانین مدون و جامع در خصوص چگ

 *تدوین یک قانون واحد و یکپارچه برای ایمنی ساختمان ها دربرابر بلایای طبیعی علی الخصوص سیل.

ود دارد لیکن به مقررات مربوط به ایمنی ساختمان ها در قانون نظام مهندسی، نظام صنفی، شهرداری ها و تملک آپارتمان ها وج

 جهت ساماندهی اوضاع موجود و تدقیق وظایف و مسئولیت های هر نهاد نیاز به قانون جامع وجود دارد.

 *ایجاد رویه واحد در شرکت های آب منطقه ای در تعیین دقیق کاربری های مجاز در بستر و حریم رودخانه های کشور

 *تعیین کاربریهای مجاز در بستر و حریم رودخانه ها و نحوه تشخیص  آن ها از کاربری غیرمجاز 

 *تعیین ضوابط و ایجاد ملاحظات و چارچوب های مشخص جهت صدور مجوز کاربری ها در بسترو حریم رودخانه 

ی در تهیه و تدوین و عمل به ضوابط و *ایجاد ساختار مناسب برای همگرا نمودن نهادهای ذی نفع و ذی مدخل بیرونی و درون

 معیارهای فنی

 *ایجاد نهاد تنظیم گر بالادستی برای همگرایی بین نهادهای ذینفع مذکور
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شناسایی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی و عوامل ذیربط و دینفع و نیزتعیین و شفاف سازی جایگاه هر یک در موضوع 

خشی هماهنگی های لازم بین سازمان های متولی و تفهیم وظایف آن ها و یکپارچه کردن مباحث مدیریت بحران سیل در راستای اثرب

 مرتبط با سیلاب

 *آموزش و فرهنگ سازی ضوابط و معیارهای فنی برای همه ذی نفعان

 *تدوین ضوابط و معیارها و دستورالعمل های مرتبط با ساختاری مبتنی بر پنج سطح که شامل

 یش بینی سیلابضوابط مربوط به پ-

 ضوابط مربوط به تدوین و استقرار سیستم های هشدار سیل-

 ضوابط مربوط به محافظت از بسترو حریم رودخانه-

 ضوابط مربوط به حین وقوع سیل-

 ضوابط مربوط به پس از وقوع سیل-

 *رعایت مسائل هیدرولیکی و اصول و ضوابط مهندسی رودخانه در طراحی پل ها

استاندارد های به روز با توجه به اقدامات دیگر کشورها در خصوص ممانعت از هرگونه ساخت و ساز در بسترو  *گرد آوری ضوابط و

 حریم رودخانه ها و بازنگری قوانین ساخت و ساز با نگاه سخت گیرانه به تخلفات صورت گرفته

 رودخانه ها *لایروبی رودخانه ها در چارچوب مطالعات هیدرولوژیکی و با هدف احیا و ساماندهی

*لزوم بازنگری در نظامنامه مدیریت سیلاب ابلاغی توسط وزارت نیرو با اخذ نقطه نظرات و مشارکت و همکاری سازمان ها و ارگان 

 های ذیربط و ابلاغ از سوی سازمان برنامه و بودجه به جهت اطمینان از اجرا آن

 *لزوم رویکرد میان رشته ای در برنامه ریزی و طراحی شهری.

 41*اجرای موادی از قانون نظام مهندسی که می تواند بسیاری از نارسایی های قانونی و آیین نامه ای را رفع نماید. از جمله ماده 

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تشکیل شورای توسعه نظام مهندسی و کنترل ساختمان در وزارت راه و 

که وظیفه آن مطالعه و تحقیق برای اصلاح سیستم کنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح شهرسازی اشاره داشته  

، کار 1395کشور از طریق پیشنهاد اصلاح قوانین و تدوین آیین نامه می باشد که علیرغم تشکیل شورا در چهار کارگروه در تیر ماه 

 ویژه اصلی آن فراموش شده است

 بری *لزوم تدقیق در تغییر کار

بدین صورت که تا قبل از صدور پروانه تغییر کاربری، کاربری جدید از نظر حوادث و بلایای طبیعی خطرات کمتری نسبت به 

 کاربری کنونی دارد یا تطبیق لازم با الزامات کاربری جدید صورت گیرد

 اتر اسناد رسمی.*لزوم ارائه گواهی سلامت و ایمنی ساختمان برای فروش ملک و انتقال سند رسمی در دف

اساسنامه سازمان آتش  6مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و ماده  3هیات وزیران و ماده  19/11/1385به موجب تصویب نامه 

نشانی شهر تهران صدور گواهی ایمنی برای ساختمان ها تکلیف شده است. بر این اساس می توان به جهت تکلیف شهروندان به اخذ 

ن از شهرداری، علاوه بر اجبار مالکان در انتقال سند رسمی به پرداخت مالیات و عوارض، ارائه گواهی سلامت گواهی ایمنی ساختما

 ساختمان را نیز امری الزامی در نظر گرفت.

 *لزوم تشکیل کمیته بررسی سوانح ساختمانی در پاسخگویی به حوادث ساختمانی در وزارت راه و شهرسازی
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ای، ریلی  و حوایی کمیته های تخصصی وجود داشته و در صورت وقوع سوانح پاسخگو می باشند، در همانطور که در سوانح جاده 

 مورد حوادث ساختمانی نیز باید کمیته ای تخصصی در وزارت راه و شهرسازی تشکیل گردد.

 ی از جمله سیل*لزوم توجه هر چه بیشتر به استحکام و ایمنی و پایداری ساختمان ها در برابر حوادث و بلایای طبیع

 *لزوم توجه به ضوابط معماری و شهرسازی ) ضوابط طرح هادی و جامع و تفصیلی( در کنترل طراحی و محاسبات 

در مقررات ملی ساختمان، تنها رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط فنی مطرح شده و مقررات شهرسازی و معماری مغفول 

 مانده است

ساختمان ها به سازمان نظام مهندسی به عنوان یک تشکل فنی تخصصی از سوی وزارت *واگذاری مراقبت و نگهداری از 

 شهرسازی

 *مکلف نمودن مهندسین به بازرسی دوره ای از بناهای بلند ساخته شده برای یک دوره زمانی مشخص 

هستند، در حوزه وظایف بر این اساس مسئولیت نگهداری و مراقبت از ساختمان بجای مستاجران و مالکان که فاقد تخصص 

 مهندسین قرار گیرد.

 *آموزش قوانین و مقررات ساخت و ساز به آحاد جامعه و مهندسین 

 *تشکیل شرکتهای کنترل طراحی و بازرسی ساخت که توسط وزارت راه وشهرسازی تعیین صلاحیت شوند.

های صلاحیت دار بازرسی ایجاد نماید.  این مهم می تواند زمینه مناسبی برای کنترل مقررات ملی ساختمان توسط سیستم

 همچنین از این ظرفیت می توان در بازرسی ها و کنترل های ادواری دوره نگهداری استفاده نمود.

*پیش بینی ضمانت اجرا )همچون گزارش به مرجع قضایی( در خصوص عدم توجه به دستورات بازرس در اجرای الزامات مقررات 

 ملی ساختمان

اجرایی در جهت تخصصی شدن ساخت و ساز و ایجاد محدودیت ها و تضییقات بیشتر برای سازندگان فاقد  *تعبیه مکانیزم

 صلاحیت

*تفکیک میان مسئولیت مهندس طراح، محاسب، مجری و ناظر و قرار دادن مسئولیت به میزان سهم مهندسین در ساخت و ساز و 

 نظارت آنان در طول پروژه

 دسین با عنوان مراقبت و نگهداری از ساختمان*ایجاد صلاحیت خاصی برای مهن

 *لزوم تشکیل کمیته ای برای بررسی و پایش ساختمان های قدیمی مناطق سیل خیز

*تشکیل کارگروه بازرسی و نظارت از مجموع وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی و شهرداری در تهیه شناسنامه ایمنی 

 مجموعه های مسکونی و تجاری.

و کار اجرایی برای سیاست های کلی مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح  *تعبیه ساز

طبیعی و حوادث غیرمترقبه، استاندارد سازی مصالح پایه و اصلی سازه ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد و باکیفیت و 

 ر و ساخت و سازهای سبک.مقاوم و ترویج و تشویق فناوری های نوین و پایدا

*بررسی مجدد و در صورت نیاز مقاوم سازی ساختمان های عمومی با قدمت بالا در برابر بارهای حدی )مقررات ملی ساختمان 

 :بارهای وارد بر ساختمان(
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ختلف توسط ، برای سیل به انضمام نقشه پهنه بندی خطر سیلاب به ازای دوره های بازگشت م2911*تدوین استانداردی مشابه 

 وزارت راه و شهرسازی

*ارزیابی زیرساخت های تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در مقابله با سیل با هدف تعیین وضعیت موجود و سطح آسیب 

 پذیری آن ها و اقدامات لازم در جهت مقاوم سازی، اصلاح آنها و کاهش ریسک سیلاب.

 ی آسیب دیده *خودداری از شتاب زدگی در ساخت و ساز ابنیه فن

* لزوم ارزیابی دقیق سکونتگاه های شهری و روستایی بر اساس درجه خطر سیل و نوع آسیب پذیری آنان  و توجه به تمهیدات 

مهندسی محافظت از مراکز جمعیتی در برابر سیل از قبیل احداث بندها، دیواره ها، دایک ها و لایروبی رودخانه های عبوری از شهرها 

 ها ویا مجاورت آن

*لزوم مکانیابی کلیه سکونتگاه ها و گسترش آنان و ساخت ساختمان های مهم و دولتی با در نظر گرفتن خطر سیل و احتمال 

 وقوع آن 

 *مقاوم سازی سازه های موجود به جای اجرای پروژه ای جدید 

بل خطرات مهم نظیر سیل و از سویی با با توجه به گستردگی زیرساخت ها و ابنیه فنی در کشور و پایین بودن سطح ایمنی در مقا

 توجه به منابع محدود مالی و بودجه های تخصیصی عمرانی بایستی یک تغییر رویکرد در سیاست گذاری جاری انجام گردد.

 *تهیه طرح جامع سیلاب برای حوزه های آبخیز رودخانه ها.

گرگان رود تهیه شده است اما لازم است برای سایر حوزه  این طرح هم اکنون در استان گلستان و برای حوزه های آبخیز رودخانه

 های آبخیز نیر تهیه و تصویب شود.

 *مکلف کردن سازمان ها به داشتن برنامه های آموزش عمومی به مردم در ارتباط یا سیلاب به منظور آگاه سازی در مورد سیلاب

 ای اقدام سریع و به موقع مدیران. *تدوین و تصویب قانون طرح جامع سیلاب و کاهش تشریفات اداری بر

در برخی موارد تصمیم های دیرهنگام و نامناسب از سوی دستگاه های اجرایی منجر به ورود خسارات و تلفات بسیار گشته است. 

دخانه رو 1386به عنوان مثال نمونه ای از تصمیم گیری نامناسب در مواجهه با سیلاب های شدید می توان به سیل فروردین ماه سال 

دز اشاره کرد که زمانبندی نامناسب در تخلیه حجم آب ورودی به سدهای منطقه، منجر به افزایش خسارات وارده در حوضه آبخیز 

 مربوطه شد.

 

 ( 1184بررسی ابعاد سیلاب شیراز )فروردین -1-11
 چکیده-1-11-1

روز پنجم فروردین در دروازه قرآن سبب ورود  به ویژه سیل کم سابقه 1389سیلاب شیراز در پنجم و ششم فروردین ماه سال 

خسارات جانی، روانی و مالی بسیار بر مردم شیراز و مسافرین شد. از نخستین لحظات وقوع سیل، شفاف سازی دلایل وقوع سیل به 

هیأت ویژه گزارش ای و ملی تبدیل گردید. پیرو ابلاغ ریاست محترم جمهوری بر تشکیل دغدغه افکار عمومی، نهادهای مختلف منطقه

ها و نیز تشکیل کارگروه حقوقی، بررسی ابعاد حقوقی سیلاب شیراز نیز در دستور کار کارگروه حقوقی قرار گرفت. در ملی سیلاب

های رسمی و اداری متعددی از نهادهای مختلف و همچنین پاسخ ها و نامهنامه ها، دستورالعملمطالعه صورت گرفته، قوانین، آیین

 ا و نهادهای مختلف در پاسخگویی به سوالات هیات ویژه مورد استفاده و استناد قرار گرفت.هسازمان
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اند. عوامل در گزارش حاضر، عوامل به وجود آورنده سیلاب در دو گروه عوامل طبیعی و عوامل انسانی مورد بررسی قرار گرفته

باشد. عوامل شناسی میشناسی شیراز، عوامل زمینم و ریختطبیعی شامل میزان و شدت بارندگی و حجم زیاد رواناب؛ شرایط اقلی

انسانی موثر در وقوع سیلاب موارد تجاوز به بستر رودخانه و احداث خیابان در مسیل دروازه قرآن؛ عدم وجود سازه آبگذر موثر جایگزین 

محله سعدی؛ تخلیه پسماندها و عدم لایروبی زیباشهر در حوضه آبخیز دروازه قرآن و -در شرایط وجود دبی سیلابی؛ احداث جاده خرامه

 گیرد.رودخانه را در برمی

ها شهرداری به موجب قوانین متعدد دارای تکالیف و اختیارات مختلفی در رابطه با مدیریت سیلاب است که شامل قانون شهرداری

نامه اجرایی آن، قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد ، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آیین1334مصوب 

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در ، 1381، آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب خرداد 1398شهری مصوب 

باشد؛ لذا می 1349رزه با خطر سیل مصوب ، قانون پیشگیری و مبا21/4/1399با آخرین اصلاحات تا تاریخ  3/3/1358مصوب  شهرها

با تحلیل موادی از این قوانین، وظایف و اختیارات این نهاد در مدیریت سیلاب و بحران در پیش از وقوع سیلاب، حین وقوع سیلاب و 

ات و وظایف شرکت گردد. علاوه بر این، در سیلاب شیراز، در برخی موارد میان اختیارپس از وقوع سیلاب تا حد بسیاری مشخص می

ای که در اطلاعات به دست آمده از نهادهای مختلف اختلافات میان شود؛ به گونهای و شهرداری تداخل و اختلاط ایجاد میآب منطقه

گیرد. از ای در خصوص نحوه عمل این دو نهاد در احداث خیابان و تخلفات آنان مورد بحث قرار میشهرداری شیراز و شرکت آب منطقه

 گیرد.ای در رابطه با سیلاب به طور مختصر مورد اشاره قرار میروی وظایف قانونی شرکت آب منطقه این

اند؛ لذا عوامل تر از عوامل طبیعی و اقلیمی در وقوع سیل داشتهگردد که عوامل انسانی نقش گستردهدر گزارش حاضر، مشاهده می

که قابل کنترل نیز بوده است. شهرداری شیراز با تبدیل مسیل دروازه قرآن به بینی بلوقوع سیلاب در شهر شیراز نه تنها قابل پیش

ای به دلیل عدم پیگیری لازم در قلع و قمع باشد، با درنظر داشتن این مهم که شرکت آب منطقهخیابان مسئول وقوع سیلاب شیراز می

بر این ستاد مدیریت بحران فارس و پلیس راهور نهادهایی  ساخت و ساز یاد شده از قانون تعدی و مرتکب تخلف اداری شده است. علاوه

اند. با بررسی عوامل اند که با عدم اقدام شایسته در زمان وقوع سیلاب در افزایش شدت سیلاب و خسارات وارده دارای نقش بودهبوده

ها، پراکندگی قوانین و مقررات تگردد که وجود نواقص قانونی در تعیین دقیق و روشن وظایف و مسئولیوقوع سیلاب مشاهده می

اجرای تخطی از وظایف از بینی دقیق ضمانتها و نیز عدم پیشمربوط به مدیریت سیلاب، عدم هماهنگی و عدم تعامل میان دستگاه

مواردی  های نظام حقوقی است که در عمل منجر به فراغ خاطر نهادها در عدم رعایت قوانین و ضوابط و در نتیجه درترین کاستیمهم

 گردند مانند آنچه در سیلاب شیراز رخ داد.ناپذیر میسبب ورود خسارات بعضا جبران

 

 مقدمه-1-11-1

ترین خسارت را به جوامع بشری وارد طبق آمار تهیه شده از سوی سازمان ملل متحد، در میان بلایای طبیعی سیل و طوفان بیش

میلیارد خسارات  19میلیارد در مقابل  21سارات وارده بر اثر سیل و طوفان بالغ بر ای که تنها در یک دهه میزان خاند به گونهکرده

 ناشی از زلزله است.

نامیده  رواناب باقیمانده جاری شده و، درصدی تبخیر  در هنگام بارش باران و برف4 مقداری از آب جذب خاک و گیاهان می شود

نتوانند بارش را جذب نموده و در نتیجه کانال طبیعی رودخانه کشش می شود. سیلاب زمانی روی می دهد که خاک و گیاهان 

 .گذردهی رواناب ایجاد شده را نداشته باشد
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های کشوری باشد اما در این رابطه نیز میزان آمادگی کشور و دستگاهبینی میکه سیلاب برخلاف زلزله قابل پیشبا وجود آن

آید که خسارات مالی و گاها جانی نیز به مانند زلزله در شمار بلایای طبیعی به شمار میمناسب و کافی نبوده؛ لذا بر این اساس سیلاب 

های رخ را به دنبال دارد.بدیهی است که عوامل طبیعی و اقلیمی مانند بارندگی تاثیر بسیاری بر وقوع سیلاب دارند، اما با بررسی سیلاب

ای هم در وقوع مطالعه گزارش حاضر بوده است عوامل انسانی نقش گسترده داده در کشور و به طور خاص سیلاب شهر شیراز که مورد

بینی نشدن اند. قوانین پراکنده در خصوص مدیریت سیلاب و پیشسیلاب و هم در افزایش شدت سیلاب و به تبع خسارات وارده داشته

نظمی ترین دلیل بیشفاف مشخص نماید اساسییک قانون یک پارچه و منظم که حدود وظایف و اختیارات نهادها را به طور دقیق و 

 در اقدامات و تخلفات صورت گرفته در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب، حین وقوع سیلاب و پس از وقوع سیلاب است.

از ضلع جنوب شرقی تنگ الله اکبر که دروازه قرآن در جبهه شمال غرب آن قرار دارد آغاز شد. مردم قدیم  حرکت سیلاب شیراز 

گفتند، به این معنا که دره مسیل موجود که تا اوایل سال شصت به حال خود باقی و پر نشده بود را راز به این نقطه سیل آباد میشی

بنا بر تعبیر بهمن ایزدی فعال  .های متأثر از نزولات آسمانی بر اساس قانون توپوگرافی و ریخت زمین شناسی ساخته بودندصرفاً رواناب

گونه تجاوزی به حریم شهر نکرده و هیچ گونه خسارتی به کسی تنگ الله اکبر تا به حال هیچ« سیلاب طبیعی»واقع  در»محیط زیست، 

 توجهیبود که بر اثر بی« ساختسیلاب انسان»وارد نکرده است. تنها آسیبی که در این ناحیه به مردم و شهر شیراز وارد شد توسط 

 .«های محیط زیست در چیدمان مبلمان شهری به وجود آمدین عدم لحاظ زیر ساختمدیریت شهری به قوانین طبیعت و همچن

شناسایی دلایل وقوع سیل، وظایف قانونی نهادها در مدیریت سیلاب، اقدامات یا تخلفات انجام شده از سوی نهادهای متولی و نیز 

وگو ز مسئولیت نهادهای مختلفی مورد بحث و گفتهای نظام حقوقی که در نتیجه بیان اقدامات در خصوص سیلاب شیرابیان کاستی

بوده که در این میان شهرداری دارای نقش اصلی و کلیدی بوده؛ لذا در نگارش گزارش حاضر به طور تفصیلی به وظایف و اختیارات 

ها، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تشکیل پردازیم کما اینکه شهرداری ضمن قوانین متعدد از جمله قانون شهرداریشهرداری می

سازمان مدیریت بحران و ... دارای نقش مهم در مدیریت سیلاب است. در یک توضیح کلی، طبق گزارش وزارت نیرو در رابطه با سیلاب 

 سال مصوب ها داریشهر قانون 86ماده اصلاحی 6 تبصره و 55 ماده موجب به ها شهرداریو اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد، از 

 ، متوقع اقدامات ذیل هستیم: آن های اصلاحیهو   1345

 پنج ماده کمیسیون توسط تثبیت و  مطالعه زمان در تفصیلی و هادی های طرح در حریم و بستر حد های نقشه جانمایی-

 از خودداری و ها رودخانه حریم و بستر تصرفات آزادسازی جهت (111و ماده  88مرتبط )ماده  های کمیسیون ظرفیت از استفاده-

 حریم و بستر محدوده در خسارت پرداخت شرط به بنا ابقا مجوز صدور هرگونه

  سال 111از  بالاتر بازگشت دوره با های سیلاب برای جمعیتی مراکز سازی ایمن-

 شهر داخل سیلاب کنترل و ساماندهی های طرح اجرای در ای منطقه آب های شرکت با هماهنگی-

 نیرو( وزارت توسط های کشور )اعلامی رودخانه مسیر در سیلاب ایمن آبگذر فاقد گلوگاه نقاط انسداد رفع-

از سوی دیگر، یکی از مواردی که در مدیریت شهری، باید از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد توجه قرار گیرد، داشتن 

که متاسفانه این مهم طی سالیان به ورطه فراموشی سپرده شده است. به برنامه بلندمدت و هدفمند در افزایش تاب آوری شهر است، 

ها و معابر شد. یکی از طور مثال، سیل واقع در محله سعدی در ششم فروردین، باعث ورود خسارات بسیاری به منازل مسکونی و خیابان

ترین مناطق شیراز است. بدیهی است اقدام دیمیباشد که از قدلایل شدت یافتن خسارات وارده، بافت کهنه و قدیمی این منطقه می
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شهرداری در تهیه طرح بهسازی بافت فرسوده شهری و اجرایی ساختن آن در مناطق فرسوده، سبب کاستن از میزان خسارات وارده در 

 زمان سیلاب است.

در حدود وظایف و اختیارات نهاد اند که هر کدام در سیلاب شیراز اسباب گوناگونی دخیل در وقوع سیل و خسارات وارده بوده

 دهیم.مشخصی قرار گرفته شده که در  این گزارش به تفصیل مورد بحث قرار می

پردازیم. در این بخش عوامل طبیعی و عوامل انسانی سیلاب شیراز  در بخش اول گزارش حاضر، به تشریح سیل و دلایل وقوع آن می

م.بخش دوم ناظر به تبیین وظایف قانونی و اختیارات نهادهای مسئول، بخش سوم در دهیرا به تفکیک مشخص و مورد بررسی قرار می

-باشد و در نهایت در بخش پایانی به بیان کاستیارتباط با نحوه اقدام نهادهای یاد شده در سیلاب اخیر و بیان تخلفات و قصور آنان می

 پردازیم.های نظام حقوقی در راتباط با سیلاب شیراز می

 

 تشریح سیل شیراز و علل وقوع آن-1-11-1

حوضه آبریز رودخانه زنگی )حوضه دروازه قرآن( بخشی از حوضه آبریز دریاچه مهارلو است. دریاچه مهارلو دو رودخانه فصلی به نام 

 که شودمی هگفت هاخشکی از قسمتی بههاست. حوضه آبریز رودخانه خشک و چنارراهدار دارد که رودخانه زنگی بخشی از این رودخانه

 بلندی و هاپستی بر باران وقتی دیگر بیان به .یابد جریان آن در موجود مکان ترینپست به آنجا در هاآب زمین شکل و شیب به توجه با

-می روان … و دریاچه دریا، سمت به رود یک صورت به هم بهپیوستن از پس و کرده حرکت زمین شیب جهت در آب بارد،می زمین های

 به که دارد نام آبریز حوضه شوند متمرکز نقطه یک در و کردهحرکت مشخص مسیر یک در آن سطحی هایرواناب که ایمنطقه .شود

 .گردد می مجزا مجاور، آبریز های حوضه از ،)آب تقسیم خط( کند می متصل یکدیگر به را ارتفاعات که فرضی خط وسیله

 
 ای گوگل ارتهای آبریز شیراز بر روی تصویر ماهوارهو زیرحوضه های اصلینمایی از محل گذر رودخانه 7-1شکل 
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درصد مساحت حوضه آبریز رودخانه  2کیلومتر مربع و کمتر از  6/25حوضه آبریز دروازه قرآن )حوضه تنگ الله اکبر( به وسعت 

 ه است. باشد. حدود ده درصد از حوضه آبخیز دروازه قرآن دچار ساخت و ساز شدخشک و چنارراهدار می

 
 تصویر برگرفته از گوگل ارث-تصویر حوضه آبخیز دروازه قرآن  4-1شکل 
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 تصویر حوضه تنگ الله اکبر  8-1شکل 

 
 تصویر حوضه مسیل سعدی  12-1شکل 

 

 توان تقسیم کرد:عوامل به وجود آورنده سیل را به دو گروه عوامل طبیعی و عوامل انسانی می

 

 عوامل طبیعی -1

 شدت بارندگی و حجم زیاد روانابمیزان و 

های شود. درواقع ریزش بارانتواند سبب سیل باشد بلکه شدت بارندگی موجب وقوع سیلاب میمیزان زیاد بارندگی نیست که می

ای فارس، براساس گراف ثبت شده توسط باران سنج ترین عامل وقوع سیل است. طبق گزارش شرکت آب منطقهشدید اصلی

ترین منطقه به محل وقوع سیل است( بارش باران از ای )که محل استقرار آن در بولوار ارم و نزدیکوجود در آب منطقهالکترونیکی م
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تا  11:33میلیمتر بارندگی ادامه یافته است.  شدت بارندگی از ساعت  5/23به میزان  11:53آغاز شده و تا ساعت  11:15ساعت 

میلیمتر بارندگی بر  16( ارتفاع بارش ثبت شده است که معادل 8/19میلیمتر ) 18ن حدود دقیقه به میزا 15و در مدت زمان  11:49

باشد. اما با توجه به عدم وجود ایستگاه باران تر میباشد. یقینا مقدار بارندگی در ارتفاعات از میزان ثبت شده در ایستگاه بیشساعت می

ای فارس سنج شرکت آب منطقهن اطلاعات در دسترس، مربوط به ایستگاه باراناکبر مستندتریسنجی در محدوده حوضه آبریز تنگ الله

ادامه داشته است. با  12:31به دروازه قرآن رسیده و تا ساعت حدود  12:11باشد.   با توجه به گزارشات موجود، سیلاب در ساعت می

یجاد شده در مدت زمان کم بسیار زیاد بوده است. به ای که مورد اشاره قرار گرفت، حکم رواناب اتوجه به گزارش شرکت آب منطقه

-ای فارس، ارتفاع رواناب در محدوده دروازه قرآن )ابتدای بزرگراه شیرازای که با توجه به آمار ارائه شده از سوی شرکت آب منطقهگونه

ازه قرآن( ارتفاع رواناب به حدود یک بولوار هفت تنان )مسیر قبلی مسیل درو 34متر بوده است و در کوچه سانتی 61اصفهان( حدود 

 6های منشعب از آن )در سیل روز متر نیز رسیده است.همچنین در محدوده تحت تاثیر مسیل سعدی نیز در بولوار وفایی و کوچه

 سانتی متر بوده است.  91فرودین( ارتفاع رواناب حدود 

ه در نتیجه این امر سبب کاهش نفوذپذیری خاک و ایجاد همچنین به علت بارندگی در روز و ساعات پیشین، زمین اشباع بود

 رواناب بیشتر شده است.

 

 شرایط اقلیم و ریخت شناسی شیراز

تر باشد قدرت هر چقدر شیب زمین بیش شیب حوضه رودخانه از عوامل مهم در زمان تمرکز و افزایش سرعت جریان هستند.

ها بعد از عبور سریع از شود. آبراههل و مانع از نفوذ آن به داخل زمین میشود زیرا موجب افزایش سرعت سیتر میتخریب آب بیش

پیوندند و اگر آبراهه اصلی قدرت تخلیه آن را نداشته باشد باعث بروز مسیرهای پرشیب خود در کوهستان در محل دشت به یکدیگر می

کلان وکلی در محدوده ی ریختاری زاگرس قرار گرفته  شناسی در دیدیمحدوده مورد مطالعه از نظر طبیعی و ریخت گردد.سیلاب می

جنوب شرقی دارند. ارتفاع شیراز از -هایی با جهت شمال غربیخورده است و پستی و بلندیاست که شامل کوهستان زاگرس چین

بمو، کوه پشت مله  متر است. دشت شیراز در میان حصار کوهستانی واقع شده است. ارتفاعات شمالی آن را رشته کوه 1541سطح دریا 

های پشت مله و کفترک قرار دارد. در شمال غرب کوه دهد که تنگ سعدی و دروازه قرآن در میان رشته کوهو کفترک تشکیل می

های منطقه تند و از محل دشت به سمت قله دراک و قلات و در جنوب کوه سبزپوشان واقع شده است. شیب ارتفاعات و ناهمواری

 رسد.درصد و بیشتر می 51یب افزوده شده به طوری که در ارتفاعات به حدود سریعا به میزان ش
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 ها )گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(مساحت و شیب میانگین زیرحوضه 17-1جدول

 
 

 عوامل زمین شناسی

 وضعیت خاک، نوع گیاهی، پوشش و زمین از استفاده نوع شناسی، زمین شرایط قبیل از آبخیز هایحوزه فیزیکی خصوصیات

 آبراهه در آب حرکت بر حاکم معادلات بر که باشدمی سیل وقوع در مهم عوامل زهکشی و زیرزمینی آب سفره عمق نفوذپذیری سطحی،

 باشد. می آبراهه ظرفیت ذخیره کننده تعیین و داشه تاثیر

ها و  خصوصیات سنگ شناسی حوضه آبخیز، میزان گسل، تراکم آبراههخیزی عبارتند از: شناسی موثر بر سیلترین عوامل زمینمهم

-های آهکی بارندگی بیشهای نفوذ ناپذیر مانند سنگنفوذپذیری واحدهای سنگ شناسی. در صورت ثابت بودن سایر شرایط، در سنگ

های ا دارا هستند. در مقابل در سنگخیزی کمتری رها سیلتر نفوذ نموده، رواناب کمتری تولید شده و مناطق پوشیده از این سنگ

تری را دارا ها سیل خیزی بیششود و مناطق پوشیده از این سنگتر بارش به رواناب سطحی تبدیل میها بیشنفوذناپذیر مانند مارن

 هستند. 

وقوع سیلاب بوده است. باشد. لذا نفوذپذیری آن اندک بوده و این عامل یکی از عوامل ها میجنس خاک دروازه قرآن از نوع مارن

آلودی آب تری همراه باشد، خاک مرتب شسته شده، همراه آب حمل شده، چگالی و گلاگر عمق خاک با بافت نفوذ ناپذیری بیش

تر از سیلاب با همان دبی در شرایط معمولی کند بسیار بیشتر شده و در نتیجه قدرت حمل آب بالاتر رفته و خسارتی که ایجاد میبیش

 اشد.بمی

 

 عوامل انسانی-1

ای در تشدید برخی بلایای طبیعی مانند سیل داشته است. جاده سازی در کاری انسان در طبیعت، نقش قابل ملاحظههمواره دست

حوضه آبخیز دروازه قرآن و مسیل سعدی که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و در نتیجه افزایش نفوذ پذیری خاک شده است؛ تجاوز 

اند که نقش اصلی و اثرگذار در وقوع سیل ودخانه و ساخت و ساز در محل مسیل دروازه قرآن از جمله عوامل انسانی بودهبه حریم ر

 اند.داشته
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 تجاوز به بستر رودخانه و احداث خیابان در مسیل دروازه قرآن

با توجه به  1363ملی سیلاب، در  سال بنا بر اظهارات دادگستری کل استان فارس در پاسخ به کارگروه حقوقی هیات ویژه گزارش 

رشد جمعیت و توسعه شهر شیراز و افزایش ترافیک محورهای مواصلاتی به شهر، لزوم پوشاندن مسیل موجود در تنگ الله اکبر مورد 

ه عنوان مشاور گیرد. شهرداری با انتخاب آقای دکتر پرویز منجمی استاد دانشگاه شیراز بتوجه مسئولان وقت شهرداری شیراز قرار می

فرد و آقای اسدالله عابدی توسط شهردار وقت مرحوم آقای محمدجواد رعنایی 1366تا  1363های طرح، طرحی تهیه و در طول سال

شود. با این حال آقای اسدالله عابدی اظهار عملیات اجرایی تا مرحله پوشش شبکه لوله گذاری شده و زیرسازی بولوار موجود انجام می

بسترسازی زیر لوله  1365ه طراحی و عملیات اجرایی مسیل )خاکبرداری و بسترسازی( قبل از تصدی ایشان شروع و تا سال داشتند ک

شود که متعاقبا شکستگی و تخریب میدچار آب 1365شود. قسمتی از بستر اجرا شده در سیلاب سال تکمیل و آماده لوله گذاری می

 گردد. مرمت می

 
 روازه قرآن پیش از احداث خیابانتصویر د  11-1شکل 
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 تصویر دروازه قرآن کنونی 11-1شکل

متر  5متر و عمق متوسط حدود  31ای فارس، مسیل دروازه قرآن با عرض متوسط همچنین، با توجه به پاسخ اداره شرکت منطقه

متر به مجاری روبسته به  2متوسط  متر و عمق 21متر و مسیل سعدی با عرض متوسط  61/1توسط مجرای زیرزمینی )لوله( به قطر 

های تبدیل گردیده است که مسلما این مجاری تحت هیچ شرایطی پاسخگوی سیلاب 5/3در  5/2صورت کانال سرپوشیده با ابعاد 

های ساماندهی فنی و جویی و عدم پرداخت هزینهشهری، صرفهباشد و فقط به منظور استحصال زمینهای آبریز بالادست نمیحوزه

 ها صورت پذیرفته است.ها و مسیلستفاده غیرقانونی از بستر و حریم رودخانها

، 1366های سال اند که بعد از اجرای طرح و در بارندگی، آقای دکتر منجمی بیان داشته1368در گزارش بازنگری طرح در سال 

ها نشان داد ررسی مجدد قرار گرفت و این بررسیو رواناب حاصله در دره دروازه قرآن تا حدودی که ممکن بود مورد ب 1369و  1361

متر مکعب بر ثانیه نخواهد بود. طراح وضعیت حوضچه موجود  5/12که احتمالا آب این مسیل با بافت موجود حوضه بالادست بیشتر از 

-متر مکعب آب عنوان می متر با حجم ذخیره پنجاه هزار 41متر و پهنای متوسط  5متر، ارتفاع در پایین دست برابر  511که با طول 

داند. در حالی که اکنون با نقشه برداری از حوضچه موجود در محل دروازه نماید و این حجم حوضچه را جهت کنترل سیلاب کافی می

قرآن، پشت ورودی تخلیه لوله، مشخص گردید که گنجایش فعلی حوضچه در تراز حداکثر )تا حد لبریز شدن( حدود بیست و شش 

ای است که طراح ادعا نموده است. بدیهی است که اگر حوضچه با باشد که تقریبا معادل نصف گنجایش حوضچهکعب میهزار متر م

 آمد.ظرفیت پنجاه هزار متر مکعب موجود بود حجم و دبی پیک سیلاب ورودی به شهر قطعا کمتر بوده و خسارات کمتری به بار می

های سعدی و دروازه قرآن مطابق با آمار و ارقام ارائه شده از نه خشک و مسیلمیزان تعرضات و ساخت و ساز های بستر رودخا

 ای فارس به قرار ذیل است:سوی شرکت آب منطقه
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 های سعدی و دروازه قرآنمیزان تعرضات و ساخت و ساز های بستر رودخانه خشک و مسیل 14-1جدول 

 41بستر دهه تصرفات تصرفات حریم تصرفات بستر)متر مربع( رودخانه/مسیل

-ساخت معبر ساخت وساز معبر 

 وساز

 وسازساخت ربمع

 1 1 63111 24111 5511 21111 دروازه قرآن

 111111 11111 53111 13111 8111 81111 مسیل سعدی

 331111 181111 81111 111111 12111 181111 رودخانه خشک

 

-حفاظت و بهره»و دستورالعمل  1353مصوب « هاو حریم رودخانه تعیین بستر»نامه مربوط به براساس تعریف ارائه شده درآیین

مسیل، مجرایی است طبیعی که سیل حاصل از باران، برف و : »1382وزارت نیرو در سال « هابرداری و آزادسازی بستر و حریم رودخانه

 «آن به صورت دائمی جریان ندارد. توان گفت مسیل نوعی رودخانه است که آب درکند. میرگبارها موقتا در آن جریان پیدا می

آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل »همچنین مطابق با دستورالعمل مورد اشاره در فوق بستر عبارت است از 

ای ههای آب منطقساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت 25با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 

 «تعیین شود.

ساله سیل  25ساله در تعیین بستر باید چنین بیان داشت، به طور مثال، اگر به جای سیل  25در خصوص ملاک قرار دادن سیلاب 

درصد احتمال وقوع حداقل یک سیلاب را پذیرفته است. هرچند  5/38گذار حدود ساله در قانون ذکر شود در این صورت قانون 111

سال آینده سیل رخ نخواهد داد بلکه امکان دارد دبی صدساله در دو سال متوالی  111دوره زمانی بدان معنا نیست که تا بینی این پیش

 اتفاق افتد.

 شود:بستر در دستورالعمل به چند نوع تقسیم می

 بین دو تا پنج سال دارد.گردد که این دبی دوره بازگشتی بستر فعال: آن قسمت از بستر است که عموما با دبی غالب غرقاب می-

برداری از آن بستر غیرفعال: آن قسمت از بستر رودخانه که که استفاده از آن منوط به تامین شرایط فنی مزاحمتی برای بهره-

 باشد.ساله می 25نماید. این قسمت حدفاصل بستر فعال تا حد بستر طبیعی با دوره بازگشت ایجاب نمی

شود. مانده بستر، بستر مرده نامیده میخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت طبیعی تغییر نماید، باقیبستر مرده: چناچه بستر رود-

 )با این فرض که امکان وقوع سیلاب در این بسترها وجود ندارد این بسترها حریم ندارند.(

ست که تحت تاثیر عوامل همچنین در دستورالعمل فوق، از مسیل متروک نام برده شده است. مسیل متروک مجرای طبیعی ا

طبیعی یا غیرطبیعی امکان حدوث سیلاب در آن وجود نداشته باشد. )به طور کلی هرگاه جریان رودخانه به صورت طبیعی به مجرای 

جدیدی منتقل گردد و یا در شرایطی در اثر اقدامات و عوامل انسانی از جمله سدهای انحرافی، تغییر کاربری اراضی منطقه از جمله 
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ای های آب منطقهسعه شهری و ... احتمال وقوع سیلاب در مجرای طبیعی وجد نداشته باشد بنا به تشخیص کارشناسان شرکتتو

 های متروکه حریم ندارند.(گردد. لازم به ذکر است که مسیلمسیل متروکه اعلام می

جاده، ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از مسیل دروازه قرآن با ملاحظه آنکه در تمامی مطالعات صورت گرفته پس از احداث 

باشد که احتمال وقوع سیلاب در آن آید بلکه بستر غیرفعال میشد، بستر مرده یا غیرمتروک به شمار نمیوقوع سیلاب یادآوری می

 گاه به عنوان بستر متروک اعلام نشده است.وجود  دارد؛ کمااینکه بستر این مسیل هیچ

 

 
 های سعدی و دروازه قرآننقشه بستر و حریم رودخانه خشک و مسیل 11-1شکل 

 

 عدم وجود سازه آبگذر موثر جایگزین در شرایط وجود دبی سیلابی

جایگزینی رودخانه بزرگ با یک کالورت کوچک از دلایل وقوع سیلاب شیراز بوده است. دبی لوله تخلیه جایگزین موجود در دروازه 

 41تر بوده است؛ درواقع دبی سیلاب که باشد در حالی که دبی سلاب از ظرفیت لوله بیشمکعب بر ثانیه میمتر  15تا  11قرآن بین 

تر بوده است و این امر سبب سرریز شدن حکم اضافه آب از مخزن و ورود متر مکعب در ثانیه بوده از ظرفیت مخزن متعادل کننده بیش

 به خیابان منتهی به دروازه قرآن شده است.

باند سمت راست  در سیلاب تقریبی عمقدرصد( شده است.   1)حدود  تنان هفت بلوار تند شیب وارد خیابان به ورود از پس لسی

شود. بر متر بر ثانیه تخمین زده می 5/9تا  6/6سانتی متر برآورد گردیده است. براساس فرمول منینگ سرعت آب بین  31بولوار حدود 
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است  بوده بحرانی فوق جریان واقع در .شود می زده تخمین ثانیه بر مکعب متر 46 تا 32 حدود خیابان، به ورودی سیلاباین اساس دبی 

 شده خیابان دست پایین به هاآن انتقال و نقلیه وسایل شناوری باعث سیلاب متری سانتی 35عمق و سیلاب بالای سرعت به طوری که

 نقلیه وسایل شناوری باعث که است بوده بیشتر سیلاب عمق آب، جوی وجود و خیابان عرضی شیب علت به خیابان کنار در البته .است

 هیدرولیکی پرش خیابان، دست پایین در شیب شدن کم و خیابان سنگین ترافیک علت به همچنین است. شده خیابان راست سمت در

  .است بوده سیلاب کننده تشدید عامل نیز سیلاب رسوب بالای غلظت است. کرده عبور هااتومبیل از بعضی روی از آب و است افتاده اتفاق

 

 زیباشهر در حوضه آبخیز دروازه قرآن و محله سعدی-احداث جاده خرامه

یکی از ساخت و سازهای صورت گرفته در حوضه آبخیز دروازه قرآن که تخلفات قانونی متعدد در احداث آن از جمله عدم ارائه 

زیباشهر است. ساخت و ساز صورت -طرح و پروژه پیش از شروع کار به اداره کل محیط زیست استان صورت گرفته، احداث جاده خرامه

ن، سبب از بین رفتن پوشش گیاهی در حوضه آبخیز شده و سبب شدت یافتن نفوذ ناپذیری خاک گرفته در مسیل سعدی و دروازه قرآ

 و در نتیجه شدت واقع سیلاب شده است. 

ها ...( در حوضه باعث کوتاه شدن زمان پیمایش سیل و در )بویژه توسعه شهری، قطع جنگلبا این شرح که، تغییر کاربری اراضی 

 یابد.شود و دبی اوج نیز افزایش میتر می؛ یعنی زمان پیمایش رواناب کوتاهودشنتیجه تیزی هیدروگراف می

 

 تخلیه پسماندها و عدم لایروبی رودخانه

های صنعتی، مسکونی و تجاری در محل حوضچه آرامش یکی دیگر از دلایل موثر در وقوع سیلاب است. با تخلیه پسماندها و زباله

حوضچه و آشغالگیر ریز نصب شده در آن، ضرورت لایروبی مداوم این حوضچه همواره مورد تاکید بوده توجه به قطر کم لوله احداثی در 

و در روز قبل از حادثه  1381های مختلف در سال های صورت گرفته از ستاد مدیریت بحران استان فارس در تاریخنگاریاست. در نامه

ها ای و اداره کل راه و شهرسازی استان لزوم لایروبی رودخانهشرکت آب منطقهدر خطاب به نهادهای مختلف از جمله شهرداری شیراز، 

های حاصله از شورای اسلامی شهر شیراز پس از وقوع سیلاب، لایروبی به موقع در این در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به گزارش

 مکان صورت نگرفته است.
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 تعبیه شده در آن به منظور انتقال سیلابتصویر حوضچه آرامش و کانال  18-1شکل 

 
 تصویر کانال طراحی شده با قطر یک متر جهت خروج سیلاب دروازه قرآن 11-1شکل 

همچنین در طراحی کالوت موجود در روستای آبزنگی که در اختیار شرکت آبفا و شهرداری بوده است، ضوابط فنی و قانونی رعایت 

 که در سیل در برخورد با کالوت در ارتفاع بالاتر از دیواره کالوت عبور کند. نگردیده، و این امر سبب گشته است
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 تصویر پل آبزنگی در بالادست دروازه قرآن 16-1شکل 

 برای فارس، گیری در رابطه با عوامل وقوع سیلاب باید چنین بیان داشت که بنا بر گزارش شرکت آب منطقهلذا در مقام نتیجه

 های سریعسیلاب کننده تولید آبریز های حوضه دسته در حوضه دو این سعدی، و اکبر الله تنگ آبریز های حوضه خصوصیات اساس

Flash Flood) )  طرح اجرای و توسعه گونه هر انجام در لذا .گیرندمی قرار جوی، نزولات نوع با متناسب پاسخ دارای و کم تمرکز زمان با-

 یا و تغییر تقاطعی، های سازه احداث سازی، شهر سازی، راه ها، رودخانه ساماندهی( باشد مرتبط موارد این با نوعی به که عمرانی های

 مشهودی، شکل به موضوع این گذشته سنوات طی متأسفانه .گیرد قرار نظر مد موضوع این بایستی ...) و اراضی های کاربری توسعه

 .است مانده مغفول

 متولی، های ارگان سوی از سعدی، و اکبر الله تنگ های مسیل ساماندهی خصوص در تنها نه گذشته سنوات طی است ذکر شایان

 نیز شهری حوضه در شده واقع های آبراهه و مجاری سایر در بلکه است، نگردیده ارائه نیرو وزارت مجموعه به مهندسی طرح هیچگونه

 امر متولیان کار دستور در شرکت این تذکرات علیرغم ... و کاری نهال کنارگذر، دوربرگردان، جزیره، احداث گذاری، لوله انسداد، موضوع

 ماه فروردین ششم و پنجم رخداد با مشابه شرایط در بلکه گردند نمی محسوب ساماندهی عملیات عنوان به تنها نه که است گرفته قرار

      گردید. خواهد گسترده مشکلات و آبگرفتگی ایجاد باعث ، 1398

               

 وظایف و اختیارات نهادهای مسئول-1-11-8

 شهرداری-مبحث اول

شهرداری به عنوان یکی از نهادهای کشوری در مدیریت سیلاب است. در ذیل به نقش شهرداری در سه مرحله پیش از وقوع 

 پردازیم.سیلاب، حین وقوع سیلاب و پس از وقوع سیلاب می
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 قبل از وقوع سیلاب-گفتار اول

دربرداشتن وظایف مهم و بااهمیت در خصوص مدیریت شهری و دارا بودن اختیارات و اقتدارات قانونی در جهت انجام شهرداری با 

وظیفه خویش، یکی از نهادهای مهم در زمینه مدیریت بحران و بالاخص وقوع سیل  است. انجام صحیح و شایسته وظایف مقرر شده 

مستقیما در پیشگیری از وقوع سیلاب یا کنترل سیلاب و کاستن از قدرت آن  برای شهرداری گاهی به صورت غیرمستقیم و گاهی

ها توان مواد متعدد از قوانین مختلف را بر شمرد که به این تکالیف و یا اختیارات شهرداریباشد. در همین راستا نیز میاثرگذار می

 اشاره دارند.

 

 1118ها مصوب قانون شهرداری-1

ها به دلیل قدیمی بودن آن در مواردی دچار نسخ ضمنی یا صریح شده و یا است که قانون شهرداری توجه به این نکته ضروری

 برخی وظایف و اختیارات این نهاد به نهادهای دیگری واگذار شده است.

 

 

 

 قانون شهرداری 11ماده  1بند 

و تنقیه قنوات  فاضلابو  هاومی و مجاری آبانهار عمو تسطیح معابر و  تنظیف و نگاهداری»دارد که: این بند چنین اشعار می

انهار عمومی و « نگه داری»و « تنظیف»لذا شهرداری مکلف به انجام دو امر « مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه

بنا بر حکم قانون  باشد؛ لذادر لغت به معنای پاکیزه ساختن و پاک کردن می« تنظیف»ها و فاضلاب شده است. اصطلاح مجاری آب

 ها برعهده شهرداری است.تنظیف و لایروبی انهار عمومی و رودخانه

قانون تشکیل  8در اجرای بند )ج( ماده لازم به ذکر است که وظیفه نظارت بر لایروبی مستمر بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. 

 99/8/21مورخ  195645قانون مذکور و تصویب نامه شماره  یآیین نامه اجرای 15ماده  4تبصره  9سازمان مدیریت بحران کشور و بند 

هیأت وزیران، کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی ، برق و فاضلاب با مسئولیت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و 

طی  ورای عالی مدیریت بحران کشوررییس ش.همچنین  وزیر کشور و قائم مقام عضویت دستگاههای اجرایی شیراز تشکیل می شود

آن، نظارت بر لایروبی مستمر  2خطاب به وزیر نیرو خواستار انجام اقدامات هفت گانه ای می شود که در بند  29/5/1381نامه مورخ 

 .های اصلی را از وظایف آن وزارتخانه می داندهای دائمی و فصلی و آبراهحریم پل های مواصلاتی بر روی رودخانه

قانون توزیع عادلانه  21ماده  2تبصرهها، طبق قانون توزیع عادلانه آب، فاضلاب در صلاحیت وزارت نیرو قرارگرفته است. وه بر اینعلا

 شرکت به عهده شهرها محدوده داخل در فاضلاب دفع و آوری جمع و تأسیسات اداره و شهری آب توزیع و تقسیم»دارد که: آب اشعار می

 و شهر شورای نظارت تحت صورت هر در که بود خواهد دیگری مناسب دستگاه یا و شهرها فاضلاب و آب شرکت نام به یمستقل های

 الذکر فوق های دستگاه و ها شرکت تأسیس است. تا کشور وزارت با نظارت شهر شورای نبود صورت در باشند.می هاشهرداری به وابسته

 با است موظف کشور وزارت .دارند عهده بر فعلاً  که است هاییهدستگا بعهده آنها فاضلاب دفع و آوری جمع و شهرها آب مسئولیت
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 به و تهیه را دیگر مناسب های دستگاه یا الذکر فوق های شرکت اساسنامه قانون این تصویب از پس ماه 6 تا حداکثر نیرو وزارت همکاری

دفع فاضلاب بر عهده شرکت آب و فاضلاب بوده و نظارت بر اقدامات با توجه به این ماده، جمع آوری و « .برساند وزیران هیئت تصویب

 شرکت در این خصوص تکلیف شورای اسلامی شهر بوده است.

 

تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام ایجاد غسالخانه و گورستان و »دارد که: قرر میقانون شهرداری م 11ماده  11بند 

این بند نشان از تکلیف شهرداری در مرحله پیش از وقوع سیلاب و پس از آن دارد. با توجه به آنکه کشور ما در معرض « امور آنها

حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله قرار دارد لذا نهادهای متولی بایستی از قبل آمادگی حوادثی که ممکن است دارای تلفات جانی 

 باشد را داشته باشند. 

 

و حریق و همچنین رفع خطر از  حفظ شهر از خطر سیلبرای  تدابیر موثر و اقدام لازم اتخاذ: »قانون شهرداری 11ماده  18بند 

 ...«بناها و 

در این بند مقرر شده است که شهرداری بایستی تدابیر موثر و اقدامات لازم را برای حفظ شهر از خطر سیل بیندیشد. چنانکه 

تصمیمات خود در حفظ شهر از با علم بر موثر بودن آید که شهرداری باید برمی« تدابیر موثر»اده در مشخص است از عبارت صریح م

خطر سیل تدابیری را اتخاذ نماید؛ در واقع تاکید قانونگذار بر موثر بودن تدابیر شهرداری با آگاهی وی صورت گرفته است. از سوی 

شده و نه موثر که حاکی از این امر است که پس از اتخاذ تدابیر موثر شهرداری بر  استفاده لازماز قید « اقدام لازم»دیگر در خصوص 

کند لذا با اقدام صورت گرفته بر پایه تدابیر متوقع این امر هستیم که نتیجه موردنظر حاصل خواهد مبنای تدابیر اتخاذ شده اقدام می

داند انجام دهد بنابراین با این برای حفظ شهر از خطر سیل لازم می شد. همچنین باید توجه داشت که شهرداری باید هر اقدامی را که

تواند گسترده یا محدود باشد؛ وصف دایره اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری بسته به تدابیر اتخاذ شده و خطر پیش بینی شده می

یل هر نوع اقداماتی را انجام دهد و از حدود تواند به ادعای حفظ شهر از خطر سبا این حال قدر متیقن این است که شهرداری نمی

 شود. در این ماده مانع تجاوز شهرداری از اختیارات قانونی مقرر در این ماده می« لازم»اختیارات خود فراتر رود. در نتیجه قید 

 پردازد؟تدابیر می شود که شهرداری چه زمانی وجود خطر را احراز نموده و مطابق با آن به اتخاذهمچنین این پرسش مطرح می

مقصود زمانی است که خطر قریب الوقوع است که در این فرض -1شود که مطابق با آن چندین فرض در این خصوص مطرح می

مقصود از خطر، زمانی است که خطر محقق شده است که در این فرض عمده اقدامات -2اقدامات شهرداری پیش از وقوع سیلاب است. 

باشد.  با توجه به آنکه در این خصوص قانون صراحتی ندارد و از سوی به حین وقوع سیلاب و پس از آن میشهرداری در واقع ناظر 

خطر از  رفع عبارت در «خطر»لفظِشود و تقیید نیاز به قرینه دارد. دیگر هرگاه در لفظ مطلقی احتمال تقیید برود اصل اطلاق جاری می

 غیرفوری، یا فوری خطر بالفعل، یا بالقوه خطر جمله از خطر، هرگونه شامل را واژه این ،«خطر»لفظِ اطلاقِ  که معنا بدان سیل، اطلاق دارد

 واژه این تقیید بر مبنی یاهقرین هیچ خطر، واژهِ اطلاقِ  به توجه با آنکه ضمن کند.می  غیرهو  تخریب خطر سیل، خطر آتش سوزی، خطر

 ندارد. وجود
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های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و شهرداری مکلف است محل»دارد که: بیان می قانون شهرداری 11ماده  8تبصره 

های تخلیه زباله باید ها تعیین و ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند. محلفضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلات و نظایر آن

-آید که نقش شهرداری را پیش از وقوع سیل مشخص میی به شمار میاین ماده از جمله مواد«. خارج از محدوده شهر تعیین شود...

های شهری یکی از عوامل وقوع سیلاب است. لذا انجام صحیح و شایسته این تکلیف موجب ها و آبراههنماید؛ چرا که پر شدن جوی

توان نجام صحیح این تکلیف را نمیشود. بدیهی است که نقش مشارکت مردمی در اپیشگیری از وقوع سیل و کاستن از خسارات آن می

نادیده گرفت؛ بر این اساس یکی از وظایف شهرداری که باید همواره بر آن تاکید ورزید مشخص نمودن محل مخصوص برای تخلیه 

 تر از آن، ارائه راهکارهایی برای جلب مشارکت مردمی است.زباله و مهم

 

 هاساخت و ساز در بستر رودخانه

 به و خیابانها و روها پیاده و میدانها و عمومی های وچهک اراضی»دارد:  قانون شهرداری که بیان می 86ماده  6ره مطابق با حکم تبص

 عمومی معابر درختهای و عمومی گورستانهای و عمومی باغهای و شهرها آب فاضل مجاری و نهرها و ها رودخانه بستر و معابر لیک طور

 از آبیاری تأسیسات ایجاد .است شهرداری مالکیت در و محسوب عمومی ملک است عموم استفاده مورد هک شهر هر محدوده در واقع

 عملیات گونه هر اجرای برای مکلفند نیز هاشهرداری است بلامانع شهرها محدوده در واقع ها رودخانه بستر در برق و آب وزارت طرف

ها و انهار در مالکیت شهرداری قرار گرفته که این بستر رودخانه« .نمایند جلب را برق و آب وزارت نظر قبلاً  هارودخانه بستر در عمرانی

 و عمومی هایکانال و طبیعی انهار بستر»کند که: قانون توزیع عادلانه آب نسخ شده است.  ماده یاد شده مقرر می 2مورد با وضع ماده 

 اسلامی جمهوری حکومت اختیار در طبیعی هایبرکه و هامرداب بستر و مسیلها و باشند داشته فصلی یا دائم آب اینکه از اعم ها رودخانه

 شدن خشک یا و ها دریاچه و دریاها آب سطح رفتن پایین اثر در که مستحدثه اراضی و ساحلی اراضی است همچنین و است ایران

مطابق با « .اسلامی جمهوری حکومت در اراضی احیاء نحوه قانون تصویب از قبل احیاء عدم صورت در باشد آمده پدید هاباتلاق و هامرداب

ها و نهرها متعلق به دولت است. اصل چهل و پنجم ها و نهرها در مالکیت دولت است؛ لذا بستر رودخانهحکم این ماده بستر رودخانه

تنها در  86ماده  6داشت که تیصره قانون اساسی نیز با قرار دادن رودخانه در شمار انفال موید این امر است. از سوی دیگر باید توجه 

ها تکلیف به اخذ مجوز از وزارت نیرو برای هرگونه عملیات این قسمت نسخ ضمنی شده است اما آن قسمت از ماده که برای شهرداری

لیات عمرانی یا تواند اقدام به عمها مقرر کرده به قوت خود باقی است. در نتیجه شهرداری تنها در صورتی میعمرانی در بستر رودخانه

ها نماید که از وزارت نیرو مجوز بگیرد. یکی از نکات حائز اهمیت قانون مذکور در خصوص هر گونه ساخت و ساز در بستر رودخانه

ها اصل است که مبتنی بر این فهم است که اجازه وزارت نیرو در موافقت با احداث اعیانی در بستر و حریم رودخانه 4ماده  3تبصره 

های حقوقی و بایست با هر درخواستی موافقت نماید بلکه پس از بررسیو حالت استثناء دارد. به عبارت دیگر این وزارتخانه نمینبوده 

 فنی لازم و با توجه به شرایط حاکم بر رودخانه عندالزوم اجازه احداث اعیانی سازگار در بستر را صادر نماید.

 

برآورد و تنظیم بودجه و متمم، اصلاح و تفریق بودجه شهرداری »دارد: که مقرر می قانون شهرداری 11ماده  4بر اساس بند 

قانون بودجه سالیانه  52( ماده ب) حکم بندشهرداری مسئول تهیه و تنظیم بودجه سالیانه خود بود. اما بنا بر « برعهده شهرداری است.

های کشور طی دیم نماید که به موجب آن شهرداریمجلس تقای به ماه لایحه 6دولت موظف است حداکثر ظرف » 1362کشور سال 
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شهرداری موظف به خودکفایی مالی و کسب درآمدهای مورد نظر خود شد. « ساله به خودکفایی کامل برسند 3ریزی یک برنامه

شهر از خطر سیل و  بنابراین شهرداری موظف است در تنظیم بودجه سالیانه خود مبالغی را برای سیل و سایر حوادث مترقبه و حفظ

 ها قرار دهد.ها و مسیلنیز مواردی از قبیل لایروبی رودخانه

 

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران-1

یکی از قوانین مهم در ارتباط با مدیریت بحران و تکالیف نهادها در وقوع حوادث غیرمترقبه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 

نامه اجرایی آن وظایفی را برای شهرداری در پیش از وقوع سیلاب برشمرده است. ین قانون و آیینباشد. موادی از امی 1398مصوب 

 به میشود نامیده سازمان اختصار به قانون این در کشور بحران مدیریت سازمان»دارد که: قانون سازمان مدیریت بحران مقرر می 6ماده 

 رسانی اطلاع پژوهشی، و اجرائی هایزمینه در انسجام و هماهنگی ایجاد ریزی، برنامه سیاستگذاری، امر در یکپارچه مدیریت ایجاد منظور

 نیاز مورد لوازم و امکانات همه از استفاده و دیده آسیب مناطق بازسازی و ساماندهی و بحران مدیریت مختلف مراحل بر نظارت و متمرکز

 دولتی، غیر عمومی مؤسسات انتظامی، و نظامی نیروهای دولتی، هایبیمه و بانکها عمومی، و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه

 مقام امر تحت هایدستگاه است، نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که مؤسساتی مردمی، های تشکل ،هاشهرداری اسلامی، شوراهای

 با مواجهه در محلی و ای منطقه ملی های توانمندی از بهینه مندیبهره جهت له،معظم اختیار تفویض صورت در مسلح نیروهای و معظم

در این ماده بیان شده است که در جهت انجام وظیفه شایسته سازمان « .گرددمی تشکیل نشده بینی پیش سوانح و طبیعی حوادث

ست و بنا بر حکم انتهای مدیریت بحران شهرداری نیز مکلف به در اختیار گذاشتن همه امکانات و لوازم مورد نیاز در اختیار سازمان ا

ای در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی های ملی و محلهمندی بهینه از توانمندیماده هدف از پیش بینی چنین امری بهره

 نشده است.

استفاده نموده است که تصریحی در « استفاده از همه امکانات و لوازم موردنیاز»باید به این امر توجه داشت که قانونگذار از عبارت  

-مندی از این موارد تا چه میزان میشود و نیز گستره اختیار سازمان مدیریت در بهرهاینکه چه امکانات و لوازمی مشمول این ماده می

استفاده از همه امکانات و »نکته اول آنکه صدر ماده که در مقام بیان اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران است عبارت باشد ندارد. 

نه در جهت نیل به اهداف سازمان بلکه به عنوان یکی از اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران نام برده شده است؛ لذا « لوازم موردنیاز

های ملی و ین ماده با به کاربردن این عبارت، در راستای به تصویر کشیدن اهمیت استفاده از توانمندیرسد قانونگذار در ابه نظر می

ای گام برداشته است که نقش اساسی در مدیریت بحران و در مواجهه با حوادث طبیعی مانند سیل دارند که از جمله این نهادها محله

کند. نکته دوم آنکه با توجه به آنچه در فوق بیان شد به ت شهری در شهر عمل میباشد که در ارتباط مستقیم با مدیریشهرداری می

باشد که به سازمان مدیریت بحران در اقدام شایسته کلیه امکاناتی می« همه امکانات و لوازم موردنیاز»رسد مقصود قانونگذار از نظر می

 اید از جمله امکانات مالی، تشکیلاتی و...نممندی از توانمندی شهرداری در حل بحران مساعدت میدر بهره

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 161 ماده موضوع هایدستگاه کلیه: »قانون سازمان مدیریت بحران 11ماده 

 و رهبری معظم مقام نظر تحت هایدستگاه جمله از دولتی غیر و عمومی مؤسسات و 1393مصوب ایران اسلامی جمهوری فرهنگی

-بنگاه و هاتشکل ها،سازمان نیز و هاشهرداری نظر زیر سازمانی واحدهای و هاشهرداری (قوا کل معظم فرماندهی اذن با) مسلح نیروهای

 و وظایف چهارچوب در موظفند( یآمادگ مرحله در ویژه به) بحران جامع مدیریت مراحل در تعاونی، و خصوصی هایبخش در فعال های

 ارائه سازمان به شد خواهد تعیین که زمانی درمقاطع ذیربط دولتی مراجع طریق از را خود عملکرد گزارش نموده، عمل محوله ضوابط
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ها در مراحل چهارگانه مدیریت بحران دارای ها و واحدهای سازمانی زیرنظر شهرداریدارد شهرداریمطابق با آنچه ماده مقرر می«.دهند

شهرداری که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته به انجام وظایف و تکالیف خود در رابطه با مدیریت تکلیف هستند. تکلیف قانونی 

بحران و ارائه گزارش اقدامات خود به سازمان است. با این حال در این ماده گستره تکالیف شهرداری و حدود آن با توجه به مواردی 

کند اما حدود شود؛ در واقع حکم قانونی به تکلیف شهرداری اشاره میمحول میاست که از سوی سازمان مدیریت بحران به شهرداری 

کند. درنتیجه تکالیف و میزان ورود شهرداری به مدیریت بحران و نقش این نهاد را به تشخیص سازمان مدیریت بحران  واگذار می

شهرداری را دارای تکلیف در مراحل  آید وظاهر ماده برمی شهرداری در حکم این ماده نه دارای تکالیف مطلق )مطابق با آنچه ابتدائا از

به حکم ابتدایی، دارای تکالیف محدود به تشخیص « در چارچوب وظایف و ضوابط محوله»داند( بلکه با الحاق قید جامع بحران می

 باشد.سازمان مدیریت بحران می

احیت شهرداری و سایر نهادها به سازمان مدیریت بحران در با اینکه حکم قانونگذار در این رابطه و اعطای تشخیص حدود صل 

راستای اقدام صحیح و شایسته در زمینه مدیریت بحران بوده با علم بر اینکه سازمان مدیریت بحران به دلیل نقش مستقیمی که در 

بر نظارت بر انجام صحیح اقدامات سایر   تواند با استفاده از اختیارات قانونی خویش در مدیریت بحران علاوهکند میاین زمینه ایفا می

گیرد این امر است که حدود ای از ابهام قرار میای که در شرح ماده در هالهشود. نکتهنهادها، سبب تمرکز در اجرای این امور می

انونگذار در این اختیارات سازمان مدیریت بحران در محول نمودن وظایف به سایر نهادها ازجمله شهرداری چیست؟ واضح است که ق

ماده برای سازمان محدودیتی قائل نشده است و اطلاق ماده حکایت از وسعت اختیارات سازمان دارد؛ لذا با این اوصاف سازمان بدون 

تواند هرگونه تکالیفی را برای شهرداری مشخص نماید. از سوی دیگر در برداشتی دیگر عبارت آنکه محدودیت قانونی داشته باشد می

توان به وظایف و ضوابط محوله از سوی قانونگذار تعبیر نمود که مطابق با آن شهرداری در چارچوب را می« ف و ضوابط محولهوظای»

کند( وظایف قانونی خود اما تحت نظارت سازمان مدیریت )که در این ماده به عنوان یک نهاد فرادستی بر اقدامات شهرداری نظارت می

ه مشخص است ماده از برخی جهات دارای نقص و ابهام است: اول آنکه در برداشت نخست از ماده قانونگذار کند. همان گونه کاقدام می

نماید که سازمان تا چه میزان دارای با اعطای اختیارات به سازمان مدیریت بحران در اعطای وظایف و ضوابط محوله، مشخص نمی

« ضوابط محوله»نماید. دوم آنکه عبارت ه به چه قوانین یا ضوابطی مشخص میاختیارات است و این وظایف را بر چه اساسی و با توج

گویای این مطلب است که سازمان مدیریت بحران علاوه برآنکه در تعیین تکالیف دارای اختیارات کامل است بلکه برای شهرداری 

ه یاد شده شهرداری دارای تکالیف در مراحل نماید که شهرداری برآن اساس اقدام کند. با توجه به مادضوابطی را نیز مشخص می

نماید و علاوه بر این موظف است گزارش عملکرد خود را به سازمان چهارگانه مدیریت بحران است که بر اساس وظایف محوله اقدام می

 مدیریت بحران ارائه دهد.

 در مذکور هایدستگاه تمامی بحران، بروز هنگام در»دارد که: قانون سازمان مدیریت بحران اشعار می 11ماده  1علاوه بر این تبصره 

 گزارش و نمایند شرکت بحران با مقابله عملیات در شده تعیین پیش از هایبرنامه طبق عالی شورای ریاست اعلام به بنا موظفند ماده این

در « .گیردمی صورت عالی شورای ریاست اعلام با مقابله، عملیات خاتمه و توقف د.برسانن سازمان اطلاع به معمول طرق از را خود اقدامات

آیین نامه اجرایی سازمان  4باشد. و نیز ماده ها میهای ذیربط شهرداریآیین نامه یاد شده یکی از مصادیق دستگاه 1بند )ه( ماده 

 طبق را بازسازی و مقابله آمادگی، پیشگیری، مراحل به مربوط وظایف موظفند ذیربط دستگاههای»دارد که: مدیریت بحران بیان می

 فرماندهی مراتب سلسله امر تحت را شده محول امور بحران، با مقابله عملیات هنگام در و داده انجام  3ماده موضوع عالی شورای مصوبات
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ارائه گزارش در تایید ماده فوق، برای شهرداری تکلیف اقدام در مراحل چهارگانه مدیریت بحران و « .دهند انجام کشور بحران مدیریت

 دارد.عملکرد به سازمان مدیریت بحران را مقرر می

 

، آیین نامه اجرایی برنامه ملی 1148قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب -1

 1187بازآفرینی شهری پایدار مصوب خرداد 

 سازمان(شهرسازی و راه وزارت توسط ،وناکارآمد شهری سودهفر های بافت محدوده نقشه»قانون یاد شده،  2مطابق با بند ب ماده 

 و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون  5ماده  موضوع هاین کمیسیو تصویب به و تهیه هاشهرداری یا و )ایران شهری بهسازی و عمران

فرسوده را برعهده وزارت مسکن های بهسازی و نوسازی بافت قانون تهیه طرح  3و نیزماده «  .رسد می یا رسیده ایران معماری

نیز در حکمی  1381وشهرسازی و یا شهرداری قرار داده است؛ آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار مصوب خرداد 

رر مق 1قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، در ماده  62و  61، 58مشابه، در جهت نوسازی و بهسازی مناطق فرسوده و اجرای مواد 

های مصوب شورای عالی و شهرسازی معماری ایران نقشه محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری براساس شاخص»داشته است که 

قانون  5های موضوع ماده ها تهیه و به تصویب کمیسیونتوسط وزارت راه و شهرسازی )شرکت بازآفرینی شهری ایران( و یا شهرداری

عماری ایران و یا ستادهای بازآفرینی شهری پایدار استان و در مورد کلانشهرها به تصویب شورای تاسیس شورای عالی شهرسازی و م

بنابراین بنا بر حکم قانون شهرداری تحت مدیریت شهردار محترم تکیلف به « رسد.عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و یا می

 را برعهده دارد. « طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر تهیه»و همچنین « های فرسوده و ناکارآمدتهیه نقشه بافت»

وجود بافت فرسوده و ناکارآمد شهری از جمله دلایل شدت و قوت گرفتن آثار وقوع سیلاب در مناطق مختلف از جمله محله سعدی 

ن ماده تکلیفی به طور صریح و باشد که سبب ورود خسارات بسیار بر معابر عمومی و منازل مردم شد. لذا با اینکه در ایشیراز می

مستقیم در ارتباط با سیلاب به شهرداری محول نشده است اما شهرداری با درنظر داشتن این مواد قانونی و اقدام شایسته در جهت 

یز نماید، گام موثری در جهت کاستن از شدت سیلاب و نسازی تصویر شهر میانجام این تکلیف، علاوه بر آنکه کمک شایانی به به

 دارد.های ناشی از آن برمیخسارات و آسیب

 

 12/8/1144با آخرین اصلاحات تا تاریخ  1/1/1118مصوب  قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها 1ماده -8

 به آن کردن نابود یا ،قطع هر نوع درخت وجلوگیری ازقطع بی رویه درختانو  حفظ و گسترش فضای سبزبه منظور »دارد که: مقرر می

 شوند، شناخته باغ شهر اسلامی شورای تشخیص به که محلهایی نیز و باغات بوستانها، پارکها، بزرگراهها، میادین، معابر، در طریق هر

ممنوع است. ضوابط و چگونگی اجراء این ماده در چهارچوب بط مربوطه ضوا رعایت و شهرداری اجازه بدون شهرها وحریم درمحدوده

رعایت شرایط متنوع مناطق مختلف کشور توسط وزارت کشور با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نامه مربوطه با آئین

 «.حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی وشهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای عالی استانها می رسد

های شهری نقش حیط زیست و نیز زیرساختشهرداری در کلیه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه حفاظت از م

کند؛ یکی از موارد اثرگذار در راستای این وظیفه شهرداری نگه داری و گسترش فضای سبز است. از سوی دیگر، یکی پررنگی را ایفا می

ز و گسترش از دلایل اصلی وقوع سیلاب و شدت گرفتن قدرت آن، کاهش سطح مراتع و قطع درختان است از این روی حفظ فضای سب
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های سیل خواهد داشت. درنتیجه یکی دیگر از اقدامات شهرداری که به طور آن تاثیر چشم گیری در کاهش خسارات و آسیب

فضای سبز در شهرها « گسترش»و « حفظ»گیرد، اقدام غیرمستقیم شهرداری به غیرمستقیم اما اثرگذار در ارتباط با سیلاب قرار می

بینی شده که مطابق با آن ونی یاد شده و با توجه به متن صریح ماده برای شهرداری سه نوع تکلیف پیشلایحه قان 1است. در ماده 

حفظ فضای سبز )که فضای سبز یادشده ممکن است سابقا توسط شهرداری ایجاد شده یا به صورت طبیعی در -1شهرداری موظف به 

آید اقدام به حفظ ختان است. همان گونه که از متن ماده برمیجلوگیری از قطع در-3گسترش فضای سبز و -2شهر موجود باشد( 

فضای سبز امری متفاوت و کل از جلوگیری از قطع درختان است با این شرح که جلوگیری از قطع درختان یکی از مصادیق حفظ 

جمع تشخیص مصلحت م 13/5/99فضای سبز است. در آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 

گیاه خشبی )چوبی(دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول »در تعاریف واژگان درخت را به  1نظام در بند )الف( ماده 

و در بند )ه( ماده یاد شده فضای سبز شهری را « .)مثمر( وسایر درختان )غیر مثمر( که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد

تعریف « .عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده وحریم شهرها که دارای مالکیت عمومی،دولتی وخصوصی باشند » به

آیین نامه اجرایی این قانون نیز سه مورد کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضای سبز را برعهده شهرداری گذاشته  4کند. ماده می

معابر ،میادین ،بزرگراها وبوستان های عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به  وفضاهای سبزاشت،حفاظت وآبیاری درختان ک است:

 از وظایف شهرداری قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست 3استثنای بوستان های محیط زیست ومناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده

 .است

کلیه دستگاه های ارائه دهنده »دارد که: اشعار می شهرها حفظ و گسترش فضای سبز درقانون  5ماده  1از طرف دیگر تبصره 

...(  شهرداری و سازمان های وابسته به آنهای نفتی و  فرآورده پخش شرکت مخابرات، برق، گاز، )از قبیل آب، فاضلاب، خدمات شهری

از  علاوه بر سایر مجوزهای لازم، باشد، مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز که قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانیموظفند 

هایی که خدمات شهری ارائه مطابق با حکم این ماده همه دستگاه« .مجوز اخذ نمایند آیین نامه( 1شهرداری )کمیسیون موضوع ماده 

اید از کمیسیون ماده های وابسته به شهرداری اگر درصدد انجام هر گونه عملیات عمرانی هستد بدهند از جمله شهرداری و سازمانمی

های وابسته به شهرداری شهرداری و سازمان-1که در شهرداری مستقر است مجوز اخذ نمایند. در این ماده نکاتی قابل توجه هستند:  1

ائه های اردر این ماده حکم فقط در خصوص دستگاه-2مجوز لازم را اخذ نمایند.   1ها باید از کمیسیون ماده نیز مانند سایر دستگاه

مسئولیت حفظ فضای  1در این ماده شهرداری از طریق کمیسیون ماده -3ها دهنده خدمات شهری است و نه سایر نهادها و دستگاه

قانون حفظ و گسترش  1توان  بر تکلیف مقرر شده در مادهسبز و جلوگیری از قطع درختان را برعهده دارد؛ لذا از این جهت نیز می

 اکید نمود.فضای سبز برای شهرداری ت

هر نوع تغییر برای بررسی  قبل از صدور پروانه ساختمانیشهرداری مکلف است » آیین نامه اجرایی: 3مادههمچنین مطابق با حکم 

آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی  صدور پایان کار این آئین نامه و 1املاک واراضی موضوع ماده وضعیت درختان

آئین نامه ودر مورد باغات واقع  1موضوع را از کمیسیونهای ماده  درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده استتعداد وضعیت و

در حریم شهرها قبل از صدورپروانه ساختمانی ،مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زارعی 

 قبل از صدور پروانه ساختمانی-1؛ لذا شهرداری مکلف شده است که: «زی استان استعلام نمایدوباغ ها مستقر در سازمان جهاد کشاور

در خصوص املاکی که  پس از صدور پروانه ساختمانی و قبل از صدور پایان کار-2در خصوص تغییر وضعیت درختان املاک و اراضی و 

استعلام نماید. ضمانت اجرای این استعلام ملاحظه  1ز کمیسیون ماده ها دچار تغییر شده است باید اتعداد درختان موجود در عرصه آن
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شود که شهرداری در این ماده نیز در راستای تکلیف خود به جلوگیری از قطع درختان موظف است که در چند مرحله بر قطع می

 درختان نظارت نماید.

کمیسیونی مرکب از  ین نامه اجرایی آن و تشخیص باغاتبه منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آئ»در ماده  1کمیسیون ماده 

یک نفر به انتخاب شهردار  -ب انتخاب شورا یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به -الف اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود.

صورت عدم وجود سازمان  مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در-ج ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری

شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در  :1تبصره .  پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری

مترمربع که در محدوده شهر واقع می باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل  511عرصه های با مساحت بیش از 

مترمربع واقع در  2111تا  511شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه های بین  :2تبصره  نماید.

محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن 

ورتی که شهرداری منطقه ص در و شهرداری منطقه مدیر -بشورا  رئیس انتخاب به شهر اسلامی شورای نماینده -الف اقدام کند.

صورت عدم وجود سازمان پارکها و  در شهرداری، سبز فضای و پارکها سازمان مدیرعامل نماینده -ج نداشته باشد، شهرداری آن شهر

گونه که مشخص است ترکیب کمیسیون ماده  پیش بینی شده است. همان« فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری

های موجود در کلانشهرها مدیر در کلانشهرها با ترکیب این کمیسیون در سایر شهرها متفاوت است؛ بدین صورت که در کمیسیون 1

متر  511حت های با مسابرای عرصه 1منطقه شهرداری باید عضو این کمیسیون باشد . نکته دیگر آنکه موارد فعالیت کمیسیون ماده 

مربع و بیش از آن است؛ لذا در خصوص مساحت کمتر از آن، شهرداری تکلیفی به اخذ این مجوز ندارد. نتیجه آنکه در خصوص قطع 

 اقدامی انجام دهد. 1تواند از طریق کمیسیون ماده های با مساحت کمتر شهرداری نمیدرختان در ساختمان

الی رشته کوه البرز قرار دارد یکی از مهمترین عوامل سیلاب ها در کنار خشکسالی به در مناطقی مانند گلستان که در دامنه شم

علت قطع درختان و جاری شدن آب های سطحی از دامنه کوه ها است. این آب ها در حالت طبیعی توسط درختان، رودخانه ها و 

. در حالی که قطع درختان ه اراضی وارد نمی کنندموانع موجود در این مسیر جمع آوری می شوند و با کاهش سرعت خسارت زیادی ب

-کاهش سریع نفوذ آب در خاک و ارتقاء سیلاب های  می فرسایش خاک، سببو نابودی فضای سبز به خصوص در مناطق شیب دار 

راز نیز این . در مازندران نیز  قطع درختان و نابودی فضای سبز موجب وقوع سیلاب و شدت گرفتن آن بوده است. در سیلاب شیرددگ

-امر مورد بحث کارشناسان و کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شهر شیراز  قرار گرفته و چنین مطرح شده که در احداث جاده خرامه

های بالا دست و به صورت خاص عملیات راهسازی جاده خرامه به دست اندازیاکبرآباد طبیعت بالا دست دروازه قرآن آسیب دیده و 

ایجاد خاکریزهای دست ریز شده است که حجم سیلاب در بارش اخیر، باعث شسته شدن خاکهای دست ریز و غلظت زیبا شهر باعث 

بالای رسوبات در سیل آب و در نتیجه قدرت بیش از حد تصور سیل آب در تخریب خودروهای در مسیر خود شده است که خود سبب 

ها در سیل آب و افزایش قدرت تخریب آن شده است.در نتیجه قدرت  ، ماسه و گردگوشهرها شدن ناگهانی آب و افزایش حجم شن

 .، تخریب خودروهای در مسیر خود را باعث شده استمضاعف سیل آب

 

  1184قانون پیشگیری و مبارزه با خطر سیل مصوب  1ماده -1

 است مکلف کشور وزارت عمومی بهداشت تامین و سیل خطرات از مردم مال و جان حفظ منظور به»مطابق با حکم این ماده: 

 به فاضلاب کانال کشیدن و برگردان سیل و مسیل احداث و اصلاح و حفظ برای را لازم اقدامات کلیه قانون این تصویب از پس بلافاصله
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 که نقطه هر در حقوقی یا و حقیقی از اعم اشخاص یا مؤسسات و دولت به متعلق ساختمانهای و مستحدثات و اراضی کلیه از و آورده عمل

 و اراضی دارد وجود شهرداری که نقاطی نماید در تملک یا تعرف و نموده استفاده باشد داشته ضرورت مذکور منظورهای تامین برای

 مربوط خسارت شهرداری تا گرفت خواهد قرار شهرداری اختیار در کشور وزارت طرف از تملک یا تصرف مورد ساختمانهای و مستحدثات

 کلیه باشد ضروری قانون این طبق هاساختمان و مستحدثات و اراضی از استفاده که نقطه هر در .بپردازد قانون این در مقرر ترتیب به را

 اراضی بود نخواهد بیشتر ماه یک از حداکثر که مدتی ظرف اقتضاء حسب بر شهرداری آگهی یا اخطار تاریخ از مکلفند متصرفین و مالکین

« .شد خواهد تملک یا و تصرف به اقدام شهرداری طرف از صورت این غیر در و دهند قرار شهرداری اختیار در را ساختمان و مستحدثات و

وزارت کشور در خصوص « وزارت کشور و شهرداری مامور اجرای این قانون هستند.»این قانون مبنی بر این امر که  9و نیز حکم ماده 

ی تکلیف است و در راستای انجام وظیفه خویش اختیار استفاده از کلیه اراضی و حفظ و اصلاح  احداث مسیل و سیل برگردان دارا

تواند این املاک را تصرف یا تملک نماید. صدر ماده تنها برای وزارت کشور تکلیف ها و مستحدثات را دارد؛ لذا از این روی میساختمان

ارات مقرر شده در ماده فوق مبنی بر تصرف و تملک اراضی و نماید با این حال بنا بر حکم ماده، شهرداری دارای اختیمشخص می

فوق شهرداری   9املاک به منظور انجام صحیح حکم صدر ماده و به جایگزینی از وزارت کشور است. از سوی دیگر مطابق با حکم ماده 

الزاماتی را بر وزارت کشور در خصوص تواند در جهت اجرای این ماده نیز به مانند وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است لذا می

 تکلیف صدر ماده که بر عهده آن وزارت وضع شده بار نماید. 

 

همچنین این قانون اجازه استفاده و این قانون به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی تصویب شد.

ن و فاضلاب ضرورت دارد را حسب مورد به وزارت کشور و  رگرداتملک اراضی و مستحدثاتی که برای احداث سیل بند و سیل ب

عمرانی مرتبط، مانع از بروز حوادث ناشی از سیل  ها داده است تا بدین ترتیب با شناسایی نقاط سیل خیز و اجرای پروژهشهرداری

توان تاکنون توفیقی پیدا نکرده و به جرأت میهای ذیربط، در عمل شود.این قانون به واسطه فقدان ضمانت اجراهای لازم برای دستگاه

 .از آن به عنوان یکی از قوانین متروک یاد کرد

 حین وقوع سیلاب-گفتار دوم

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در شرح مقابله که سومین مررحله از مراحل مدیریت بحران است چنین بیان  2ماده  جبند 

 برای نسبی رفاه تأمین انسانها؛ مال و جان نجات هدف با که است بحران وقوع دنبال به اضطراری تخدما ارائه و اقدامات »داشته است: 

 درمان، بهداشت، امداد، و نجات وجو، هشدارجست رسانی،اطلاع شامل مقابله عملیات .میشود انجام خسارات گسترش از جلوگیری و آنها

 برقراری سوخترسانی، خطرناک، موارد کنترل آتش، مهار پسماندها، دفع تدفین، پزشکی، هایفوریت ارتباطات، ترابری، امنیت، تأمین

ها را مکلف نموده است آیین نامه اجرایی شهرداری 4از سوی دیگر ماده « .است ذیربط اضطراری خدمات سایر و حیاتی هایشریان

سازمان مدیریت بحران اقدامات لازم را انجام دهد. با توجه مطابق باوظایف تعیین شده در این ماده و با توجه به وظایف محوله از سوی 

آیین نامه  1هایی است که در بند )ه( ماده به آنکه موارد پیش بینی شده در این ماده نه تنها برای شهرداری بلکه برای کلیه دستگاه

ری مکلف به انجام آن دسته از اقداماتی رسد شهردااجرایی جهت همکاری با سازمان مدیریت بحران تعریف شده است؛ لذا به نظر می

است که در حیطه مدیریت شهری و صلاحیت شهرداری و یا آن دسته از اقداماتی است که بنا بر تشخیص سازمان مدیریت بحران 

 شود.محول می

 با خدمات ایمنی شهرداری  امدادرسانی-
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 بعد از وقوع سیلاب-گفتار سوم

-را شامل این موارد می -بازسازی و بازتوانی–ان مدیریت بحران مرحله چهارم مدیریت بحران قانون تشکیل سازم 2بند )د( ماده  

 گرفتن نظر در با دیدهآسیب مناطق به عادی وضعیت گرداندن باز برای که است بحران وقوع از پس ضروری و لازم اقدامات کلیه» داند:

 د.گیرمی انجام دیدهآسیب منطقه اجتماعی تاریخی، فرهنگی، مسائل و مردمی هایمشارکت ایمنی، ضوابط پایدار، توسعه ویژگیهای

 طبیعی حالت به دیدگانآسیب اجتماعی و روانی و روحی جسمی، شرایط بازگرداندن جهت که است اقداماتی مجموعه شامل نیز بازتوانی

نامه های ذیربط مقرر شده در آیینعنوان دستگاهبا توجه به موارد پیش گفته در مبحث پیشین، شهرداری نیز به « .رسدمی انجام به

 4اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران پدر مرحله بازسازی و پس از وقوع سیلاب مطابق با آنچه قانونا و بنا به تصریح ماده 

 د.باشگیرد دارای مسئولیت میمطابق با مصوبات شورای عالی مدیریت بحران در صلاحیت این نهاد قرار می

 فرآیند بازسازی و کنترل مرحله به مرحلۀساخت وساز-

 پاکسازی با کمک پاکبانان و نیروهای اجرایی-

 اسکان اضطراری-

 مواد غذایی-

 

 ایشرکت آب منطقه-مبحث دوم

ا به وزارت نیرو می تواند سازمان ها و شرکت های آب منطقه ای ر» قانون توزیع عادلانه آب اختیار داده شده است :  32ماده 

صورت شرکت های بازرگانی راسا یا با مشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند . 

اساسنامه این شرکتها به پیشنهاد وزارت نیرو به توصیب هیات وزیران خواهد رسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و 

اف خواهند بود . وزارت نیرو می تواند از این اختیارات برای تغییر وضع شرکتها و سازمانها و موسسات موجود خود هزینه دادرسی مع

 استفاده کند. 

 «وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای را تعیین می نماید .  -تبصره  

 

 پیش از وقوع سیلاب-1

شرکت ، مهندسی رودخانه ها و نیز کنترل سیلاب و طراحی و اجرای طرحهایی که برای نیل به اساسنامه آن  1ماه  2به موجب بند 

 وظایف مذکور ضرورت دارد ، در زمره موضوع فعالیت آن شرکت قرار گرفته است

 

وانین و مقررات اساسنامه شرکت ، انجام کارگزاری وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر ق 1ماده  5برابر با بند 

مربوط به آب حسب ، ارجاع وزارت نیرو بر عهده آن شرکت قرار گرفته است ؛ برابر با قانون توزیع عادلانه آب وظایف متعددی بر عهده 

 ی وزارت نیرو در خصوص مدیریت ، بهره برداری از منابع آب محول گردیده است که موارد ذیل از آن قرار می باشد :
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تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و »  قانون توزیع عادلانه آب:  2ه ماد 1الف. تبصره 

مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر 

 « .ساختمان آبی با وزارت نیرو است 

: خانهدانهار و رو میموجود در بستر و حر یها یانیرفع تصرف و قلع اع فیبر تکل یعادلانه آب مبن عیقانون توز 2ماده  4تبصره ب.  

وزارت نیرو در صورتیکه اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های » 

ربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و طبیعی را برای امور م

قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد 

 .«   قانون تعیین و پرداخت می شود  این 44و  43،خسارات به ترتیب مقرر در مواد 

 رهیها و ذخ لابیمهار سمبنی بر تکلیف  رویوزارت ن سیقانون تاس 1عادلانه آب و بند ل ماده  عیقانون توز 28بند الف ماده ج. 

 ینیزم ریز ای ینمودن آب رودخانه ها در مخازن سطح

وزارت نیرو موظف است به منظور تامین آب مورد نیاز کشور از طریق زیر اقدام » قانون توزیع عادلانه آب مقرر می دارد :  28ماده 

همچنین در بند ل « مهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه ها در مخازن سطحی یا زیر زمینی  -1مقتضی به عمل آورد :   

 « احداث تاسیسات آب و بهره بردای از آنها » ارت نیرو قانون تاسیس وز 1ماده 

 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها و ...  5و  3و  2و ماده  1بند ح و خ ماده 

برابر با مقررات فوق الذکر تعیین بستر و حریم رودخانه ها و نیز حفظ و حراست و رفع تصرف از متصرفین حریم و بستر رودخانه ها 

 شرکت های آب منطقه ای واگذار گردیده است.به 

 

 

 

 

 هالایروبی رودخانه

قانون مذکور و  یآیین نامه اجرای 15ماده  4تبصره  9قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و بند  8در اجرای بند )ج( ماده 

هیأت وزیران، کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی ، برق و فاضلاب با  99/8/21مورخ  195645تصویب نامه شماره 

 .مسئولیت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و عضویت دستگاههای اجرایی شیراز تشکیل می شود

 وزارت نیروست.نظام نامه سیلاب و  رواناب، مدیریت سدها-بارش پایش و گیریستگاه مسئول اندازهد

 

 لابحین وقوع سی-1

سازی ها و هشدارها)دفتر مطالعات پایه(، ارائه / بهنگامبینیهای بارش و سیلاب و بروزرسانی پیشگردآوری و تحلیل داده

بند و های سیل، پایش دیوارههای ضربتی کنترل جریان سیل و لایروبی رودخانهسناریوهای آبگیری و خروجی سد، اجرای طرح

 ای در این مرحله است.های آب منطقهاقدامات تسکین سیلاب مصوب، از جمله وظایف مهم شرکت های آبگذری و نیز اجرایگلوگاه
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ضمن تقویت ارتباط با سازمان هواشناسی همچنین ارزیابی، تجهیز و « آگاهی مبنی بر احتمال رخداد سیلصدور پیش»مسوولیت 

رد موقعیت و زمان رخداد بارش و سیلاب با حداکثر دقت ممکن آگاهی لازم در موبینی و هشدار و اعلام پیشتقویت شبکه پایش، پیش

ساعت از زمان دریافت اطلاعات اولیه تا زمان  6به واحدهای استانی و دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب به فاصله حداکثر 

 ای در این مرحله است.های آب منطقهصدور هشدار تکلیف دفاتر مطالعات پایه شرکت

 

 از وقوع سیلابپس -1

، لایروبی و پاکسازی رودخانهای، ملزم به اقداماتی از جمله: های آب منطقهسپس دفاتر تخصصی و واحدهای عملیاتی شرکت

باشند. پس از آن، می ارزیابی و برآورد میزان خسارتو اعلام به مراجع ذیربط و نیز  های آبگذریدیده و گلوگاهشناسایی نقاط حادثه

ای و بررسی سایر اطلاعات، پایان شرایط سیلابی های منطقهت پایه شرکت مدیریت منابع آب با دریافت اطلاعات از سامانهدفتر مطالعا

 نماید.در سطح حوضه آبریز و پایان رخداد سیلاب را به دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب اعلام می

 

 دهای مسئول و تخلفات قانونی نهادها در سیلاب اخیرچگونگی انجام وظیفه نها-1-11-1

پردازیم که در عوامل وقوع سیلاب یا دلایل شدت و یا افزایش خسارات وارده ناشی از در این بخش به بررسی اقدامات نهادهایی می

ای فارس، اداره کل راه و طقهاند. ذیل این بخش اقدامات نهادهای شهرداری، شرکت آب منسیلاب از نظر قانونی متولی و مسئول بوده

 نماییم.شهرسازی استان فارس، ستاد مدیریت بحران و نیز اقدامات پلیس راهور را کنکاش می

 

 هاشهرداری -گفتار اول

شهرداری شیراز از لحظات آغازین سیلاب در ارتباط با تبدیل مسیل دروازه قرآن به خیابان مورد انتقاد قرار گرفته و به عنوان 

سیلاب و خسارات مالی و جانی به وجود آمده شناخته شد. لازمه بررسی دقیق اقدامات شهرداری در سیلاب اخیر و شناسایی مسئول 

های موجود در نظام حقوقی و در اقدامات میان نهادهای مختلف و نیز تلاش در جهت ارائه راه حل روشن در رفع نقص نواقص و کاستی

حال پس از مطالعات ابتدایی و طراحی سوالات حکمی و موضوعی در خصوص سیلاب، شهرداری  باشد. با ایندر مدیریت سیلاب می

-شیراز با گذشت چندین ماه از آغاز دستور رییس جمهور مبنی بر تشکیل کمیته و ارائه سوالات از سوی کارگروه به نهاد یاد شده هیچ

تر گزارش تر و شایستهاسناد مرتبط با سیلاب را برای بررسی دقیق گونه پاسخی ارائه نداده و با عدم همکاری با کارگروه، گزارش و

ارسال ننموده است. با اینکه عدم همکاری شهرداری شیراز سبب دشواری در نگارش گزارش شده و از این روی امکان تکمیل برخی از 

از وقوع سیلاب فراهم نشده؛ با این حال با های مربوط به نحوه اقدام شهرداری در قبل از وقوع سیلاب، حین وقوع سیلاب و پس قسمت

استفاده از اطلاعات و گزارشات ارائه شده از سوی نهادهای مختلف و نیز مقررات قانونی تلاش کارگروه بر ارائه توضیح و تفسیر روشن از 

با کمیته و عدم پاسخگویی  اقدامات شهرداری در سیلاب اخیر بوده است. از سوی دیگر شورای اسلامی شهر شیراز نیز با عدم همکاری

به سوالات کارگروه در رابطه با سیلاب شیراز و اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری بر دشواری کار افزوده است. بدیهی است 

با نماید که تر از اقدامات نهادهای مختلف در امر مدیریت سیلاب میتر و روشنها و استنباط دقیقهمکاری نهادها سبب قوت تحلیل

 کمال تاسف در تنظیم گزارش حاضر همکاری لازم از سوی نهادها صورت نگرفت.
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 عدم اخذ مجوز قانونی از نهادهای مربوط در تجاوز به بستر رودخانه و ساخت و ساز در آن-1

نیرو در پاسخ به ای است که در بررسی عوامل وقوع سیلاب دارای حائز اهمیت است. وزارت ها مسئلهمسئولیت حفاظت از رودخانه

به لحاظ »اشعار داشته است که « مسئولیت حفظ رودخانه و انهار طبیعی»سوال کارگروه حقوقی در خصوص برداشت آن وزارت از 

ها را دارد که این حفاظت ضمن تامین شرایط پایدار برای تامین آب، تکلیف قانونی، وزارت نیرو مسئولیت حفظ شرایط طبیعی رودخانه

های معمولی خواهد گشت. ولیکن چنانچه هدف ایمن سازی مراکز ها در طغیاندن نسبی اراضی مجاور رودخانهموجب ایمن ش

های معمولی باشد و با هدف رسوبگذاری یا فرسایش غیرطبیعی به علت انسدادهای غیر هایی فراتر از طغیانجمعیتی برای سیلاب

یکی از « باشد.ها و بنیاد مسکن( میهای متولی )وزارت کشور، شهرداریناصولی باشد در آن صورت این حفاظت برعهده سایر ارگا

های های معمولی و غیرمعمولی قائل به تفکیک شده و در فرض طغیانمواردی که وزارت نیرو مورد استناد قرار داده و میان طغیان

غیان را مدنظر داشته است و از این جهت وظیفه غیرمعمولی از خود رفع مسئولیت نموده است. در این فرض وزارت نیرو تنها حالت ط

ها و انهار حفاظت از روخانه»رسد اصطلاح ها را در بخشی از تکالیف خود خارج دانسته است، در حالی که به نظر میحفاظت از رودخانه

قانون  55ماده  14و بند  2د باشد. از سوی دیگر، شهرداری را به استناد به بنها نیز میعام بوده و شامل بستر رودخانه« طبیعی

و نیز با « اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم در حفظ شهر از خطر سیل»و « هاداری مجاری رودخانهتنظیف و نگاه»شهرداری مبنی بر 

ح حفظ و اصلاهای سیل برگردان، با اجرای طرح حفظ جان و مال مردم از خطر سیل»قانون پیشگیری مبنی بر  1استناد بر ماده 

دارای تکلیف در  «باشدمی هاشهرداری به عهدهدارد،  در نقاطی که شهرداری وجودو پرداخت خسارت  بر عهده وزارت کشورو ...  مسیل

های غیر معمول دانسته است؛ فارغ از آنکه تفکیک صورت گرفته جامع است یا ها و انهار طبیعی در زمان طغیانحفاظت از رودخانه

قانون  55ماده  2توان این انتقاد را وارد دانست که: وظایف شهرداری در بند ی مورد استناد وزارت محترم نیرو میخیر، بر موارد قانون

است که خود به دلیل نداشتن تفکیک دقیق در حدود صلاحیت شهرداری و وزارت نیرو محل « هالایروبی رودخانه»شهرداری تنها 

ای آب دارای تکلیف در لایروبی و های منطقهت که وزارت نیرو و به طور خاص شرکتاختلاف است. اما آنچه متقن است این امر اس

 نظارت مستمر بر آن هستند؛ لذا با رد تفکیک میان طغیان معمول یا غیر معمول، وزارت نیرو مطلقا دارای تکلیف در این رابطه است.

 هرگونه اجرای برای مکلفند ها یشهردار»است که:  مقرر داشته 1345ها )اصلاحی( مصوب قانون شهرداری 86ماده  6تبصره 

ها مطابق با متن سابق ماده حریم و بستر رودخانه« نمایند جلب را برق و آب وزارت  نظر قبلاً ها رودخانه بستر در عمرانی عملیات

بوده است. اما با اصلاح ماده،  هامتعلق به شهرداری بوده؛ لذا شهرداری رأسا دارای جواز تصرف شهرداری در حریم و بستر رودخانه

شهرداری مکلف به اخذ مجوز از وزارت نیرو شده؛ با این قید که در ماده اصلاحی نیز اصل بر امکان تصرف در بستر رودخانه است و تنها 

یع عادلانه آب دچار ای که با تصویب قانون توزرود. قاعدهاخذ مجوز از وزارت آب و برق) وزارت نیرو کنونی( شرط لازم آن به شمار می

ها متعلق به حکومت منسوخ شده و ملکیت بستر و حریم رودخانه 86شود. ضمن آنکه با تصویب قانون توزیع عادلانه آب ماده تغییر می

های بستر انهار طبیعی و کانال» 1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب  2مطابق با ماده جمهوری اسلامی ایران و نه شهرداری است.

های طبیعی در اختیار حکومت ها و برکهها و بستر مردابکه آب دائمی یا فصلی داشته باشند و مسیلها اعم از اینومی و رودخانهعم

-وکانال طبیعی انهار و هارودخانه دربستر تصرف و دخل و حفاری و اعیانی هرنوع ایجادایجاد »همچنین «. جمهوری اسلامی ایران است

 مخزنی یا و طبیعی از اعم هاودریاچه دریاها سواحل قانونی حریم در همچنین و طبیعی های برکه و مرداب و مسیلها و عمومی های

 « .نیرو وزارت اجازه با مگر است ممنوع
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ای در کلیه تذکرات خود، شود که شرکت آب منطقهای فارس مشاهده میدر مکاتبات موجود میان شهرداری شیراز و شرکت منطقه

رسد شهرداری شیراز منسوخ شدن ماده را نادیده گرفته و بر اساس آن عمل اشاره دارد؛ به نظر می 86ماده  6شدن تبصره به منسوخ 

مورخ  15153های کشور در پاسخ به سوالات هیات ویژه گزارش ملی سیلاب به شماره ها و دهیارینماید. رییس سازمان شهرداریمی

قانون  86ماده  6چون تبصره »ستعلام صورت گرفته از قوه قضاییه این تبصره منسوخ شده است: اند که طبق ااذعان داشته 2/4/1389

ها مغایر و در مورد مالکیت بستر انهار طبیعی و رودخانه 1341قانون آب ملی مصوب  2با ماده  1345اصلاح قانون شهرداری ها مصوب 

قانون آب است ملغی  2آن، تبصره مذکور در آن قسمت که مغایر با ماده قانون آب و نحوه ملی شدن  65متضاد است لذا به حکم ماده 

سازمان ثبت اسناد و املاک به خلاصه اینکه )مداخله شهرداری در مورد بستر و حریم  3/11/1354-8941/11است و بخشنامه شماره 

تصویب قانون آب در این قسمت منسوخ است( با  1345ها مصوب قانون شهرداری  86ماده  6ها مورد ندارد و مقررات تبصره رودخانه

قانون توزیع عادلانه آب در راستای اصل چهل و پنجم قانون  2کما اینکه تصویب ماده « صحیح و موافق موازین قانونی شناخته شد.

 آورد.های عمومی به شمار میها را از مصادیق انفال و ثروتاساسی بوده که به صراحت رودخانه

هاست نه جواز؛ بدین معنا که حکم اصلی و نخست ماده مقام بیان ممنوعیت ابتدایی تصرف در بستر رودخانهماده یادشده در 

شود. لذا شهرداری ممنوعیت قانونی در دخل و تصرف از جمله ممنوعیت است و تنها با مجوز وزارت نیرو این ممنوعیت رفع می

گر آنکه این مجوز از طرف وزارت نیرو صادر شود. حال آنکه با تدقیق در شواهد های عمرانی در بستر و حریم رودخانه ها دارد مفعالیت

شرکت آب –های مختلف بدون اخذ مجوز از وزارت نیرو گردد که شهرداری در دورهموجود از اقدامات شهرداری شیراز مشاهده می

 ید.نماها میرأسا اقدام به دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانه -ای فارسمنطقه

های صورت گرفته، در خصوص ای فارس قید شده است که با بررسیشرکت آب منطقه  14928/211در بند دوم نامه شماره   

اکبر نه تنها این طرح  از سوی شهرداری به شرکت ارائه نشده است بلکه مجوزهای لازم نیز اخذ نشده طرح ساماندهی رودخانه تنگ الله

 است. 

بیان داشت است که بررسی تجاوز به حریم رودخانه خشک در حوزه اختیارات این   14928/211ر نامه اداره کل محیط زیست د

 باشد.های احداث شده در حریم رودخانه خشک مشمول ارزیابی زیست محیطی نمیاداره نیست و پروژه

های عمرانی در حریم و بستر فعالیت های متعدد تخلفات بسیاری در رابطه بالازم به ذکر است که شهرداری شیراز در طول دوره

های مختلف به دفعات وقوع تخلف و ای در زمانها و رعایت نکات فنی مرتکب شده است. در همین جهت شرکت آب منطقهرودخانه

نین ضرورت اخذ مجوز از وزارت نیرو را به شهرداری متذکر شده است. وجود این تذکرات نشان از اصرار شهرداری  بر تخطی از قوا

خطاب به معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز در خصوص  25/3/1386مورخ  111396مربوط است. به طور مثال، در نامه شماره 

احداث اعیانی در بستر رودخانه خشک شیراز ضمن دستور متوقف کردن عملیات اجرایی خواستار مراجعه معاونت جهت ارائه توضیحات 

تر چندین اخطاریه در این خصوص ابلاغ شده اما شهرداری اقدامی انجام نداده شده ذکر شده که پیششده است؛ در انتهای نامه یاد 

 است.

های عمرانی  به شهردار کنونی شیراز با موضوع انجام فعالیت 9/11/1381مورخ  14928/211ای در نامه شماره شرکت آب منطقه

داند. در نامه یادشده عنوان شده است که را سبب افزایش پتانسیل سیلابی میضمن برشمردن مواردی از این تخلفات، اقدامات یاد شده 

ای صورت گرفته است. در بند سوم این نامه قید های عمرانی بدون ارائه طرح مناسب و کسب نظر موافق شرکت منطقهبخشی از فعالیت

-ها در گذر زمان میآبی و پایین افتادن کف آنهای عمرانی سبب کاهش عرض جریان در مجاری شده است که بخشی از این فعالیت
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گردد. این موضوع باعث کاهش موضعی شیب مجرا، افزایش رسوب گذاری موضعی، افزایش پتانسیل سیلابی شدن و پس زدگی آب در 

های ای طرحهای اجرا شده سابق و اخذ مجوز برای از شهرداری خواستار اصلاح طرحگردد. لذا شرکت آب منطقههای مذکور میمحل

های عمرانی کند که مسئولیت افزایش احتمالی خسارات جانی و مالی در اثر اجرای غیر اصولی طرحگردد و در انتها تأکید میآتی می

گردد هر چند متن نامه های آبی متوجه شهرداری بوده است. همان گونه که مشاهده میدر محدوده بستر و حریم مجاری و پهنه

با  احداث صورت گرفته در بستر رودخانه مجاور دروازه قرآن نبوده و در زمان شهرداری کنونی ارسال شده اما در متن  یادشده در رابطه

-نامه تصریح شده است که در چند سال اخیر احداث مغایر با قانون که از آن جمله عدم اخذ مجوز و تجاوز به بستر و حریم رودخانه

تذکرات متعدد موید این امر است که چه در زمان فعالیت شهرداری کنونی و چه در زمان فعالیت هاست  به کرات اتفاق افتاده است. 

ای ها به امری معمول بدل شده است و تذکرات شرکت آب منطقههای سابق ساخت و سازهای بدون مجوز در بستر رودخانهشهرداری

 اثری در کاهش اینگونه اقدامات شهرداری نداشته است.

تر از سوی این شرکت صورت نگرفته است. ای نیز تنها به تذکر اکتفا کرده و اقدامات جدیرسد شرکت آب منطقهمی اما به نظر

های آبرسانی، آبیاری و های طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلآیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه 13ماده 

  به وابسته نهادهای و سازمانها همچنین و هاشهرداری دولتی، هایشرکت و موسسات ها، زارتخانهو»دارد: مقرر می 1318زهکشی مصوب 

 های برکه و هامرداب ها،مسیل انهار، ها، رودخانه حریم و بستر لازم پروانه صدور و خود به مربوط هایطرح اجرای از قبل مکلفند دولت

 طبق ماده این از متخلفان .است نیرو وزارت قبلی و کتبی موافقت به منوط حریم و بستر در تصرف نوع هر .نمایند استعلام را طبیعی

 « .شد خواهند مجازات و تعقیب موضوعه مقررات

باشد. در بند پایانی ماده قید شده در ماده فوق شهرداری موظف به اخذ موافقت کتبی وزارت نیرو برای تصرف در بستر و حریم می

 ماده طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواهند شد.است که متخلفین این 

 

 

 

 عدم اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم در حفظ شهر از خطر سیل-1

و حریق و همچنین  حفظ شهر از خطر سیلبرای  تدابیر موثر و اقدام لازم اتخاذ»قانون شهرداری:  55ماده  14از سوی دیگر، بند 

« خطر»ر تکلیف شهرداری در حفظ شهر از خطر سیل است. اینکه شهرداری شیراز چه برداشتی از لفظ ناظر ب...« رفع خطر از بناها و 

داند و در این جهت در سیلاب اخیر تا چه میزان این وظیفه قانونی خود داشته و چه زمانی را مناسب برای اتخاذ تدابیر و اقدام لازم می

ی این نهاد به کارگروه بوده است که با توجه به عدم همکاری شهرداری با کارگروه را به جای آورده است منوط به ارائه پاسخ از سو

حقوقی امکان تبیین این بند و میزان ورود شهرداری در سیلاب شیراز وجود ندارد. لذا بر عدم همکاری شهرداری شیراز در تکمیل 

بر ارائه راهکار در جهت ممانعت به عمل آوردن از گزارش ملی سیلاب کشور که در جهت روشن ساختن دلایل وقوع سیلاب و تلاش 

توان انتقاد جدی وارد ساخت. در هر حال، های مدیریت سیلاب و نظام حقوقی بوده میتکرار چنین حوادث تلخ و نیز شناسایی کاستی

 رسد شهرداری شیراز تکلیف قانونی مقرر در این ماده را به درستی به جای نیاورده است.به نظر می

حفظ جان و مال مردم از »دارد که:( مقرر می1349 قانون پیشگیری و مبارزه با خطر سیل )مصوب سال« 1»سوی دیگر، ماده از 

در نقاطی که شهرداری و پرداخت خسارت  بر عهده وزارت کشورو ...  حفظ و اصلاح مسیلهای سیل برگردان، با اجرای طرح خطر سیل
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با تدقیق در ماده  لذا وظیفه حفظ و اصلاح مسیل بر عهده وزارت کشور قرار گرفته است.« باشد.می هاشهرداری به عهدهدارد،  وجود

در خصوص سیلاب شیراز توسط وزارت کشور مورد توجه « حفظ و اصلاح مسیل»و نیز « حفظ جان و مال مردم از خطر سیل»یادشده 

دو تکلیف مواجه است: حفظ مسیل، اصلاح مسیل. از حکم قانونی قرار نگرفته است. در عبارت حفظ و اصلاح مسیل وزارت کشور با 

دروازه قرآن در دوره شهرداری سابق با تخریب مسیل و احداث خیابان تخطی شده است. این در حالی است که مطابق با  حفظ مسیل

جوز از وزارت نیرو دارای اختیار در ها شهرداری در محدوده شهر با اخذ مو نیز قانون شهرداری  1362قانون توزیع عادلانه آب مصوب 

رسد برخلاف آنچه در گزارش کانون کارشناسان رسمی دادگستری دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر رودخانه است. لذا به نظر می

دخل و در خصوص مسئولیت وزارت کشور در این رابطه عنوان شده است به دلیل وجود حکم قانون موخر مبنی بر اختیار شهرداری در 

های موجود در محدوده شهرها وجود ندارد و یقینا وزارت ها، تکلیفی بر عهده وزارت کشور در خصوص مسیلتصرف در بستر رودخانه

 کشور در این خصوص دارای مسئولیت نیست.

 

 عدم لایروبی حوضچه آرامش-1

هادهای متولی از جمله دلایل وقوع سیلاب شیراز ها و به طور خاص حوضچه آرامش، توسط شهرداری و سایر نعدم لایروبی رودخانه

بوده است. پس از وقوع سیل در شیراز ادعاهایی از سوی کمیته حقیقت یاب شورای اسلامی شیراز و افراد مختلف از جمله جناب آقای 

شیراز )در  3ه (، آقای خداشناس شهردار سابق منطق5/1/1389علی القاضی رییس دادگستری کل استان فارس )در مصاحبه مورخ 

در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان(  مبنی بر مسئولیت شهرداری در عدم اقدام پیشگیرانه لازم در  29/1/1389مصاحبه مورخ 

شیراز  3، علی رغم هشدارهای هواشناسی مطرح شده است. همچنین آقای بذرافشان شهردار کنونی منطقه لایروبی رودخانه و مسیل

اند که لایروبی به موقع صورت گرفته است که به در خبرگزاری ایسنا( با رد ادعاهای موجود بیان داشته 11/1/1389)در مصاحبه مورخ 

توان ادعای شهرداری در لایروبی را مورد پذیرش یا علت عدم پاسخ شهرداری به کارگروه حقوقی و در دست نداشتن شواهد کافی  نمی

 رد نمود.

و  فاضلابو  هاانهار عمومی و مجاری آبو تسطیح معابر و  تنظیف و نگاهداری»دارد که ی اشعار میقانون شهردار 55ماده  2بند 

ها لذا بنا بر حکم قانون تنظیف و لایروبی انهار عمومی و رودخانه«تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسایل ممکنه

باشد که تنها شهرداری های دیگری نیز وجود دارد که گویای این مدعا میها مقررهبرعهده شهرداری است. در خصوص لایروبی رودخانه

به طور  ها بپردازند.وظیفه لایروبی را ندارد و بنا به احکام قانونی یا دستورات مختلف، نهادهای دیگری نیز بایستی به لایروبی رودخانه

خطاب به فرمانداران و شهرداران شهرهای تابعه استان،  31/6/1381مدیر کل بحران استانداری فارس طی نامه مورخ مثال، 

پایش و نظارت و کنترل  1در بند   بند ابلاغ می نماید، 28دستورالعمل اجرایی پیگیری و آمادگی مقابله با حوادث طبیعی فصلی را در 

و  شرکت آب منطقه ای ،ادارات کل راه و شهرسازی مستمر پاکسازی و لایروبی دهانه های پل، مسیل ها و ... واقع در شهر را بر عهده

مدیریت بحران استانداری خطاب  81/4149/44/56شماره ص 81/12/11در نامه مورخ  همچنین .ها قرار داده استو دهیاری شهرداری

ری، اداره کل راهداری و بینی های ضروری از جمله لایروبی مسیل ها و تخلیه رودها را بر عهده شهرداپیش 9به فرمانداران در بند 

 .حمل و نقل و اداره کل راه و شهرسازی قرار می دهد

قانون تشکیل  8در اجرای بند )ج( ماده لازم به ذکر است که وظیفه نظارت بر لایروبی مستمر بر عهده وزارت نیرو قرار گرفته است. 

 99/8/21مورخ  195645قانون مذکور و تصویب نامه شماره  یآیین نامه اجرای 15ماده  4تبصره  9سازمان مدیریت بحران کشور و بند 
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هیأت وزیران، کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی ، برق و فاضلاب با مسئولیت شرکت سهامی آب منطقه ای فارس و 

طی نامه مورخ  وررییس شورای عالی مدیریت بحران کش. وزیر کشور و قائم مقام عضویت دستگاههای اجرایی شیراز تشکیل می شود

آن، نظارت بر لایروبی مستمر حریم پل  2خطاب به وزیر نیرو خواستار انجام اقدامات هفت گانه ای می شود که در بند  29/5/1381

 .های اصلی را از وظایف آن وزارتخانه می داندهای دائمی و فصلی و آبراههای مواصلاتی بر روی رودخانه

 باشند.ها دارای مسئولیت میای در رابطه با عدم لایروبی رودخانهلذا شهرداری و شرکت آب منطقه

 

زیباشهر و عدم اقدام لازم در منع اداره کل راه و شهرسازی -عدم نظارت کافی بر پروژه جاده کمربندی خرامه-8

 استان فارس

سازمان جهاد کشاورزی در خصوص ساخت و سازهای بالای دروازه قرآن بیان داشته است که اراضی حوزه دروازه قرآن تا رکن آباد -

و شهرک سعدیه در محدوده قانونی شهر شیراز و متولی و مسئولیت ساخت و سازهای بالای دروازه قرآن با شهرداری بوده و این سازمان 

ی بر تغییر کاربری اراضی مزبور ندارد. لذا با توجه به این مورد شهرداری شیراز در خصوص احداث جاده هیچ گونه دخالت یا نظارت

 کمربندی نیز دارای مسئولیت است. 

از شهردار شیراز تقاضای تعریف اقدامات صورت گرفته در سیلاب شیراز در سه مرحله پیش از سیلاب، حین وقوع سیلاب و پس از 

که با عدم دریافت پاسخ از سوی این نهاد، اقدامات صورت گرفته مشخص نیست؛ با این حال در ذیل به چند  وقوع سیلاب شده بود

 شود:مورد اقدام پس از وقوع سیلاب که توسط شهرداری به صورت جدی و شایسته صورت گرفته و قابل تقدیر است اشاره می

 

 امدادرسانی سریع -1

 

 سایر نیروهاانجام فرآیند پاکسازی با کمک -6

 

 تعیین محل اسکان اضطراری-7

 

 زدگانفراهم ساختن مواد غذایی موردنیاز سیل-4

 

 ایشرکت آب منطقه-گفتار دوم

ای مطابق با گزارش ارسالی اقداماتی را در پیش از وقوع سیلاب، حین وقوع سیلاب و پس از آن انجام داده که در شرکت آب منطقه

 مرتکب تخلفاتی شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد. شماریم. از سوی دیگرذیل برمی

 

 ای در سیلاب اخیراقدامات شرکت آب منطقه-1

 سیلاب از قبل اقداماتالف(



      258     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 .ها رودخانه حریم و بستر از مستمر بازرسی و گشت-1

 طریق از ها آن حریم و بستر حد تعیین قرارداد انعقاد و شیراز شهر به منتهی حساس های مسیل و ها رودخانه بندی اولویت -2

 دو وهر باشد می اقدام دست در درصد 41 فیزیکی پیشرفت با مطالعات این .رودخانه مهندسی رتبه در ذیصلاح مشاور مهندسین شرکت

 .گردد می شامل را سعدی و اکبر الله تنگ مسیل

 و حریم در تصرف و دخل از خودداری منظور به شیراز شهرداری جمله از ها ارگان کلیه با متعدد مکاتبات انجام و اخطاریه صدور-3

 در و شده داده لازم تذکرات و اخطار نیز شهرداری پیمانکاران به دفعات به است ذکر به لازم .خشک رودخانه خصوصا ها رودخانه بستر

 شهرداری همچنان موضوع، این علیرغم .است گردیده اقدام ها آن عملیات توقف به نسبت بازرسی و گشت های گروه طریق از مواقعی

 ایجاد عناوین تحت ها رودخانه حریم و بستر در فنی و اصولی غیر تصرف و دخل به نسبت لازم، های مجوز اخذ و هماهنگی بدون شیراز

 .نماید می اقدام ... و گردشگری صنعت توسعه پل، احداث گذر، کنار دوربرگردان، معبر،

 مجوز بدون های فعالیت انجام بر مبنی بحران مدیریت فنی، دفتر استانداری، شامل بالادستی سیاسی نهادهای با مستمر مکاتبات-4

 ارجاع اختلاف رفع مرجع به شهرداری تخلفات موضوع مواقع از برخی راستا همین در .شرکت این اخطارهای به توجه عدم و شهرداری

 .است گردیده شرکت این علیه هایی نامه تصمیم صدور به منجر نهایت در که شده

 معیوب های طرح آوری جمع یا و معایب رفع و مقررات و قوانین اجرای رعایت منظور به شیراز شهرداری با مکاتبه-5

 و ثبت ادرات بویژه مختلف های ارگان درخواست به بنا شهری مختلف نقاط در ها مسیل و ها رودخانه احاریم و بستر حدود تعیین-6

 .شیراز شهر سطح در کنون تا 1395 سال از استعلام مورد 328 از بیش به پاسخگویی و شیراز شهرداری

 های زمان در بازرسی و گشت های گروه و ها شهرستان آب ادارات روسای و مدیران کلیه به آمادگی حفظ خصوص در ویژه اعلام -1

 اخطاریه طبق شدید های بارش وقوع اعلام و نوروز تعطیلات ایام در ها رودخانه بستر و حریم تصرف و سیل بارش، رخداد احتمال افزایش

 ارسال و تلفنی صورت به سیلاب شدن جاری احتمال دلیل به ها سد مدیران و گشت های گروه و مدیران کلیه به هواشناسی سازمان

 تعطیل. ایام حتی سیلاب وقوع از قبل روزهای کلیه در پیامک

 مدیریت شرکت های سامانه در ها آن به مربوط ساعتی و روزانه اطلاعات ورود و مخزنی سدهای جمله از آبی تاسیسات کامل رصد -9

 Iran Damsسامانه از جمله سامانه  جمله از آب منابع

 .سیلاب وقوع ایام در مدیران و عوامل کلیه حضور و های مرخصی لغو-8

 قبل سالهای در شهرداری و بالادستی مراجع به ساز حادثه نقاط برخی اعلام و شناسایی-11

 شیراز شهر محدوده در قلات و چنارراهدار های رودخانه در دهنده هشدار تابلوهای نصب و گذاری نشانه عملیات اجرای-11

 آبی تاسیسات محدوده و طبیعی های دریاچه ها، رودخانه محدوده در خطر اعلام و دهنده هشدار تابلو 1111 حدود نصب-12

 .استان درسطح

 

 سیلاب حین اقداماتب(

 .شهرداری و بحران ستاد مجموعه با همکاری و کمک منظور به حادثه محل به شرکت جرثقیل دستگاه چندین اعزام-1

 .اجرایی عوامل با همکاری منظور به حادثه محل در شرکت اجرایی عوامل و مدیران حضور-2
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 های اخطاریه اعلام در همکاری و سیلاب رصد منظور به بازرسی و گشت های گروه و کارشناسان وقت تمام و مستمر بازدیدهای -3

 .نیاز صورت در تخلیه و باش آماده

 .شب 9 حدود ساعت تا حادثه وقوع روز در زدگان سیل به کمک و رسانی خدمات -4

 

 سیلاب از بعد اقداماتج(

 نیرو وزارت برای سیلاب آنی گزارش تهیه-1

 نیاز مورد گزارشات تهیه در همکاری و بندی جمع کارشناسی، های بررسی انجام منظور به منطقه به کارشناسی های گروه اعزام -2

 .استانی مراجع

 ... و بحران مدیریت فارس، استانداری نیرو، وزارت جمله از بالادستی مراجع کلیه برای سیلاب مقدماتی گزارش تهیه -3

 .دریایی مخاطرات و سیلاب کارگروه جلسه تشکیل-4

 زوایای شدن روشن و جاری سال ماه فرروردین ششم و پنجم سیلاب از گزارش ارائه منظور به قضایی و بازرسی مراجع در حضور-5

 فنی و قانونی

 .میدانی اطلاعات آوری جمع و مستندسازی و بررسی-6

 سیلاب تحلیلی گزارش تهیه -1

 شیراز آب امور توسط سیلاب وقوع از بعد حقوقی و حقیقی متصرفین به اخطاریه صدور-9

 شیراز شهرداری به حادثه وقوع معرض در نقاط برخی اعلام-8

 فنی ضوابط رعایت بدون بازسازی اقدام هرگونه از جلوگیری منظور به بالادستی مراجع با مکاتبات-11

 بازرسی سازمان به آنها ارائه و لازم مستندات و پاسخ تهیه-11

 نیرو وزارت مجموعه به لازم مستندات ارسال و تهیه -12

 

 ای در سیلاب اخیرتخلفات شرکت آب منطقه-1

ای مرتکب تخلفاتی در خصوص سیلاب شده است که به طور علاوه بر آنچه در فوق مورد اشاره قرار گرفت شرکت اب منطقه

 دهیم.جداگانه و به صورت تفصیلی در ادامه مورد بحث قرار می

 

 به بستر رودخانهالف(عدم نظارت کافی بر اقدامات شهرداری در تجاوز 

خطاب به بازپرس شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب شیراز  1/1/1389مورخ  24/351شرکت آب منطقه ای در نامه شماره 

-اظهاراتی را در خصوص سیلاب شیراز بیان داشته است که قابل تأمل است. در بند سوم این نامه، اشعار داشته است که  شرکت منطقه

رسد شرکت گونه نظارتی بر اقدامات شهرداری نداشته است. به نظر میاکبر، هیچساماندهی رودخانه تنگ الله ای در اجرای پروژه

 ای در مقام توجیه عدم نظارت خویش با  ذکر عدم ارسال طرح و عدم اخذ مجوز از سوی شهرداری در بند ماقبل برآمده است. منطقه

باشد و  که بهره برداری و نگه داری از طرح یادشده به عهده متولی و مجری طرح میدر بند سوم این نامه شرکت اشعار داشته است 

 گونه مسئولیتی ندارد. ای در خصوص بهره برداری و نگه داری آن هیچشرکت آب منطقه
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رده است. ها به ویژه رودخانه به ارائه تذکرات اکتفا کای در خصوص تجاوز متعدد شهرداری از حریم رودخانهشرکت آب منطقه

های موجود در بستر و حریم ای مکلف به رفع تصرف و قلع اعیانیقانون توزیع عادلانه آب شرکت آب منطقه 2ماده  4مطابق تبصره 

 هامسیل و عمومی هایوکانال ها رودخانه و انهار حریم و دربستر موجود های اعیانی که درصورتی نیرو وزارت»ها را دارد : رودخانه

 مدت ظرف که کرد خواهد اعلام متصرف یا مالک به دهد تشخیص مزاحم برق یا آب به مربوط امور برای را طبیعی های رکهب و ومرداب

 قلع یا تخلیه به اقدام او نماینده یا دادستان نظارت و اجازه با نیرو وزرات استنکاف درصورت و کند اقدام اعیانی قلع و تخلیهدر معینی

ای به تخلیه و مسئولیت شرکت آب منطقه .شود می و پرداخت تعیین قانون این 44و  43مقرر در مواد  ترتیب به خسارات .کرد خواهد

های مستقر در حریم و بستر رودخانه ها برای امور مربوط به آب و برق مزاحم تشخیص داده قلع اعیانی فقط در صورتی است که اعیانی

 شود.

« هابرداری و آزادسازی اراضی بستر و حریم رودخانهحفاظت، بهره»ر دستورالعمل د 1382معیارهای تشخیص مزاحمت در سال  

-ها و انهار جز رودخانهتوسط وزارت نیرو تعیین گردیده است. دستورالعمل، دامنه کاربرد این دستورالعمل را بستر و حریم کلیه رودخانه

ای و نظارت بر حسن اجرای آن برعهده های آب منطقهعهده شرکتداند. همچنین، مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر های مرزی می

 شرکت مدیریت منابع آب ایران است. 

دستورالعمل  6-1-18ای را مقرر داشته است. و مطابق با بند دستورالعمل بازرسی و پایش مستمر توسط شرکت منطقه 11بند 

های محل و با هماهنگی با شهرداری موظف هستندها نابع آبی شرکتفوق، به منظور تداوم و تثبیت مالکیت حکومت اسلامی بر بستر م

ممانعت به عمل های شهری و روستایی در محدوده از تصرفات شهرداری و اشخاص بر بستر منابع آبیشوراهای اسلامی شهر و روستا 

 .آورند

انون توزیع عادلانه آب هرگونه دخل و تصرف در ق 2دستورالعمل، نظر به اینکه مطابق با ماده  6-1-21علاوه بر این مطابق با بند 

ها باید با مجوز صورت بگیرد و مسقف کردن گیرد؛ لذا اقدامات شهرداریها با کسب مجوز از وزارت نیرو صورت میبستر رودخانه

ای موظف منطقه هایباشد و شرکتها بدون کسب مجوز خلاف ضوابط میها و استفاده از فضای فوقانی آن توسط شهرداریرودخانه

 هستند از وقوع این امر جلوگیری نمایند.

 در نشاط طبقاتی پارکینگ ساخت به اقدام فارس، ایمنطقه آب شرکت از استعلام بدون شیراز بنا بر گزارش وزارت نیرو، شهرداری

 تصرف درخصوص شیراز شهرداری طرفیت به فارس ایمنطقه آب شرکت .نمایدمی شیراز شهری محدوده در هرود خشک رودخانه بستر

 نامه آیین استناد به دادسرا لکن .نماید می دعوی طرح شیراز شهرستان دو ناحیه دادسرای در رودخانه حریم و بستر در ساز و ساخت و

 در مستقر اختلاف رفع مرجع به را پرونده مجریه قوه داخلی کارهای و ساز طریق از اجرایی های دستگاه بین اختلاف رفع چگونگی

 به توجه با و شهرداری برائت به رأی مرجع این فارس، ایمنطقه آب شرکت توسط دفاعیات ارائه رغم علی و دهد می ارجاع استانداری

لذا با ارائه شکایت  .نمایدیم طرح از برداریهبهر و تکمیل به موظف را شهرداری مذکور طرح اجرای برای میلیاردی های هزینه صرف

رسد که اقدام ای فارس از شهرداری به دلیل تصرف غیرمجاز در بستر رودخانه، اینگونه به نظر میمطروحه از سوی شرکت آب منطقه

-ای و ارائه طرح به این شرکت بوده و لذا بر این اساس شرکت منطقهصورت گرفته از سوی شهرداری بدون اخذ مجوز از شرکت منطقه

ای با طرح شکایت مسئولیت خویش را بر نظارت بر آغاز آگاهی از فعالیت مزبور نداشته است. بر این اساس شرکت آب منطقه ای از

ای در سیلاب اخیر در شیراز، خود را به تر گفته شد، شرکت آب منطقهگونه که پیشنماید. حال آنکه هماناقدامات شهرداری اعلام می

 داند.عدم اخذ مجوز لازم از سوی شهرداری فاقد مسئولیت میدلیل عدم ارائه طرح و نیز 
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ای در دادسرای عمومی و اعلام رد صلاحیت از سوی دادسرای مربوط ب از سوی دیگر، با طرح شکایت از سوی شرکت منطقه

نیز ضمانت اجرای گردد سازوکار تقنیینی برای تعیین مرجع قضایی صالح و صلاحیت کمیسیون مقرر در استانداری، ملاحظه می

 بینی نشده است.مشخص در فرض احراز و اثبات تخلف پیش

 

 ب(عدم توجه به طرح شرکت مهندسین مشاور آبسار و در نتیجه عدم احداث دو بند تاخیری

شرکت مشاور آمایش آب و خاک در »در نامه دادگستری کل استان فارس که به کارگروه حقوقی ارسال شده قید شده است که 

شود )در زمان تصدی آقای که به عنوان مشاور شهرداری شیراز جهت فاز مطالعاتی حوضه آبریز دروازه قرآن انتخاب می 1391سال 

داند. مهران اعتمادی( لوله گذاری انجام شده را کافی ندانسته و لزوم ایجاد یک خط جدید در کنار خط احداث شده قبلی را ضروری می

دهد شرکت مشاور آبسار فارس با بررسی که روی طرح شرکت مشاور آمایش آب و خاک انجام می 1384و  1381همچنین در سنوات 

نماید. لذا با توجه به آنکه مسیر آبراهه توسط شهرداری دستخوش تغییراتی شده و اجرای طرح بهینه توسط شهرداری طرح را تایید می

دادگستری کل استان فارس با تحلیلی که از « باشد.ل در سیل اخیر میدر مرحله پیشگیری از حادثه انجام نگرفته لذا شهرداری مسئو

دهد، شهرداری را مسئول توسط شهرداری ارائه می 1391عدم پیگیری طرح پیشنهادی شرکت مشاور آمایش آب و خاک در سال 

ت که در پی پیشنهاد شرکت شود. این در حالی اسگیری سهم بیست و پنج درصدی برای شهردار وقت قائل میشناخته و در نتیجه

 598142/84مهندسین مشاور آبسار فارس مبنی بر احداث دو بند تاخیری در حوضه دروازه قرآن، شهرداری شیراز در نامه شماره 

ای ارسال نموده تا بعد از بررسی شرکت و اعلام نتایج گزارش مربوط به مطالعات فاز اول را برای شرکت آب منطقه 11/12/1384مورخ 

انجام مطالعات فاز دوم که آزمایشات مورد لازم ژئوتکنیکی آن به انجام رسیده را آغاز نماید. اما با عدم پیگیری از سوی شرکت  ،

شود. لذا شهرداری شیراز در این خصوص دارای مسئولیت نبوده بلکه ای انجام این مطالعات و احداث دو بند تاخیری متوقف میمنطقه

 کب تخلف شده است.ای مرتشرکت آب منطقه

ها به دلیل ، برای مدیریت مطلوب رودخانه«هابرداری و آزادسازی اراضی بستر و حریم رودخانهحفاظت، بهره»در دستورالعمل 

ها اولویت بندی صورت گرفته است؛ )لازم به ذکر است که بنا بر صراحت دستورالعمل، لفظ رودخانه شامل مسیل هم کثرت رودخانه

رسد با توجه به اطلاعات و خیزی بالاتر در اولویت نخست قرار گرفته است. به نظر میی آن، مناطق با قابلیت سیلتیجهشود( در نمی

و نیز پیش بینی شرکت مهندسین  1391بینی شرکت آمایش در سال شواهد موجود از قبیل وقوع سیل قبلی در این منطقه، پیش

بودن این منطقه و ارائه طرح ساخت دو بند تاخیری در حوضه آبخیز دروازه قرآن، شرکت خیز بر سیل 1384مشاور آبسار فارس در سال

 داد. تر در خصوص این مسیل انجام میای فارس باید اقدامات جدیمنطقه

 زا جلوگیری بخش، این های برنامه به بخشیدن جامعیت منظور به اخیر سنوات وزارت نیرو در گزارش خود بیان داشته است که: در

 های بازه بندی اولویت در ذیل شرح به مزاحمت عوامل گردید مقرر کشور، یهاهرودخان بر یکپارچه مدیریت اعمال و موازی اقدامات

 مهم این که ننمایند سیلاب مدیریت به محدود را هاهرودخان مدیریت و گیرد قرار زیرمجموعه های شرکت عمل ملاک آزادسازی نیازمند

 .است شده ابلاغ زیرمجموعه های شرکت به داخلی بخشنامه قالب در

 ندارند را مجاور کاربری ریسک با متناسب سیلاب ایمن عبور امکان که ساله 25 بستر محدوده در هایی بازه-

 است تهدید مورد زیرزمینی و سطحی های برداشت بواسطه رودخانه جریان کمیت که مناطقی-

 گیرد می قرار تاثیر تحت ها آلاینده ورود علت به جریان کیفیت که هایی محدوده-
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 شناسایی به نسبت آزادسازی عملیات اجرای برای ها بازه انتخاب و بندی اولویت از پس ای منطقه آب های شرکت اساس این بر

 آزادسازی مراحل قضایی محاکم به ها پرونده ارجاع با تصرف رفع عدم صورت در سپس نمایند می اقدام اخطاریه صدور و مزاحم تصرفات

  .نمایند می پیگیری قضایی مراجع از را تصرفات تخریب و

« مهار کردن سیلاب»قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو موظف است برای تامین آب مورد نیاز اقدام به  28طبق بند الف ماده -

 نماید.

 

 ستاد مدیریت بحران و نیروی انتظامی-گفتار دوم

ستاد مدیریت بحران در انجام وظایف قانونی خویش کوشش نموده است؟ و آیا اقدامات موثری در کاهش سوال این است که آیا 

میزان خسارات  احتمالی ناشی از بارندگی در قبل از وقوع سیل تدابیری اندیشیده است یا خیر؟ در راستای اعلام سازمان هواشناسی بر 

و یک روز قبل از وقوع سیلاب دروازه قرآن تشکیل شد.  4/1/1389حران در ها، جلسه اضطراری شورای مدیریت بافزایش بارندگی

در شرح اقدامات خویش به مقام ریاست جمهوری اشعار داشته  9/1/1389مورخ  81/283/11/56استاندار فارس در نامه شماره ص 

 ها ایجاد شده است.است که در جلسه یادشده آمادگی و هماهنگی میان دستگاه

قی در جهت تبیین وقایع سیلاب شیراز و شناسایی نهادهای مسئول و اقدامات انجام شده توسط آنان سوالات مطروحه کارگروه حقو

مربوط را به ستاد مدیریت بحران ارسال نموده و از ستاد یاد شده خواستار پاسخگویی ظرف مدت مشخص شده، با این حال ستاد تا 

مات خود ارسال ننموده است. قابل ذکر است که با توجه به اطلاعات به دست آمده، در زمان تکمیل گزارش، پاسخ یا گزارشی از اقدا

های مربوطه قید شده است که در جلسه یاد های مختلف وضع نشده است و در گزارشگونه مقرره خاصی برای دستگاهجلسه فوق هیچ

نتوانسته قبل از وقوع سیلاب تدابیر دقیق و موثری  شده تمرکز جلسه بر حریم رودخانه خشک بوده است؛ لذا ستاد مدیریت بحران

 31بیندیشد. اما در خصوص زمان وقوع سیلاب وجود نقص در مدیریت بحران کاملا مشهود بوده است. بنا بر آنکه زمان تمرکز سیلاب 

است؛ از جمله آنکه تصاویر  دقیقه بوده است ستاد مدیریت بحران زمان کافی برای انجام برخی اقدامات در کاهش ورود خسارات داشته

های باشد اتومبیلهای ضبط شده در روز حادثه بیانگر آن است که در ابتدای بزرگراه شیراز به اصفهان که محل وقوع سیلاب میو فیلم

های اتومبیل اند )با توجه به آنکه در حالت معمولبسیاری در حال خروج از شهر بوده و یا در محوطه تفریحی دروازه قرآن توقف نموده

نمایند که یقینا ستاد مدیریت بحران و نیز پلیس راهور بر این امر واقف بسیاری همواره در حاشیه خیابان و محوطه تفریحی توقف می

اند، کما اینکه در زمان وقوع سیلاب به علت تعطیلات تراکم اتومبیل در این محدوده بیش از حد معمول بوده است(. با آنکه ستاد بوده

دیریت بحران با توجه به شدت گرفتن بارندگی و اینکه در مدت سی دقیقه تمرکز سیلاب زمان کافی در مسدود نمودن خروجی م

رسد ستاد مدیریت بحران اقدام موثری در رابطه با اصفهان و نیز ممنوعیت توقف در این نواحی را داشته است لذا به نظر می-شیراز

رغم توانست در تحلیل اقدامات آن موثر باشد که علیاست. یقینا ارائه پاسخ از سوی ستاد یاد شده می کاهش خسارات وارده انجام نداده

 پیگیری حاصل نشده است.

 

 اداره کل راه و شهرسازی استان-گفتار سوم

از دلایل وقوع گذرد یکی زیباشهر که از فراز حوضه آبخیز دروازه قرآن و مسیل سعدی می-جاده جدید الاحداث کمربندی خرامه-1

اعث ایجاد خاکریزهای دست ریز شده است که حجم سیلاب در بارش بدر برخی نقاط حوضه بالادست  سیلاب و شدت گرفتن آن است.
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اخیر، باعث شسته شدن خاکهای دست ریز و غلظت بالای رسوبات در سیل آب و در نتیجه قدرت بیش از حد تصور سیل آب در 

، ماسه و گردگوشه ها در سیل آب شده است که خود سبب رها شدن ناگهانی آب و افزایش حجم شن تخریب خودروهای در مسیر خود

 .، تخریب خودروهای در مسیر خود را باعث شده استدر نتیجه قدرت مضاعف سیل آب و افزایش قدرت تخریب آن شده است.

ه در تهیه طرح های آمایش سرزمین به میزان خطرپذیری برنامه پنجم توسعه تا چه انداز 191اداره راه و شهرسازی در تحقق ماده 

 سیل و آمادگی در مقابل آن توجه نموده است؟

که  )قبل از کالورت( در برخی نقاط هم برای کاهش هزینه ساخت پل برای کمربندی، دو مسیر عبوری آب به یک مسیر بدل شده 

مراتع موجود در سطح حوضه آبخیز و به تبع کاهش سطح تماس و این اقدام سبب از بین بردن   .به تجمیع سیلاب منجر شده است

کاهش قدرت نفوذ پذیری خاک و در نتیجه شدت گرفتن سیل و کاهش زمان تمرکز سیلاب شده است. در فوق اشاره شد که در 

ست که به دلیل که اداره کل محیط زیست فارس نیز بیان اشعار داشته اساخت جاده یادشده نظارت کافی صورت نگرفته ضمن آن

 تخلف اداره کل راه و شهرسازی در ارسال طرح پروژه، امکان بررسی اثرات زیست محیطی این جاده برای اداره مقدور نبوده است.

ها ارسال نموده و در بند که به هیات ویژه گزارش ملی سیلاب 89/611/3148اداره کل حفاظت محیط زیست در نامه شماره ص 

اشته است که در خصوص ساخت و سازهای انجام شده در حوزه دروازه قرآن و سعدی و کمربندی شمال شرق دوم این نامه بیان د

از  1381شیراز، گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه مذکور پس از شروع اجرای پروژه و با داشتن پیشرفت فیزیکی در سال 

ست ارائه گردیده است؛ در حالی که براساس قوانین و ضوابط مربوطه سوی اداره راه استان فارس به اداره کل حفاظت از محیط زی

 گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی باید در مرحله امکان سنجی و مکان یابی ارائه گردد. 

های خطاب به مدیر کل دفتر فنی و بررسی طررح 19/3/1381ای مورخ متعاقب این امر، اداره کل حفاظت محیط زیست در نامه

دارد که بررسی گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی کنارگذر شمال شرق شیراز به دلیل پیشرفت فیزیکی ها بیان میو آزادراه راه

 موضوعیت ندارد.

های علمی ماده قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست وظیفه انجام دادن تحقیقات و بررسی 2سازمان محیط زیست به استناد بند 

تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی  »حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست از جمله و اقتصادی در زمینه 

مانند تغییر و تخریب  گردنددگرگونی وضع طبیعی می نمایند و این تغییرات سببخاک، آب و هوا ایجاد می و شیمیایی و بیولوژیک

را « ا.هطبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب دریاها، بهم خوردن زهکشی نی اکولوژیها و مراتع، دگرگوجنگل ها، تخریبمسیر رودخانه

هرگونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی »دارد. همچنین به موجب بند ج این ماده سازمان محیط زیست را مسئول انجام 

نماید. این بدین معناست که سازمان امکان سازمان اعطا میداند؛ لذا به موجب این بند صلاحیت عام و مطلق به می« محیط زیست

ها و نهادهای دیگر تلقی شود. لذا در خصوص حوضه آبخیز دروازه قرآن ورود به موارد مرتبط را دارد حتی اگر مداخله در امور سازمان

-کیت با شهرداری و نهادهای نظامی میها مالباشد و در سایر قسمتکه قسمتی متعلق به اداره کل محیط زیست )پارک ملی بمو( می

 باشد.  باشد، اداره کل محیط زیست دارای صلاحیت می

توان چنین بیان داشت که اداره کل حفاظت محیط زیست بنا بر صلاحیت عام خود، امکان و نیز با در نظر داشتن این موارد می

 د وضعیت خاک و تغییرات حادث را داشته است. تکلیف به مداخله در طرح یادشده به منظور جلوگیری، بهسازی و بهبو

 



      265     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 های نظام حقوقیبیان کاستی-1-11-6

 مربوط نامهآیین و آب عادلانه توزیع قانون ها،رودخانه حریم و بستر و سیل مدیریت و کنترل با مرتبط قانون تریناصلی حاضر حال در

 قانون مواد مرور با .است زهکشی و آبیاری آبرسانی، هایشبکه و طبیعی هایبرکه ها،مرداب ها،مسیل انهار، ها،رودخانه حریم و بستر به

 در امر این .کندنمی پیشنهاد سیل مدیریت و کنترل برای را مؤثری راهکارهای قانون این عموماً  که شودمی مشخص آب عادلانه توزیع

 برخورد نحوه و سیل مدیریت و کنترل بر ناظر که دارد وجود نیز) 1349مصوب( سیل خطرات با مبارزه و پیشگیری قانون که است حالی

 اما ندارد، سیل مدیریت و کنترل راهکارهای در را لازم جامعیت نیز قانون این اگرچه .هاسترودخانه حریم و بستر در مستحدثات با

  .دارد طبیعی پدیده این اهمیت از نشان سیل، مدیریت و کنترل برای جداگانه قانون یک بودن مختص

پارچه، هماهنگ، متمرکز و با ثبات در مدیریت حقیقت امر آن است که نظام حقوقی ایران فاصله بسیاری تا نیل به یک الگوی یک

 شود:سیلاب دارد. در ذیل به این موارد اشاره  و تا حد امکان شرح داده می

مشخص در رابطه با سیلاب و مدیریت مطلوب آن  که به طور 1349قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در کشور مصوب -1

ترین قانون در رابطه با های آن استفاده نشده است؛ لذا این قانون به عنوان اصلیگاه اجرا نشده و از ظرفیتبه تصویب رسیده است هیچ

 آید.سیل، در عمل قانون متروکه به شمار می

ای را در ارتباط با سیلاب چه پیش از آن، چه ت شهری، نقش پررنگ و ویژهشهرداری به عنوان یک نهاد اصلی در رابطه با مدیری-2

کند. به ویژه پیش از وقوع سیلاب، موارد قانونی بسیاری در حوزه اختیارات و تکالیف آن قرار حین وقوع سیلاب و چه پس از آن ایفا می

باشد. بایستی مورد توجه قرار بگیرد که در ها میترین آن، حفظ شهر از خطر سیل به موجب قانون شهرداریگرفته است که مهم

ای که برای جست و جو خصوص تعیین وظایف و نقش شهرداری در رابطه با مدیریت سیلاب پراکندگی قانونی بسیار وجود دارد به گونه

لانه آب، قانون تشکیل سازمان ها، قانون توزیع عادنمودن وظایف شهرداری پیش از وقوع سیلاب در قوانین مختلف مانند قانون شهرداری

مدیریت بحران، قانون نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهر، قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل در کشور و... باید مورد بررسی 

قوانین یکی از شود. لذا پراکندگی قرار بگیرند؛ که البته پراکندگی قوانین سبب ابهامات در تعیین وظایف این نهاد و سایر نهادها  می

 های نظام حقوقی کنونی در رابطه با سیلاب است.ترین کاستیمهم

در خصوص تعیین وظایف شهرداری و حدود اقدامات آن نهاد، در حین وقوع سیلاب و پس از وقوع سیلاب، با خلا قانونی بسیاری -3

 -شکیل سازمان مدیریت بحران، آن هم در یک یا دو موردجز قانون ت–شویم؛ چرا که هیچ کدام از قوانین مورد اشاره در فوق مواجه می

 ای نداشتند.به طور صریح و حتی ضمنی به نقش شهرداری اشاره

ابهام قانونی بسیار   -که به عنوان یکی از دلایل شدت گرفتن سیلاب شیراز عنوان شده است–ها در خصوص لایروبی از رودخانه-4

قانون توزیع  21ماده  2تبصرهها و قانون شهرداری 55ماده  2رد؛ از جمله ابهام موجود در  بند در تعیین نهاد متولی و مسئول وجود دا

 عادلانه آب. 

آید. مطابق با آنچه به تفصیل شرح ترین عامل وقوع سیلاب شیراز به شمار میساخت و ساز غیرمجاز در بستر رودخانه، اصلی-5

بینی ضمانت اجرا در برابر تخلف یادشده و تخطی از حکم توزیع عادلانه آب، عدم پیش داده شد، عدم جرم انگاری این اقدام در قانون

 قانون  از جمله دلایلی است که در عمل سبب افزایش تخلفات از سوی شهرداری شده است.

 های عمومیقانون توزیع عادلانه آب توسط دادسراها و دادگاه 2ماده 1عدم رعایت تبصره -6

 های مختلف و در نتیجه عدم وجود تعامل میان نهادهای مختلفاهنگ سازی دستگاهنقص قوانین در هم-1
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شود که مرز روشن و عدم تفکیک صریح وظایف نهادهای مختلف در مدیریت سیلاب؛ با ملاحظه قوانین پراکنده ملاحظه می-9

 دقیقی میان وظایف نهادهای مختلف وجود ندارد.

ای تنظیم شده است که در عمل نهادهای ریت بحران و وظایف تعیین شده در آن به گونهعلاوه براین، قوانین مرتبط به مدی-8

ها وجود ندارد. نقص مهم در بسیاری متولی سیلاب هستند؛ در حالی که همکاری، تعامل و هماهنگی لازم و شایسته میان این دستگاه

که ر اقدامات صورت گرفته پیش از وقوع سیلاب است؛ حال آنمتولی و مسئول بودن نهادهای متعدد در مدیریت سیلاب، عدم انسجام د

 توان متوقع انجام متمرکز و شایسته امور در مدیریت سیلاب شد.با محدود نمودن نهادهای متولی می

های آبخیز دروازه قرآن و سعدی که باعث افزایش ضریب رواناب و کاهش زمان تمرکز و در های در سطح حوضهتغییر کاربری-11

 بینی ضمانت اجرای گردد. این در حالی است که وجود پراگندگی قوانین و عدم پیشهایت افزایش شدت و حجم سیلاب مین

 باشدیکی از موارد مغفول مانده در قوانین مربوط به سیلاب، لزوم به کارگیری نیروهای متخصص در زمینه مدیریت سیلاب می-11

 وط و تکالیف مقرر در آن عدم نظارت کافی بر اجرای قوانین مرب-12

آموخته از سیلاب باید چنین بیان داشت که مدیریت سیلاب و نیز مدیریت بحران باید به صورت در مقام نتیجه گیری و ارائه درس

 رود که در تدوین قوانین به این مهم توجه و سازو کارهای مناسب ارائه گردد. متمرکز و یک پارچه انجام گیرد؛ لذا انتظار می

 قانونی های مغایرت نیرو، وزارت از استعلام بدون حقوقی و حقیقی اشخاص برای مالکیت اسناد صدور جمعیتی، مراکز افزون روز شدر

 شهرها محدوده در ها رودخانه الکیتی مواگذار در آب عادلانه توزیع قانون با ها شهرداری قانون  86ماده تبصره مغایرت جمله از کشور در

 دلایل جمله از ... و جهادکشاورزی وزارت توسطی مل و طبیعی منابع عنوان به ها رودخانه بستر اراضی ثبت همچنین و ها شهرداری به

  .گردد می محسوب حقوقی و حقیقی ها به اشخاص رودخانه حریم و بستر اراضی واگذاری در کشور در گسترده تخلفات بروز

 تعاملات بین دستگاهی ضعیف است.-13

 

 گیرینتیجه-1-11-7

دلایل متعدد موجب وقوع سیلاب شیراز و ورود خسارات جانی و مالی بسیار بر شهروندان و مسافران گردید. عوامل موثر در وقوع 

 باشد. سیلاب شامل هر دو دسته عوامل طبیعی و عوامل انسانی می

میلیمتر و  18اوج بارندگی به میزان دقیقه در  15عوامل طبیعی موثر در وقوع سیلاب شیراز، شدت بارندگی که در مدت زمان 

ها و دقیقه بوده است؛ جنس خاک دروازه قرآن که از دسته مارن 31میلیمتر در ساعت؛ مدت کم تمرکز بارندگی که حدود  15معادل 

و شدت آن باشد که هر کدام به یک نوع در وقوع سیلاب از نفوذناپذیری کم برخوردار است و شیب تند حوضه آبخیز دروازه قرآن می

 اند.ایفای نقش کرده

های موجود؛ به چند مورد مهم تقسیم های صورت گرفته و نیز گزارشعوامل انسانی موثر در وقوع سیلاب شیراز با توجه به بررسی

اد متولی آید؛ لذا از این جهت مسئولیت اصلی سیلاب شیراز برعهده نهشود که البته تنها یک مورد سبب مقدم در تاثیر به شمار میمی

و مسئول آن است. این عوامل عبارتند از: تبدیل بستر رودخانه به خیابان و در نتیجه جایگزینی مسیل تنگ الله اکبر با یک کانال به 

ابعاد یک متر برای عبور بارندگی )که ابعاد کم کانال یاد شده یکی از دلایل مهم در وقوع سیلاب بوده است(؛ عدم وجود سازه آبگذر 

زیباشهر در بالادست حوضه آبخیز دروازه -ر انتقال دبی بارندگی )ابعاد کانال تعبیه شده برای انتقال بارندگی؛ احداث جاده خرامهموثر د

-قرآن که باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و در نتیجه کاهش قدرت نفوذناپذیری خاک و شدت یافتن سیلاب شده است؛ احداث سازه
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ها؛ عدم لایروبی کانال تعبیه شده در سوی اداره راه و شهرسازی کل استان فارس و تغییر مسیر آبراههها از های تقاطعی و کالورت

 حوضچه آرامش یکی از دلایلی است که از قدرت انتقال آب کاسته و در نتیجه حجم زیادی از آب به طرف خیابان سرریز شده است.

اند، اما سهم عوامل انسانی و دخالت در یگر سبب وقوع سیلاب شدهبدیهی است که عوامل طبیعی و عوامل انسانی در عرض همد

توان ابراز داشت که عوامل انسانی نقش کلیدی و اصلی را ای که به جرأت میطبیعت به مراتب موثرتر از عوامل طبیعی است؛ به گونه

 در وقوع سیلاب شیراز دارند.

سیلاب شیراز باید چنین بیان داشت که شهرداری با تبدیل مسیل  از سوی دیگر، در جهت معرفی نهادهای متولی و مسئول در

دروازه قرآن به رودخانه خشک و نیز جایگزینی آن با سازه آبگذر با طراحی غیر استاندارد و نامناسب برای عبور بارندگی و سیلاب و نیز 

ای فارس به دلیل . علاوه بر این، شرکت آب منطقهعدم لایروبی به موقع این سازه نقش ابتدایی و اصلی را در وقوع سیلاب داشته است

عدم پیگیری و عدم نظارت کافی بر اقدام شهرداری آن دوره و نیز عدم اقدام لازم در جهت تکلیف قانونی خود مبنی بر قلع و قمع 

کت مهندسین مشاور آبسار با قانون توزیع عادلانه آب دارای مسئولیت است. علاوه بر آنکه شر 2ماده  4خیابان احداث شده طبق تبصره 

انجام مطالعات در حوضه آبخیز دروازه قرآن، به ضرورت احداث دو بند تاخیری در جهت رفع مشکلات احتمالی اشاره نموده لذا طرح 

ده گونه اظهار نظری ننموای ارائه شده اما شرکت هیچیاد شده برای بررسی جهت ادامه اجرای طرح از سوی شهرداری به شرکت منطقه

است لذا مانع اجرای طرح شده است. لازم به ذکر است که  در گزارشات مختلف قید شده است که وجود نقض در مطالعات صورت 

گرفته در حوضه ابخیز و به تبع آن احداث خیابان آشکار بوده و احداث دو بند تاخیری در جهت رفع چنین مشکلاتی پیشنهاد شده 

 ای از جهت عدم انجام نظارت بر اقدام صورت گرفته از سوی شهرداری دارای مسئولیت است.است. از این روی، شرکت آب منطقه

از سوی دیگر، اداره کل راه و شهرسازی فارس در احداث جاده کمربندی از آن جهت که طرح مزبور را برای انجام مطالعات زیست 

تخلف قانونی شده است؛ کما اینکه در نهایت اقدام صورت  محیطی برای اداره کل حفاظت از محیط زیست فارس ارسال ننموده مرتکب

 گرفته و احداث جاده سبب شدت گرفتن جریان سیلاب شده است.

با ذکر نکات یاد شده و به دلیل تعدد عوامل و اسباب در وقوع سیلاب شیراز، جهت شناسایی نهاد یا نهادهای مسئول از جهت 

قانون مجازات اسلامی  516مطابق با ماده ن اسباب و سیلاب حائز اهمیت است.  مسئولیت کیفری یا مدنی، تشخیص ارتباط میا

تسبیب آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در »

تعدد اسباب به این معناست « و آسیب ببیند. شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتدصورت فقدان رفتار او، جنایت حاصل نمی

 که به طور مثال شخصی به طور غیرمجاز گودالی حفر کند و دیگری سنگی کنار گودال قرار دهد.

در فرض تعدد اسباب به صورت طولی، سبب مقدم در تاثیر،  ملاک قرار گرفته و در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حکم به 

ود. از سوی دیگر، در حقوق کیفری و مسئولیت مدنی، رابطه سببیت میان فعل مرتب و نتیجه حاصله برای شتساوی مسئولیت داده می

شود که از وجودش وجود و از عدمش عدم معلول تحقق جرم یا ضمان لازم و ضروری است. سبب در اصطلاح فلسفی به امری گفته می

فی از جهت وجودی و عدمی برقرار است.از سوی دیگر، باید به مفهوم شرط آید. به عبارت دیگر، بین سبب و مسبب ملازمه عرلازم می

آید. به عبارت دیگر بین آید، اما از وجودش وجود لازم نمینیز توجه داشت. شرط در معنای دقیق امری است که از عدمش عدم لازم می

 برای عاملی وجود رای تحقق مشروط کافی باشد.(شرط و مشروط تنها ملازمه عدمی برقرار است، بدون اینه وجود شرط به تنهایی ب

 مثبت صورت به دخالت رابطه، منفی جنبه بر علاوه است لازم بلکه کند،نمی کفایت سببیت رابطه احراز جهت مالی یا بدنی خسارت وقوع

 اثبات در حقیقت، در .است آورده پدید را آن و بوده مؤثر نتیجه وقوع در نیز مثبت صورت به مرتکب فعل شود ثابت یعنی شود؛ اثبات نیز
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رابطه میان عمل و خسارت وارد شده  مثبت جنبه به باشد، آن نتیجه و فعل بین رابطه منفی جنبه بر تأکید آنکه از بیش سببیت رابطه

 شود، لذا وجود ملازمه عرفی نیز لازم است.تاکید می

اند و رابطه سببیت میان صورت همزمان باعث وقوع جرم گردیدهاجتماع اسباب به صورت عرضی در زمانی است که کلیه اسباب به 

ها موضوعیت دارد. این در حالی است که در صورتی که عوامل متعدد در وقوع نتیجه با خسارت یا جنایت با نتیجه در خصوص همه آن

ن شرح که نخستین سبب سبب دوم را باشد؛ با ایتقدم و تاخر همراه باشند به نحوی که یکی علت وجود دیگری است اجتماع طولی می

ایجاد کند، سبب دوم سبب سوم را و به همین صورت متنهی به وقوع زیان گردد. از سوی دیگر در اجتماع طولی اسباب ضمان برعهده 

زیانبار دار ضمان حاصل از رویداد آورد و تنها اسبابی عهدههای تحقق خسارت از قوه به فعل را به وجود میعاملی است که زمینه

 هستند که اولا اثر مستقیم در حادثه داشته باشند ثانیا تناسب ذاتی و عملی میان طبیعت آنان و زیان وارده داشته باشد.

تعدد اسباب به صورت عرضی در خصوص سیلاب شیراز موضوعیت نداشته؛ زیرا مطابق با موارد پیش گفته و نیز مطابق با اطلاق 

هر گاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن »اسلامی قانون مجازات  533ماده 

در حالی که در خصوص سیلاب شیراز، سیلاب « باشند.جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضمان می

های باشد و اسباب بعدی در طول سبب یاد شده و در درجهدروازه قرآن میابتدائا و در اصل مستند به خیابان احداث شده در مسیل 

 گیرند. بعد قرار می

 به جنایتی وقوع در غیرمجازهر گاه دو یا چند نفر با انجام عمل »قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد اسباب طولی  535ماده 

 ضامن باشد، دیگر اسباب یا سبب تأثیر از قبل جنایت وقوع در او رکا تأثیر که کسی باشند داشته دخالت طولی صورت به و سبب نحو

 که بیفتد گودال به سنگ با برخورد سبب به عابری و دهد قرار آن کنار در سنگی دیگری و کند حفر گودالی آنان از یکی آنکه مانند است

 در شرکت صورت این در که باشند داشته را جنایت ارتکاب قصد همه آنکه مگر است ضامن گذاشته را سنگ که کسی صورت، این در

ماده ناظر به اجتماع اسباب به صورت طولی )غیرهمزمان( است. اسباب وقوع سیلاب شیراز که عبارتند از: « شود.می محسوب جرم

باشد؛ عدم لایروبی احداث خیابان در مسیل دروازه قرآن؛ جایگزینی مسیل با کانالی به عنوان سازه آبگذر که قطر آن غیر استاندارد می

خرامه در حوضه آبخیز -حوضچه آرامش و سازه آبگذر؛ عدم احداث دو بند تاخیری در حوضه آبخیز دروازه قرآن؛ احداث جاده شیراز

 در لحظه وقوع سیلاب در خیابان. دروازه قرآن؛ تعداد بسیار اتومبیل

شود که تبدیل مسیل قوع سیلاب در شیراز مشخص میبا توجه به شرح تفصیلی در خصوص اجتماع اسباب و برشمردن اسباب و

شود؛ فلذا دروازه قرآن به خیابان توسط شهرداری شیراز به عنوان سبب مقدم در تاثیر، به عنوان علت اصلی وقوع سیلاب قلمداد می

روازه قرآن، اولا به تنهایی خرامه در حوضه آبخیز د-گیرند. با این شرح که احداث جاده شیرازسایر اسباب در طول این سبب قرار می

عامل وقوع سیلاب نبوده ثانیا در جمع با اسباب دیگر و مشخصا احداث خیابان، با در نظر داشتن اسباب طولی موثر در وقوع سیلاب 

 چون سبب مقدم در تاثیر نبوده لذا مسئولیتی متوجه این نهاد نیست.

ای آب به علت عدم نظارت بر اقدام باشد؛ و شرکت منطقهشیراز میبا تجمیع موارد، نهاد مسئول در سیلاب شیراز شهرداری 

شهرداری و عدم اتخاذ تدابیر جدی در ممنوع ساختن شهرداری و نیز عدم استفاده از تکلیف قانونی خود مبنی بر قلع و قمع ساخت و 

که به عنوان نهاد مسئول در وقوع کمااینباشد، ساز صورت گرفته در بستر رودخانه مرتکب تخلف شده و دارای مسئولیت انتظامی می

 آید. سیلاب به شمار نمی
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رود باید این از سوی دیگر، علاوه بر آنکه تخلفات سابق شهرداری شیراز در احداث خیابان به عنوان دلیل وقوع سیلاب به شمار می

وارده گشته است. ستاد مدیریت بحران امر را در نظر داشت که بعضی تخلفات صورت گرفته از سوی نهادهایی سبب شدت خسارات 

استان فارس به علت عدم مدیریت صحیح در حین بحران و عدم اتخاذ تدابیر موثر در کاهش وقوع سیلاب مرتکب تخلف قانونی شده و 

خسارات های حاضر در خیابان سبب افزایش از سوی دیگر پلیس راهور با عدم اقدام به موقع و شایسته در پراکنده ساختن اتومبیل

 اند. وارده شده

ای نیز به دلیل عدم نظارت صحیح و در نتیجه شهرداری دارای مسئولیت اصلی و مستقیم در وقوع سیلاب است، شرکت آب منطقه

کاری یا کم»قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت عنوان  9ماده  14مشمول بند عدم انجام اقدامات لازم در قلع و قمع ساخت و ساز، 

شده است.  ستاد مدیریت بحران فارس و پلیس راهور نقشی در وقوع سیلاب  مرتکب تخلف اداری« انگاری در انجام وظایف محولهسهل

 اند. نداشته بلکه به نوعی در شدت یافتن خسارات وارده دارای نقش بوده

ها و مؤسسات وابسته به آنها که به رداریکارمندان دولت و شه»دارد:( بیان می1338قانون مسئولیت مدنی) 11ماده علاوه بر این 

باشند ولی هرگاه احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول خسارت وارده میمناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی

ران خسارت بر عهده خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جب

اداره یا مؤسسات مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی 

لذا شهرداری شیراز دارای مسئولیت  «.طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود

 ن خسارات وارده است.شخصی در جبرا

 

 استانداران و فرمانداران و شورای تامین متناظر-1-11
 مقدمه -1-11-1

 ارجاع به عنایت با و انسانی تلفات و خسارات ورود و کشور از مناطقی در 89 سال اوایل و 81 سال اواخر هایسیلاب وقوع به نظر

 مشابه حوادث تکرار از درست طراحی با و باشد راهگشا آینده ریزی برنامه برای و مشخص خسارات تشدید علت به امر بررسی

 پیشگیری و مدیریت در دولتی دوایر و سازمانها نقش بررسی سیلاب، ملی گزارش ویژه هیات اجرای راستای در.. آید عمل به جلوگیری

نقش استانداری، فرمانداری   مورد درحاضر  گزارش مذکور، تکلیف از قسمتی امر بررسی تا  گردید ابلاغ و کار دستور در سیلاب از

 باشد. می شوراهای تامین متناظر با آنها

برای بررسی نقش استانداران و فرماندارن در پیشگیری و مقابله با سیل، عملکرد آنان در زمان وقوع حادثه و شناسایی نقطه ضعفها 

ت آنان را مورد بررسی دقیق قرار داد و متعاقبا باتوجه به های آنان و در نهایت ارائه پیشنهادات اصلاحی، ابتدا باید صلاحبو قوت

شرح وظایف و اختیارات استانداران و  134نامهها و واقعیات موجود به جمع بندی مناسب رسید. بر اساس ماده یک آیینگزارش

 با ارتباط در کشور عمومی هایسیاست اجرای مسئولیت دولت، عالی نماینده عنوان به خویش مأموریت درقلمرو فرمانداران، استانداران

 انقلاب نهادهای نمایند، می استفاده دولت عمومی بودجه از نحوی به که هاییدستگاه سایر و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه

                                                 
ـ عنوان اصلی مصوبه، شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب شورای عالی اداری است. با توجه به ماهیت مصوبه، آیین عنـوانی اسـت کـه 134 

 شایسته نامیدن این مصوبه است.
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 و فعال نقش. بود خواهند دارعهده را غیردولتی عمومی مؤسسات و هاشهرداری و شهر اسلامی شوراهای انتظامی، نیروهای اسلامی،

های ذاتی آنان، صلاحیت اضافی دریافت که علاوه بر احصای صلاحیت مقرره این 2 ماده بررسی از توانمی را استان در استاندار پررنگ

 های استانداران و فرمانداران است.های استانی، نظارت و تضمین حسن اجرای قانون نیز در میان صلاحیتههمچون هماهنگی دستگا

بایست بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر استانداری و فرمانداری و شورای تامین و گزارش های معتبر و پاسخ  به  این گزار ش می

 سوالات طراحی شده تنظیم گردد. لیکن پاسخ پرسشها تا این زمان که گزارش در حال تنظیم است واصل نگشته است. 

 

 و فرمانداران و شوراهای تامین متناظروظایف و اختیارات استانداران  -1-11-1

 از: است عبارت استان در استاندار هایصلاحیت و وظایف مقرره مذکور، 2 ماده مبنای بر 

 .است استان امنیت و نظم وحفظ برقراری مسئول . استاندار1

 .نماید می تعیین کشور امنیت شورای را استانداران امنیتی وظایف:   تبصره

 .آن مصوبات اجرای بر حسن و نظارت استان تأمین شورای جلسات مرتب و تشکیل . هدایت2

 امنیتی دستورات و تأمین شورای مصوبات موظفند استان اجرائی هایدستگاه سایر و تأمین شورای عضو هایارگان کلیه: 1 تبصره

 .شد خواهد رفتار مقررات برابر متخلفین با. نمایند گزارش استاندار به را سیاسی و امنیتی رویدادهای و نمایند اجرا را استاندار

 و محلی اجرائی دستگاههای سایر و فرمانداران امنیتی اقدامات و هاشهرستان تأمین شوراهای برعملکرد و نظارت هدایت -2 تبصره

 . امنیتی هایارگان آمادگی درحفظ هماهنگی

 و وظایف حدود تعیین و امنیتی هایسیاست و هااولویت و تدوین تعیین استان، امنیتی معضلات پیشگیری و بینی . پیش3

 .آنها قانونی وظایف درچهارچوب استان اجرائی هایدستگاه کلیه امنیتی اختیارات

 هایابلاغیه و هادستورالعمل قانونی، مراجع مصوبات انتظامی، و امنیتی عام هایسیاست و هاطرح اجرای موجبات آوردن . فراهم4

 . امنیتی

 .مربوطه هایدستورالعمل و قوانین درچهارچوب استان درسطح انتظامی هایرده انحلال و یا دائم یا موقت تشکیل تأیید. 5

 .عمومی و وظیفه گذرنامه رانندگی، و راهنمائی و مقررات قوانین اجرای حسن بر . نظارت6

 جلوگیری به منظور ریزی برنامه و استان خاکی و آبی ازمرزهای مراقبت و نظارت و مرزی مشکلات با مقابله و . پیشگیری1

 .مصوب هایمشی خط و هاسیاست درچهارچوب غیرمجاز و انتقالات نقل و تردد ازهرگونه

 .مجاز مرزی گذرهای تعیین و تردد و اسکان برای محدود و ممنوع مناطق تعیین و . بررسی9

 .کشور وزارت به استان(  دریائی هوائی، زمینی،)  رسمی مرزهای ایجاد پیشنهاد و ارائه . بررسی8

 درچهارچوب محلی همکاری تفاهم یادداشت انعقاد و همجوار کشورهای هایاستان با همکاری مشترک هایزمینه . بررسی11

 . نظام کلی هایمشی خط و ها سیاست

 .و ارز کالا منفجره، مواد سلاح قاچاق مخدر، مواد با مبارزه درخصوص لازم های هماهنگی ایجاد و هدایت ریزی، . برنامه11

 نمایندگیهای و اتباع به مربوط امور سایر و استملاک تابعیت، اقامت، تردد، به مربوط مقررات و قوانین اجرای برحسن . نظارت12

 .آوارگان و مهاجرین معاودین، پناهندگان، خارجی،
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 پذیر مشارکت درامور استان مردم جانبه همه مشارکت جلب منظوربه  اسلامی شوراهای تقویت و تشکیل موجبات آوردن . فراهم13

 .مربوطه و مقررات قوانین درچهارچوب فوق شوراهای بر نظارت واعمال آن مطلوب سازماندهی و

 طبق مذکور شوراهای متخذه تصمیمات رعایت و باشد می استاندار برعهده آنها مسئولیت که شوراهایی و هدایت . تشکیل14

 .مربوطه مقررات و قوانین

 وظایف کلیه حالت دراین. بود خواهد شهر اسلامی شورای جانشین استاندار(  تهران شهر بجز) شهر اسلامی شورای . درغیاب15

 آن میزان و نوع تغییر و همچنین شهر عوارض لغو یا برقراری تصویب به مربوط وظیفه غیر از به استان تابعه شهرهای اسلامی شوراهای

 .باشدمی استاندار بر عهده

 نظارت و تخصصی و سیاسی اجتماعی، فرهنگی، گوناگون هایتشکل و مجامع توسعه و تأسیس برای لازم هایزمینه . ایجاد16

 . اجتماعی و سیاسی آزادی های شدن نهادینه و هازمینه در همه مردمی هایمشارکت گسترش به منظور آنها هایبرفعالیت

 .گردد می برگزار قانون به موجب که انتخاباتی کلیه و پرسی برهمه . نظارت11

 .کشوری تقسیمات اجرایی اقدامات و مطالعات . انجام19

 .احوال ثبت به مربوط امور جریان برحسن . نظارت18

 هایدستگاه بین هماهنگی ایجاد و بانوان و اجتماعی اقتصادی سیاسی، فرهنگی، ارتقاء و رشد جهت مناسب زمینه . ایجاد21

 .آنها فعالیت بر نظارت و ذیربط

 آموزش عمومی، بهداشت همگانی، ورزش و پرورش، آموزش گسترش و پیشرفت و رشد برای مناسب هایزمینه آوردن . فراهم21

 .تحقیقات و عالی

 . اسلامی اصیل فرهنگ گسترش و ایران اسلامی جمهوری مقدس نظام هایارزش از و حراست . حفظ22

 . اجتماعی مفاسد و از منکرات جلوگیری و پیشگیری به مربوط اقدامات هماهنگیو  . هدایت23

 . فقرزدائی و اجتماعی عدالت هایزمینه آوردن . فراهم24

 از قبیل طبیعی بلایای و حوادث از ناشی هایبحران مهار و کنترل پیشگیری، به منظور لازم هماهنگی اعمال و تدابیر . اتخاذ25

 .. و زلزله سیل،

 .شهدا معظم هایخانواده و ایثارگران بر امور . نظارت26

 .آنان رفاهی امور نمودن هماهنگ و دولت کارکنان رفاهی بر مسائل نظارت و . هماهنگی21

 سایر و کشور استخدامی و اداری امور سازمان به لازم پیشنهادات ارائه و در استان استخدامی و امور اداری و بررسی . مطالعه29

 ذیصلاح. مراجع

 .و مقررات قوانین اجراء بر حسن . نظارت28

 و همچنین باشد شده مستثنی قانون حکم به که مواردی به جز مصوبه این یک ماده موضوع هایارگان ازکلیه و بازرسی . نظارت31

 .مذکور هایارگان کارکنان کلیه اعمال و در رفتار مراقبت

 .ذیصلاح مراجع هایدستورالعمل و مصوبات بر اساس مدیران عملکرد . ارزشیابی31

 انقلاب نهادهای محلی، هایسازمان دولتی، هایدستگاه های فعالیت بین هماهنگی ایجاد و همکاری زمینه آوردن . فراهم32

 .مربوطه و مقررات قوانین در چهارچوب محلی شوراهای اسلامی،
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 اعلام یا و اجرائی مسولین به تذکر دادن لزوم و در صورت(  استانی ، ملی)  عمرانی های برنامه در اجرای و مراقبت نظارت .33

 .احتمالی نواقص رفع درجهت مربوطه وزارتخانه و سازمان به مراتب

 .استان موجود بالقوه امکانات و از منابع بهینه و استفاده زیست محیط و طبیعی منابع از حراست و برحفظ . نظارت34

 ریزی بودجه و ریزی برنامه هدایت و هماهنگی گیری، تصمیم و استان هاینیازمندی تعیین و ایمنطقه استعدادهای . شناسائی35

 . ملی توسعه راهبردهای و ها سیاست درچهارچوب ای منطقه توسعه های براولویت تأکید با استان

 آن و پیشنهاد درآمدی جدید منابع شناسایی و استان درمحدوده خدماتی و اقتصادی برفعالیتهای جدید عوارض وضع . پیشنهاد36

 . ایمنطقه توسعه های برنامه اجرای درجهت ذیربط مراجع به

 دراین ذیربط ملی هایدستگاه با همکاری و استان محدوده در مربوطه در قوانین مقرر درآمدی منابع کسب درجهت . تلاش31

 .خصوص

 هایبرنامه و هاسیاست چهارچوب در بانکی تکلیفی تسهیلات در اعطای هااولویت تعیین و هابانک فعالیت و هماهنگی . هدایت39

 هایسرمایه جذب و غیردولتی اعتباری مؤسسات تشکیل طریق از گذاران سرمایه تشویق و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 . و عمرانی تولیدی هایفعالیت سمت به آنها دادن سوق و محلی

 ویژه مناطق و صنعتی و تجاری آزاد مناطق ایجاد مرزی، مبادلات غیرنفتی، صادرات به مربوطه امور و هدایت هماهنگی . نظارت،38

 .مربوطه مقررات و قوانین طبق مرزی هایبازارچه اندازی راه و تأسیس و شده حراست

 . گرددمی محول استاندار برعهده ذیصلاح مراجع ازطریق هار استاند که وظائفی سایر . اجرای41

 

نامه فوق، کشور و بند های یک و دو آیین امنیت شورای تشکیلات و وظایف تعیین به قانون راجع 4از سوی دیگر بر اساس ماده 

های صلاحیت .دهد تشکیل یکبار روز 11 هر را استان تأمین شورای است موظف استاندار. است استاندار استان در امنیتی مسئول

 قانون مذکور، عبارت است از: 5شورای تامین در این راستا به  شرح ماده 

 .استان اجتماعی و سیاسی امنیتی، حساس امور به مربوط هایتحلیل و تجزیه و گزارشات و اخبار بررسی و بندیجمع ـالف  

 .کشور امنیت شورای به استان اجتماعی و سیاسی امنیتی، وضع گزارش ـ ب

 .کشور امنیت شورای با هماهنگی ایجاد ـ ج

 .آنها از یک هر قانونی وظایف چهارچوب در استان امنیت با رابطه در نهادها و ارگانها از یک هر اختیارات و وظایف حدود تبیین ـ د

 .تابعه هایبخش و هاشهرستان تأمین شورای با مستقیم ارتباط برقراری ـ هـ

 بنابر این استانداران دارای صلاحیت، امنیتی، نظارتی و اجرایی کلانی در سطح استان هستند. 

استاندار علاوه بر مسولیت امنیتی و نظارتی، دارای صلاحیت اجرایی زیادی نیز هست. هماهنگی و اتخاذ تدابیرخاص برای پیشگیری 

های نادرست اداری و بازخواست مدیران کل و حدت رویه، اصلاح رویهاز سیل، حفاظت از منابع طبیعی، هماهنگی ادارات و ایجاد و

 های اداری مرتبط با اداره آنها  از جمله این موارد است. شهرستانی در مورد اعمال صلاحیت

 محول داراناستان برعهده که اختیاراتی و وظایف نامه شرح وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران، کلیهآیین 24بر اساس ماده 

 محل درشهرستان را(  مصوبه این 2 ماده 15 در بند مطرح اختیار به استثنای)  اختیارات و وظایف همان نیز فرمانداران است گردیده



      213     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

زدایی در اداره کشور از مرکز به به استانداران و فرمانداران اختیارات موسعی را تفویض نموده هستند. نظام تراکم دارا را خود مأموریت

 است. این اختیارات اجرایی اعم از نظارت، اتخاذ تصمیم، ایجاد وحدت رویه و اصلاح رویه موجود در ادارات محلی است.

همانگونه که در سیل اخیر به کررات مورد برسی و نقد واقع شده است، عدم نظارت بر ساخت و سازهای حریم و بستر رودخانه، از 

بسیار مهمی برای تشدید خسارات ناشی از سیل بوده است. بحرانهای ناشی از ایجاد وضعیت ها و محیط زیست، عامل بین رفتن جنگل

های فوق العاده، از کنترل خارج شدن اوضاع شهرها از دست نیروهای امنیتی و امنیت منازل و اماکن خالی از سکنه شهروندان و 

ها ها، جنگلارت بر ساخت و ساز یا منابع طبیعی، حریم رودخانهروستانشینان مسائل امنیتی بودند که در سیل اخیر رخ داده است.  نظ

مند، نظارت بر ناظر)اگر و مراتع و حفظ کاربری اراضی همواره این گونه نیست که بر افعال شهروندان متمرکز باشد. در یک ساختار نظام

هده دارند را نظارت بنامیم( نیز اهمیت بالایی دارد. با اغماض زیاد عملکرد اداراتی که وظیفه حراست و کنترل از موضوعات فوق را بر ع

ها و مراتع، کاربری اراضی، حریم رودخانه، ساخت و سازها و مجوزهای های اداری که مسولیت حفاظت از جنگلنظارت بر اینکه دستگاه

خش مهمی از اداره کشور است که در ها و سدها و ایمنی پلها را بر عهده دارند هم بساخت، انجام اقداماتی همچون لایروبی رودخانه

 سطح محلی بر عهده استاندار و فرماندار است.  

 

 گفتار اول: قبل از حادثه و پیشگیری

بیند و همواره پیشگیری از حادثه بهتر از مقابله و ترمیم خسارت است. چون با پیشگیری از وقوع حادثه، زیرساختها آسیب نمی

دد. اگر پیشگیری از وقوع یا تشدید حادثه موثور نباشد، بعد از حادثه به سبب خسارت زیاد همه گر زندگی روزمره اشخاص مختل نمی

 سطح آن، زیانبار آثار کاهش یا و حوادث وقوع از جلوگیری هدف با که است اقداماتی مجموعه: چیز را باید از ابتدا شروع کرد. پیشگیری

بر اساس بند الف ماده  .دهدمی کاهش قبول قابل حد تا را آن سطح لازم اقدامات و مطالعات با و نموده ارزیابی را جامعه خطرپذیری

 یا و حوادث وقوع از جلوگیری هدف با که است اقداماتی قانون تشکیل مدیریت بحران کشور، پیشگیری عبارت است از مجموعه2

 کاهش قبول قابل حد تا را آن سطح لازم اقدامات و مطالعات با و نموده ارزیابی را جامعه خطرپذیری سطح آن، زیانبار آثار کاهش

دهد. پیشگیری صور مختلفی دارد و هموراه به معنای انجام صرف اقدامات مادی از سوی دستگاه اجرایی برای کاهش یا به صفر می

ی امر پیشگیری از توان شق دیگری از پیشگیری را که انجام نظارت بر عملکرد سازمان متولی اصلرساندن خطر سیل نیست. لذا می

ها است متصور شد. این نوع از نظارت برای تضمین حسن پیشگیری است و در واقع نظارت سیل و کنترل منابع آبی و مسیل و رودخانه

شود، لیکن اجرای ها است. اگرچه مجموعه اقدامات پیشگیرانه توسط ناظر انجام نمیبر فراید اعمال صلاحیت پیشگیرانه دیگر سازمان

 گردد.  اقدامات را به نحو احسن تضمین میاین 

های گسترده استانداران و فرمانداران در پیشگیری از سیل توان صلاحیتبا مطالعه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، می

 ارای صلاحیتآیین نامه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، د 2ماده  34و  31، 28، 25بازشناخت. استاندار بر اساس بندهای 

 پیشگیرانه در زمینه سیل است.این صلاحیتها به شرح زیر قابل دسته بندی است.

 

 بند اول: هماهنگی
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 حوادث از ناشی هایبحران مهار و کنترل پیشگیری، به منظور لازم هماهنگی اعمال و تدابیر اتخاذ ،25: بر اساس بند2ماده  25بند 

های استانداران و فرمانداران است. اتخاذ تدابیر و انجام هماهنگی لازم برای پیشگیری از سیل از مسولیت سیل، از قبیل طبیعی بلایای و

ها و ادارات در سطح استان و صرفا به منعای  انجام فعالیت مادی عمرانی نیست. این موارد در قالب انجام جلسات مشترک با سازمان

حادثه خیز استان و تذکر به متولیان برای انجام تمدیدات لازم از قبیل زهکشی،  شهرستان بر حسب مورد، شناسایی موارد خطر و

ها، تنقیح و تصریح وظایف هر اداره و سازمان در مورد پیشگیری از سیل، تقسیم  کمی و ساختن دیواره های حفاظتی، لایروبی رودخانه

مرز هر شهرستان و مجوعه وظایف و اختیارات قانونی  ها بر اساسهای خطر بین شهرستانکیفی مسولیت اداره و کنترل کانون

ها، تشکیل جلسات مشترک برای همفکری به منظور یافتن راه حل متناسب با منطقه برای پیشگیری از سیل و بسیج عمومی سازمان

به ادارات استانی و شهرستانی  برای اجرایی نمودن آن از جمله این موارد هستند. این تدابیر و هماهنگی صرفا با دستورالعمل استاندارای

 گردد. تشکیل جلسات مشترک، تاکید بر مصوبات این جلسات و نظارت بر اجرای این مصوبات باید به عمل آید. حاصل نمی

تواند علاوه بر موارد مزبور، در قالب اجرای قانون مربوط به وظایف تخصصی ادارات باشد. مثلا برای حفاظت هماهنگی و تدابیر می

ر از محیط زیست یا جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی که تاثیر به سزایی در پیشگیری از سیل دارد، هماهنگی لازم فیمابین بهت

قانون شهرداری و استانداری و اداره محیط زیست صورت بپذیرد. یا در مورد مبتلابه دیگر استاندار با توجه به شان  88کمسیون ماده 

نماید تا کمیسیون در موارد مشابه رویه واحدی از خود های برخورد با تخلفات را معین میون شهرداری، سیاستقان 88کمیسیون ماده 

ها است. این کمیسیون در موارد باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 1ماده  1نشان دهد. مثال دیگر در مورد کمیسیون تبصره 

تواند از باب هماهنگی نماید. اما ضابطه مناسبی در مورد تشخیص ضرورت وجود ندارد. استانداری میضروری تغییر کاربری را تجویز می

زایش خطر سیل بسیار بهتر با همفکری دیگر ادارات ضوابط مناسبی را برای تشخیص این امر در نظر بگیرد. چرا که  تغییر کاربری در اف

 گردد. موثر است و اداره هرچه بهتر این حوزه در نهایت سبب پیشگیری از وقوع سیل یل کاهش خسارات ناشی از آن می

 بند دوم: نظارت

 : نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات2ماده  28بند

 باشد شده مستثنی قانون حکم به که مواردی جز به مصوبه این یک ماده موضوع هایارگان ازکلیه بازرسی و نظارت: 2 ماده 31 بند

 .مذکور هایارگان کارکنان کلیه اعمال و رفتار در مراقبت همچنین و

 استان موجود بالقوه امکانات و ازمنابع بهینه واستفاده زیست محیط و طبیعی منابع از حراست و برحفظ نظارت: 2 ماده 34 بند

 اعلام یا و اجرائی مسولین به تذکر دادن لزوم صورت در و(  استانی ، ملی)  عمرانی های برنامه دراجرای مراقبت و . نظارت41بند

 احتمالی نواقص رفع درجهت مربوطه وزارتخانه و سازمان به مراتب

 و منظم و مستمر هایفعالیت مجموعه از است و بازرسی عبارت قانون سازمان بازرسی کل کشور، نظارت 1بر اساس تبصره ماده 

 وتحلیل تجزیه قانون این( 2)ماده مشمول هایدستگاه اقدامات از بعد و حین مراحل درباره لازم اطلاعات آوریجمع منظور به دارهدف

امور.  اگر این تعریف حداقلی  جریان حسن جهت در مناسب پیشنهادهای وارائه قانونی، تکالیف و اهداف با دستگاه عملکرد تطبیق آنها،

ترین نمایندگان دولت در محل، مسئولیت بررسی قانونی از نظارت را سرلوحه کار خود قرار دهیم، استانداران و فرمانداران به عنوان عالی

ات مربوطه را بر عهده های اجرایی کشور در محل، تطبیق آن با قانون، تجزیه و تحلیل آنها و حتی ارائه پیشنهاد به ادارعملکرد دستگاه

تواند موضوع نظارت استاندار به عنوان عالی ترین مقام اداری و امنیتی استان مورد بررسی و نظارت دارند. از جمله مباحث مهمی که می

 قرار گیرد و از صحت اجرای قانون و مقررات درآن حوزه راستی آزمایی صورت پذیرد، مباحث مربوط حوادث طبیعی و سیل و اجرای
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ها در مورد پیشگیری از سیل و تمهیدات آن است. علاوه بر این، اجرای قانون برای پیشگیری از سیل صرفا مقید به تکالیف سازمان

ها و ساختن سد و دیاره نخواهد بود. اجرای درست قانون در زمینه ساخت و ساز، تغییر کاربری اراضی اتخاذ تدابیر لازم، لایروبی رودخانه

ها، برخورد مناسب با ساخت و ساز غیر قانونی و تغییر کاربری ها و مسیلها، حریم رودخانهن، بهره برداری از جنگلو احداث معاد

ها و حاظت از محیط زیست نیز سهم به سزایی در جلوگیری از سیل و تشدید خطر و  خسارات آن دارد. این ها و پلاراضی، ایمنی راه

 ه هر حوزه و نظارت بر حسن اجرای آن از سوی دیگر تامین خواهد شد.مهم با اجرای درست قانون مربوط ب

 

 بند سوم: تامین امنیت

 بر اساس بندهای یک الی سه ماده دو آیین نامه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، 

 .است استان امنیت و نظم و حفظ برقراری مسئول استاندار. 1

 .نماید می تعیین کشور امنیت شورای را استانداران امنیتی وظایف: تبصره

 .آن مصوبات اجرای حسن بر نظارت و استان تأمین شورای جلسات مرتب تشکیل و . هدایت2

 امنیتی دستورات و تأمین شورای مصوبات موظفند استان اجرائی هایدستگاه سایر و تأمین شورای عضو هایارگان کلیه: 1 تبصره

 .شد خواهد رفتار مقررات برابر متخلفین با. نمایند گزارش استاندار به را سیاسی و امنیتی رویدادهای و نمایند اجرا را استاندار

 و محلی اجرائی دستگاههای سایر و فرمانداران امنیتی اقدامات و هاشهرستان تأمین شوراهای برعملکرد نظارت و هدایت -2 تبصره

 . امنیتی هایارگان آمادگی درحفظ هماهنگی

 و وظایف حدود تعیین و امنیتی هایسیاست و هااولویت تدوین و تعیین استان، امنیتی معضلات پیشگیری و بینی پیش. 3

  .آنها قانونی وظایف در چهارچوب استان اجرائی هایدستگاه کلیه امنیتی اختیارات

را بر عهده دارد. امنیت مفهومی است که بر استاندار عالی ترین مقام امنیتی استان است. و مسول تامین امنیت و مقابله با خطرات 

دارد.  امنیت انحصاری در  نظر آسودگی و آسایش تضمین و تأمین به ایجابی گفتمان در از بعد سلبی و استوار تهدیدات و خطر نبود

یم انسانی داشته باشد. تواند ریشه طبیعی و یا دخالت غیر مستقامور نظامی و انسان محور ندارد. عدم وجود آرامش و خطر و تهدید می

اینکه شهروندان احساس امنیت در برایر بلایای طبیعی نداشته باشند و با هر بار بارش شدید فصلی از بیم سیل ناگزیر به ترک خانه 

ردی و گردند، یا برای عبور از پل یا جاده کنار رودخانه ترس و اضطراب مخاطرات جانی و مالی داشته باشند، به همان اندازه امنیت ف

 شوند. نماید که راهزنان و سارقان مسبب آن میاجتماعی را خدشه دار می

کشور، استاندار مکلف است برای بررسی وضعیت  امنیت شورای تشکیلات و وظایف تعیین به راجع بر اساس بندهای مذکور و قانون

امنیتی استان مرتبا جلسات شورای تامین را تشکیل و مصوبات آن را پیگیری نماید. موضوع بلایای طبیعی و مخاطراتی که بر زندگی 

کند هم بسیار بروز می گذارد نیز از جمله این موضوعات است. علاوه بر این مخاطرات غیر مستقیمی که در اثر سیلعادی شهروندان می

ها، از بین رفتن امنیت مناطق سیل زده به سبب تخلیه نیروهای امنیتی و شهروندان، کمبود مواد غذایی و مهم است. ایجاد نارضایتی

نقش  دارویی از جمله این موارد است. شورای تامین لاجرم در زمینه پیشگیری از بروز سیل باید ورود کند. با توجه به این مراتب، و

تواند این ها، شورای تامین  میرییس شورای تامین به عنوان مقام عالی اداری و سیاسی استان و هماهنگ کننده اقدامات همه ارگان

وظیفه را به نحو احسن به انجام رساند.  شورا و استاندار باید برای تامین امنیت مناطق سیل زده،قبل از سیل برنامه ریزی نمایند و 

اینکه سیل و خطرات آن مستقیما با حوزه امنیت محل مرتبط است بر لزوم پیشگیری از آن نظارت نمایند و به نهادهای باتوجه به 
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مربوط تذکر لازم امنیتی دهند. شورا باید در این زمینه نیروهای امنیتی را برای تضمین اجرای قانون، در مواردی که ممکن است، برای 

 رار دهد. مثلبرای حراست از جنگل و مراتع. پیشگیری از سیل مورد استفاده ق

 

 گفتار دوم: حین حادثه و مدیریت آن

های ها و ارگانوظایف و اختیارات استانداری در حین حادثه سیل از جنس قبل از وقوع سیل است. هماهنگی فیمابین سازمان

ت که به همین ترتیب در شهرستان بر عهده فرمانداران عهده دار مدیریت بحران و نظارت بر عملکرد آنها مهمترین مسولیت استاندار اس

ها و درخواست است. تشکیل جلسات هماهنگی، صدور دستورات هماهنگ کننده در اثنای سیل، نظارت ویژه بر عملکرد سازمان

 اعمال و تدابیر  اذاتخ آیین نامه مذکور، 2ماده 25گزارشات دقیق و مداوم از جمله موارد اقدامات قابل تصور است.  بر اساس بند 

بر عهده استاندار  زلزله سیل، از قبیل طبیعی بلایای و حوادث از ناشی هایبحران مهار و کنترل پیشگیری، به منظور لازم هماهنگی

نامیده  سازمان اختصار به قانون این در که کشور بحران مدیریت سازمان قانون تشکیل سازمان مدیریت کشور، 6 است. بر اساس ماده

 و اجرائی هایزمینه در انسجام و ایجاد هماهنگی ریزی،برنامه گذاری،سیاست امر در یکپارچه مدیریت ایجاد منظور به شودمی

همه  از استفاده و دیدهآسیب مناطق بازسازی و ساماندهی و بحران مدیریت مختلف بر مراحل نظارت و متمرکز رسانیاطلاع پژوهشی،

 انتظامی، و نظامی نیروهای دولتی، هایبیمه ها وبانک عمومی، و دولتی هایشرکت و مؤسسات ها،وزارتخانه نیاز مورد لوازم و امکانات

 نام است، ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که مؤسساتی مردمی، تشکلهای ها،شهرداری شوراهای اسلامی، غیردولتی، عمومی مؤسسات

 توانمندیهای از بهینه مندیبهره جهت له،اختیار معظم تفویض صورت در مسلح نیروهای و رهبری معظم مقام امر تحت هایدستگاه

 به وابسته سازمان، ،1 بر اساس ماده .گرددمی تشکیل نشده بینیپیش سوانح و طبیعی با حوادث مواجهه در محلی و ایمنطقه ملی

 سازمانی هایرده .گرددمی منصوب کشور وزیر حکم و عالی شورای و تأیید کشور وزیر پیشنهاد به آن رئیس و بوده کشور وزارت

 .گرددمی تشکیل و فرماندار استاندار نظر زیر ترتیب به هاشهرستان و هااستان در متناسب

 

 :است زیر شرح به سازمان وظایف – 9 ماده

 استفاده امکان و ایجاد جهت ریزیبرنامهو  بحران مدیریت چهارگانه مراحل به مربوط اجرائی سیاست های و هامشی خط تهیه – 1

 و با حادثه مقابله و آمادگی عملیات زمان درطول مسلح نیروهای و غیردولتی دولتی، از نیاز اعم مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه از

 .وزیران هیأت تصویب جهت آن ارائه

 .بحران چهارگانه مدیریت مراحل درخصوص کشور مختلف هایدستگاه میان انسجام و هماهنگی ایجاد – 2

 مراحل در تمرینی و رسانیاطلاع آموزشی، تبلیغاتی، پژوهشی، فرهنگی، جامع هایبرنامه و هاسیاست پیشنهاد و تدوین بررسی، – 3

 .عالی شورای بحران به مدیریت چهارگانه

 و خارجی مؤسسات و کشورها فنی دانش تجربیات و از استفاده و نظر تبادل المللی،بین و ایمنطقه همکاریهای زمینه تقویت – 4

 هایدستگاه همکاری و هماهنگی با المللیبین مجامع در کشور نمایندگی و مدیریت بحران چهارگانه مراحل به مربوط المللیبین

 .ذیربط

 .آنها تحلیل و تجزیه و اقدامات حوادث، مستندسازی – 5
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 داوطلب و بسیجینیروهای  و غیردولتیمردمی، نهادهای  هایتشکل کلیه آموزش و سازماندهی جهت هماهنگی و ریزیبرنامه – 6

 .بحران مدیریت چهارگانه در مراحل مردمی

 .عالی شورای تصمیمات و مصوبات اجراء پیگیری – 1

 ها،ساختمان ایلرزه و بهسازی سازیمقاوم پیشگیری، مؤثر هایسیستم گسترش و ایجاد زمینه در و نظارت هماهنگی – 9

 انواع نظیر خسارت جبرانی و اتکائی هایروش فرسوده، هایبافت و بهسازی بازسازی و مهم و حیاتی هایشریان و ابنیه و هازیرساخت

 .ربطذی هایهمکاری دستگاه با حمایتی هایصندوق و ویژه تسهیلات تشویقی، و سازوکارهای مالی هایها، حمایتبیمه

 بهبود و استانداردسازی منظور به همکاری های آنها از استفاده و فعال ایمشاوره و علمی مؤسسات گسترش و توسعه به کمک – 8

 .مصوب استانداردهای رعایت بر نظارت و کشور زیربنایی تأسیسات و خدمات، ساختمان ها و کالاها ایمنی کنترل و ارتقاء کیفیت

 مؤسسات و نهادها ها،سازمان ها،همکاری وزارتخانه با جامعه آحاد برای ایمنی فرهنگ ارتقاء برای ملی کار تقسیم نظام تدوین – 11

 .تصویب جهت وزیران به هیأت آن ارائه و بحران مدیریت امر با مرتبط

 .غیرمترقبه از حوادث ناشی بحران های اعلام شیوه و اضطرار حالت سطوح، تعیین به مربوط ضوابط تدوین – 11

 به غیرمترقبه حوادث وقوع احتمال و یا وقوع هنگام در احتیاطی و اضطراری اقدامات انجام نحوه هایدستورالعمل ابلاغ – 12

 .اجراء جهت ربطذی هایدستگاه

 دولتی از اعم کشور بحران مدیریت مورد نیاز توانمندی های و امکانات کلیه گرفتن در اختیار جهت لازم هایهماهنگی انجام – 13

 .بحران با مقابله زمان در طول مسلح نیروهای و غیردولتی عمومی نهادهای و

 و ربطذی هایدستگاه کلیه دولتی در مقامات اهمال و تخطی و تخلفات به رسیدگی به مربوط ضوابط و مقررات تدوین – 14

 و دستورات اجراء در رهبری معظم مقام نظر تحت دستگاههای و نهادها و کلیه انتظامی و نظامی نیروهای غیردولتی، عمومی مؤسسات

 جهت وزیران هیأت به آن و ارائه مسلح نیروهای کل ستاد و قضائیه قوه همکاری با بحران بروز مواقع در و سازمان شورای عالی مصوبات

 .آنها اجراء پیگیری و تصویب

 در غارتگران و آشوبگران کنندگان، استفاده سوءبا  برخورد و پیشگیرانه اقدامات به مربوط مقررات و ضوابط پیشنهاد تدوین – 15

 بر اجراء و نظارت پیگیری تصویب، جهت وزیران هیأت به آن ارائه و مسلح نیروهای ستادکل قوه قضائیه و همکاری با حوادث بروز زمان

 .آنها

 با المللیبین و خارجی مردمی، هایاز کمک استفاده و توزیع جذب، چگونگی به مربوط هاینامهآئین و هادستورالعمل تدوین – 16

 .آنها پیگیری و تصویب جهت هیأت وزیران به آن ارائه و ربطذی هایدستگاه همکاری

 مسؤول اجرائی هایسازمان و ربطذی تحقیقاتی -علمی مراکز اطلاعاتی هایشبکه کمک به اطلاعات جامع مدیریت نظام ایجاد – 11

 و رسانی دقیقاطلاع و احتمالی حادثه وقوع از قبل موقع به هشدار منظوربه  سازمان به حوادث وابسته اطلاعات مدیریت مرکز تشکیل و

 .مردم و مسؤولان به حادثه وقوع زمان در هنگام به

 و آمادگی ویژهبه) بحران مدیریت مراحل چهارگانه درخصوص ربطذی اجرائی دستگاههای اقدامات ارزیابی و عالیه نظارت – 19

  .عالی شورای به گزارش ارائه و( مقابله

های هماهنگی و مدیرت در زمان بحران را بر عهده قسمت اعظم صلاحیت گردد سازمان مدیریت بحران همانگونه که ملاحظه می

گردد. بنابراین نقش استاندار در این زمان بسیار حساس خواهد بود. دارد که در محل زیر نظر استانداران و فرمانداران تشکیل و اداره می



219            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

تواند بسیار موثر باشد. به عبارت دیگر، سازمان مدیریت بحران می چرا که نظارت وی بر حسن انجام کار و انجام هرچه بیشتر هماهنگی

مان حادثه است که وابسته  به استانداری یا سازمان مدیریت بحران به عنوان نهاد تخصصی متولی هماهنگی و مدیریت بحران در ز

 گردد.فرمانداری فعالیت می نماید. توضیحات تکمیلی در بحث مدیریت بحران ارایه می

زده با استاندار و فرماندار و شورای تامین است. در مواردی به ناچار مناطقی از سکنه تخلیه  سیل مناطق امنیت مدیریت تامین و

گردند. اگر امنیت مناطق به خوبی تامین نگردد اولا ساکنان حاضر به ترک های خود میر به ترک خانهگردد و ساکنان مجبومی

گیرد. بنابراین تامین امنیت مناطق سیل زده در حین بحران ناشی شوند و ثانیا اموال شهروندان در معرض تضییع و تفریط قرار مینمی

مین است. مواردی مثل دستور به نیروهای مسلح برای کنترل رفت و آمدها، استقرار در ترین ماموریت استاندار و شورای تااز سیل مهم

تواند ها یا تجهیزات سنگین برای رفت و آمد میهای حادثه دیده، استفاده از امکانات نیروهای مسلح برای احداث پل شناور یا قایقمحل

قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور،  5ده اقدامات متصور شورای تامین در حین حادثه باشد. بر اساس ما

 حدود استان و تبیین اجتماعی و سیاسی امنیتی، حساس امور به مربوط هایتحلیل و تجزیه و گزارشات و اخبار بررسی و بندیجمع

آنها چنین اقداماتی  از یک هر قانونی وظایف چهارچوب در استان امنیت با رابطه در نهادها و هاارگان از یک هر اختیارات و وظایف

 کاملا متوقع است. 

از سوی دیگر با توجه به وضعیت مناطق سیل زده و تحت فشار قرار گرفتن شهروندان و اتحمال کمبود منابع و امکانات، از یک 

یابد. از طرف دیگر هرج شدت کاهش مییابد و امنیت اموال افراد آسیب دیده  به طرف احتمال ارتکاب جرایم مالی به شدت افزایش می

ها و نزاع بر سر تقسیم منابع هم بسیار محتمل است. شورای تامین باید با توجه به رسالت خود در این های محلی، درگیریو مرج

، اداره خصوص تمهیدات لازم  را بیندیشد و  نظم و امنیت را حفظ نماید. امنیت مناطق حساس و مهمی مثل دادگستری، اداره ثبت

 اطلاعات و مراکز نظامی و انتظامی نیز باید در این مرحله مد نظر شورا و استاندار و فرماندار باشد. 

 گفتار سوم: بعد از حادثه

اگر این ابتدای این مرحله را از زمان فروکش کردن سیل و عادی شدن اوضاع و احوال منطقه تحت بحران در نظر بگیریم،ارزیابی  

خسارات، جذب سرمایه ساخت و تولید بنا و مستحدثات، تامین امنیت، نظارت بر عملکرد سازمانهای ذیربط مهمترین وظیفه استاندار و 

 ت.فرماندار در این مورد اس

 

 بند اول: ترمیم مناطق سیل زده

 دارای دیده بحران مناطق بازسازی و مرمت زمینه در فرماندار و استاندار مذکور، نامهآیین 2 ماده از ذیل بندهای اساس بر

 هستند. زیر هایصلاحیت

 انقلاب نهادهای محلی، سازمانهای دولتی، دستگاههای های فعالیت بین هماهنگی ایجاد و همکاری زمینه آوردن فراهم .32بند

 .مربوطه ومقررات قوانین درچهارچوب محلی شوراهای اسلامی،

 اعلام یا و اجرائی مسدولین به تذکر دادن لزوم ودرصورت(  استانی ، ملی)  عمرانی های برنامه دراجرای ومراقبت . نظارت33بند 

 .احتمالی نواقص رفع درجهت مربوطه وزارتخانه و سازمان به مراتب

 در این ذیربط ملی هایدستگاه با همکاری و استان محدوده در مربوطه در قوانین مقرر درآمدی منابع کسب درجهت . تلاش33بند

 .خصوص



      218     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 هایبرنامه و هاسیاست چهارچوب در بانکی تکلیفی تسهیلات دراعطای هااولویت تعیین و هابانک فعالیت و هماهنگی . هدایت39

 های سرمایه جذب و غیردولتی اعتباری مؤسسات تشکیل طریق از گذاران سرمایه تشویق و کشور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

  . و عمرانی تولیدی هایفعالیت سمت به آنها دادن سوق و محلی

 به مربوط هاینامهآئین و هادستورالعمل تدوین قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، مقرر شده است که سازمان 9ماده  16در بند 

 وزیران هیأت به آن ارائه و ربطذی هایدستگاه همکاری با المللیبین و خارجی مردمی، هایکمک از استفاده و توزیع جذب، چگونگی

 را بر عهده دارد.  تصویب جهت

 

 بند دوم: نظارت 

 31و  31، 28ارزیابی عملکرد مدیران محلی، بر اساس بندهای  نظارت بر حسن جریان امور و اجرای درست قوانین و مقررات،

 های راهبردی استانداران و فرمانداران است. نامه مذکور از جمله صلاحیتآیین

 .و مقررات قوانین اجراء برحسن نظارت  .28بند 

و  باشد شده مستثنی قانون حکم به که مواردی به جز مصوبه این یک ماده موضوع هایارگان ازکلیه وبازرسی نظارت  .31بند 

 .مذکور هایارگان کارکنان کلیه اعمال و دررفتار مراقبت همچنین

 ذیصلاح. مراجع هایدستورالعمل و مصوبات براساس مدیران عملکرد . ارزشیابی31بند

 

 

 بند سوم: تامین امنیت

کشور، تامین امنیت  امنیت شورای تشکیلات و وظایف تعیین به راجع قانون 5 بر اساس بند های یک و دو آیین نامه مذکور، و ماده

های استاندار و شورای تامین است. با توجه به اینکه شهروندان حادثه دیده در این مقطع زمانی در این مرحله هم در زمره مسولیت

و تامین امنیت روانی  تنشبسیار حساس و تحریک پذیر هستند، تدارک تمهیداتی برای جلوگیری از سوء استفاده از موقعیت و ایجاد 

بسیار اهمیت دارد. به علاوه تامین امنیت انبارها هم باید جدی گرفته شود.  شورای تامین مکلف است تا در این  راستا برای تصمیمات 

 پیشنهاد وینتد دارد کهقانون تاسیس سازمان مدیریت بحران هم مقرر می 9ماده  15بند  مقتضی را اتخاذ و بر اجرای آن نظارت نماید.

 با حوادث بروز زمان در غارتگران و آشوبگران کنندگان، استفاده سوء با برخورد و پیشگیرانه اقدامات به مربوط مقررات و ضوابط

آنها از وظایف  اجراء بر نظارت و پیگیری تصویب، جهت وزیران هیأت به آن ارائه و مسلح نیروهای ستادکل و قضائیه قوه همکاری

 باشد.این بند با توجه به جایگاه سازمان و شورا و ارتباط آنها با استانداران و فرمانداران، چندان مطلوب و به جا نمیسازمان است. 

 

 عملکرد استانداری و فرمانداری در سیلاب اخیر -1-11-1 

اخیر انجام داده استو گزارش شده این بخش علی القاعده باید بر اساس واقعیات و اقداماتی که استانداری و فرمانداری در مورد سیل 

است تنظیم گردد. ولی متاسفانه علیرغم طراحی سوالات متعدد و هدفدار برای بررسی عملکرد این دو نهاد در مراحل سه گانه سیل 

ف به ها نیز مکلهیچ پاسخی واصل نگشته است. بنابراین با توجه به این امر که حکم هیات را رییس جمهور صادر نموده و دستگاه

همکاری در این خصوص بوده اند به احتمال قوی هیچ اقدام موثری برای پیشگیری و کنترل سیل صورت نپذیرفته است که چنین 
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های نهادهای مختلف که در صحت آنها تردیدی وجود سکوتی را به ارمغان داشته است. در هر حال با توجه به اخبار واصله و گزارش

 د این دو سازمان را در مراحل مختلف بررسی کرد. ندارد می توان تا حدی عملکر

 

 گفتار اول: مرحله پبشگیری

 به شهرداری توجه عدم و سیل مسیر لایروبی در سیل شیراز، علت اصلی سیل در محوطه دروازه قرآن و مناطق حوالی آن، عدم

 به قرآن دروازه کناری دره تبدیل همچنین شیراز، خشک رودخانه در خیابان و شهری تأسیسات ایجاد دیگر دلیل سیل، هشدارهای

 حدود اما. استبوده فصلی هایسیلاب مسیر که بوده ایدره همیشه قرآن، دروازه کنار در پیش سال چند بود. تا شیراز ورودی جاده

 کوچک ایلوله کانال یک به را سیلاب عبور مسیر عملاً نمود و آسفالت و پرکرده نخاله با را دره این شیراز شهرداری پیش سال15

 135کرد که حتی این کانال هم بسیار کوچک طراحی شد و حفاظت خوبی از آن نشد. بنابر اعلام مدیر کل دفتر فنی استانداری محدود

 احداثی کانال آبگیری اعلام شد. در این اعلامیه بیان شد: ظرفیت دلیل نخستین را احداثی کانال ظرفیت و سیلاب حجم تناسب عدم"

 تا 41 بین بارندگی این در که است ثانیه در مکعب متر 18 تا 12 بین آن مسیر شدن مسدود بدون و آل ایده شرایط در قرآن ازهدرو در

 گیر زباله دریچه گرفتگی دلیل به کانال ورودی مقطع شدن کم دلیل، دومین  .رسید می کانال دهانه به آب ثانیه در مکعب متر 45

 چهارم سه هم باز کانال، دهانه بودن کوچک دلیل به شد نمی ایجاد هم گرفتگی هیچ اگر حتی هرچند بود آن ورودی در شده نصب

 سیل بروز دلیل دیگر قرآن دروازه به منتهی فرعی و اصلی مسیرهای مختلف مقاطع در ساختمانی های نخاله وجود .شد می سرریز آب

 سازهای و ساخت و آبریز حوضه زیاد شیب گیاهی، پوشش در تغییر) آبریز حوضه طبیعی محیط در تغییر شد.  اعلام قرآن دروازه در

 علی امام پل احداث زمان در خشک رودخانه به آب انتقال کانال مسیر در تغییر .برشمرده شد اتفاق این دلیل دیگر را مسیر در متعدد

 از شده مطرح دلایل دیگر از را آن تهیه زمان از سال 31 گذشت به توجه با سطحی نیز  های آب دفع جامع طرح بازنگری عدم و( ع)

 ".کرد اعلام شیراز در سیل وقوع علت بررسی کارگروه سوی

پر واضح است که عوامل انسانی از اول تا آخر سیل شیراز را سبب شده است. احداث جاده در دره، عدم نظارت بر کانال، ساخت  

و ساختمانی، عدم طراحی درست کانال برای هدایت سیلاب، عدم بازنگری در های شهری ساز در مناطق حریم نهرهای فصلی، زباله

های ذیربط شهرداری و های جامع شهری شیراز و عدم بررسی علمی محیط دلیل اصلی سیل هستند. فارغ از  عملکرد دستگاهطرح

ری و سیاسی محلی و نمایندگان مرکز در محل و ترین مقامات اداشورای شهر و شهرستانی و استانی، فرماندار و استاندار به عنوان عالی

مسولان عالی نظارتی بر عملکرد دیگر ادارات، هیچ واکنشی به این اقدامات انجان ندادند و تا قبل از سیل هیچ رصدی از جریانات 

ورد سیل داده نشد نامه در خصوص هوشیاری در مسال از شروع آن نداشتند.  هیچ تذکر و بخشنامه 15منتهی به سیل علیرغم گذشت 

و صادر نگردید و هیچ گزارشی در این زمینه خواسته نشد. به عبارتی استانداری و فرمانداری با همه تشکیلات طویل خود هیچ اقدامی 

 ها، هماهنگی و اتخاذ تدابیر مهم برای پیشگیری ازآیین نامه فوق الذکر اعم از نظارت بر عملکرد دستگاه 2در راستای بندهای ماده 

 سیل، حفاطت از محیط زیست و سازو سازها ننمود. 

 دریا سمت به آب خروجی بودن محدود و ها رودخانه مصب نکردن لایروبی وشمگیر، و سدهای گلستان شدن پر در سیل گلستان،

ها و عدم وقع رودخانهبه غیر از مساله سد، در این جا  نیز عدم لایروبی به م .اعلام شد مسکونی مناطق در سیل وقوع های علت جمله از

                                                 
 135- https://www.entekhab.ir/ ،8930/3/39 
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تنظیم ورودی آب به دریا عامل مهم سیل بوده است. به نحوی که در اولین روزهای سیل، انفجار خط راه آهن و بازکردن راه آب برای 

داد برای این کار در زمان ساخت راه آهن اقدامی برای خروج آب صورت نپذیرفت و خارج شدن از شهر صورت پذیرفت که نشان می

ی تعبیه نگردید. اگرچه که استاندار و شورای تامین وظایف و مسولیت مستقیم کنترل نهایی ساخت و سازها را ندارند، لیکن استان کانال

ها بر نظارت خود نیفزودند و اقدامی گلستان و شرق مازندران در دوران بعد از انقلاب بارها توسط سیل درنوردیده شدند ولی این دستگاه

شد تا از ب است که بسیاری از اقداماتی مثل لایروبی و افزایش وروردی آب به دریا که قبل از سیل بایست انجام میصرت ندادند. جال

کرد، بعد از سیل به صورت ضربتی و شبانه روزی صورت پذیرفت که نشان از عملی بودن و معمول بودن آن دارد. به آن جلوگیری می

ها لازم بود تا قانون و اندک احساس مسولیت برای پیشگیری از سوی استانداری و فرمانداریهر حال اندک نظارت بر اجرای درست 

 خطر سیا را بسیار کم یا به صفر برسانند.

 درحالی این. شودمی هارودخانه بستر طبیعی لایروبی باعث هارودخانه فصلی هایدر استان خوزستان هم وضع این گونه بود. سیلاب

 هایرودخانه بستر و هاسد مخازن شدن پر سبب ها،رودخانه روی آبخیزداری هایطرح اجرای بدون و بزرگ ایسده احداث که است

ای انجام نشد. های آب منطقهاست. در مقابل لایروبی توسط شهرداری یا شرکت کرده فراهم را سیل بروز زمینه و شده دستپایین

ها در بر این اعمال نداشتند امر پیشگیری را کلا رها نمودند. علیرغم اینکه بارش مقامات استانی و شهرستانی موصوف هم هیچ نظارتی

 های آخر سال افزایش یافته بود هیچ اقدامی برای دیوار سازی رودها یا لایروبی انجان نشد.ماه

ظارت و صدور محوزهای ساخت و ساز های بیشمار در حریم و کنار بستر رودهای خوزستان و عدم توجه و منع از این امر، عدم ن

غیر قانونی در این مورد خسارات سیل را بسیار افزایش داد و سبب شد که بسیاری از تاسیسات ساحلی به زیر آب برود. در حالی که 

نمودند، این حجم از خسارات به اموال نمودند و مجوزهای غیر قانونی صادر نمی ها و وزارت نیرو به درستی عمل میاگر شهرداری

شد. اما بدتر از همه عدم نظارت استاندار و فرمانداران هم از باب حسن اجرای قانون، حفاظت از محیط زیست و روندان وارد نمیشه

مدیریت و هماهنگی برای پیشگیری از سیل در این امر دخیل بوده است. نظارت برای تضمین سلامت اجرای قانون است که در این 

نامه شرح وظایف استانداران و فرمانداران در این خصوص رعایت نشد. و عملا بندهای بسیاری از آیینمورد اصلا صورت نپذیرفته است 

بستن راه ورودی به آب هور العظیم خوزستان و عدم هدایت آب به آن هم سبب طغیان آب و زیر آب رفتن خوزستان بود. اگرچه که 

ترین مقام اداری و امنیتی استان است و نسبت به این امر حداقل عالی این امر به سبب اقدام وزارت نفت بوده است اما استاندار

کرد کما اینکه این صلاحیت برای وی در نظر گرفته شده است. اما هیچ توانست موضوع را در وزارت کشور و یا هیات دولت میمی

 عاتی در دست نیست.اقدامی در این مورد صورت نپذیرفته است. در خصوص اقدامات شورای تامین هم هیچ اطلا

 

 گفتار دوم: حین حادثه

با توجه به عدم وصول پاسخ سوالات و عدم وجود اخبار موثق در این مورد، تحلیل خوبی از عملکرد استانداری و فرمانداری  و 

ه آیا شورای شورای تامین نمی توان داشت. کمک رسانی و تامین امنیت با حضور بسیار پررنگ نیروهای مسلح صورت پذیرفت ولی انک

تاممین در ین خصوص اقدامی را صورت داد یا نه اظلاعاتی در دست نیست. یا اینکه چه تمهیداتی از سوی آن برای تامین امنیت 

مناطق خالی از سکنه انجام شده است هم مشخص نیست. از هماهنگیهای امنیتی یا مدیریتی برای مهار بحران اطلاعاتی ارائه نشده 

امدادرسانی در استان لرستان یک امر بسیا محسوس بوده است و این امر مربوط به توزیع امدادو نجات در بین  است. اما در مورد
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های درگیر سیل بوده است. در جریان سیل استان لرستان امدادرسانی به خوبی انجام نشد و گویا همه امکانات در گلستان و استان

 نظمی در امدادرسانی، ملی است و به مقامات محلی ارتباط زیادی ندارد.خوزستان مترکز شدند.  البته این سطح از بی 

 

 گفتار سوم: پس از حادثه

ها برای رسیدن به وضع نرمال، نظارت بر این امر و تامیت امنینت منطقه از اهم وظایف ترمیم خسارات و کمک به حادثه دیده

 م پاسخ به سوالات در این زمینه  اطلاعاتی در دست نیست. استانداران و فرمانداران است که از عملکرد آنها به سبب عد

 

 های سیلاب اخیردرس آموخته -1-11-8

شد و نظارت خوبی بر اجرای آن آنچه که سیل در درجه اول به ما آموخت تذکر این نکته بود که اگر قانون به درستی اجرا می

ای که در مورد سیل اخیر در رابطه با وردید. مهمترین مساله را در نمیپذیرفت، سیل این چنین گستاخانه شهرها و روستاها صورت می

توان به آن اشاره کرد، مساله نظارت و هماهنگی و مدیریت است. همانگونه که در امار و گزارشات موثق ها میها و فرمانداریاستانداری

های لوله های تخلیه ها، چک کردن دریچهروبی رودها و کانالها و خسارات زیاد ناشی از آن، عدم لایاشاره شده است، عمده دلیل سیل

ها، عدم طراحی سیستم تخلیه آب آب، انباشت زباله، ساخت و سازهایی که در بستر و حریم رودها انجام شد، تجاوز به حریم رودخانه

را داشتند بوده است. این موارد تقریبا های مختلف که مسولیت امور فوق در زمان ساختن جاده و راه آهن، عدم هماهنگی بین سازمان

جز مورد اخیر، هیچکدام در صلاحیت مستقیم استاندار یا فرماندار نبوده است. لیکن، فرمانداران و استانداران در این خصوص دو 

ایف خود را مسول هریک از موضوعات فوق است تا هریک به درستی وظمسولیت مهم بر عهده داشتند. اول هماهنگی و مدیریت سازمان

آیین نامه موصوف، استانداران و فرمانداران صلاحیت هماهنگی و نظارت  2بداند. دوم هم نظارت بر عملکرد آنها است. بر اساس ماده 

دارند. هماهنگی بین سازمانهای درگیر امر سیل اعم از سازمانهایی که در امر پیشگیری دخیل هستند و سازمنهای تامین کننده امنیت 

های آن را کاهش دهد. اما این مهم در برنامه کاری این رسان، می تواند به درستی از سیل جلوگیری نماید یا خطرات و آسیبو خدمت 

های نظارتی قوا بر هم برخودار است اما امر نظارت در مقامات نیست. از سوی دیگر با وجود اینکه نظام حقوقی ایران از تورم دستگاه

شد هیچ کسی از اعمال غیر قانونی که در تصرف و ساخت و ساز در اراضی دی است. اگر سیلی واقع نمیعمل، خود دچار بحران شدی

داشت. استانداران و فرمانداران از چند وجه مسولیت نظارت بر اموری که با سیل در ملی و حریم رودخانه رخ داده بود پرده بر نمی

های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی،  پیشگیری از سیل، نظارت بر طرحارتباط است را بر عهده دارند. حسن اجرای قوانین، 

عمرانی و امور امنیتی استان و شهرستان از جمله این جهات هستند. به عبارتی نظارت درست از هریک از این جهات بر ادارات ذیربط 

قانون شهرداری،  88شهرسازی، کمیسیون ماده ای آب، راه و های منطقهمثل شهرداری، جنگلها و مراتع، محیط زیست، سازمان

ترین هزینه اجرایی، سیل را تاحد زیادی رام می نمود. به ها با کمباغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 1کمیسیون تبصره یک ماده 

مات موثری صورت نپذیرفت های پیشگیری از بلایای طبیعی هم در صلاحیت این مقامات است. لیکن اقداعلاوه هماهنگی و نظارت بر راه

 و دست طبیعت خودجوشانه انجام کارها را برای برگرداندن وضع به حالت عادی  انجام داد.

نبود هماهنگی محلی بین سازمان ها که استاندار مسول آن است سبب سردرگمی ادارات و شهروندان در موقع بحران شد. به جای 

نمودند. اداره و ا برای تبرئه خود از بار مسولیت عدم اجرای قانون و عیان شدن آن جهد میهها برای دفع خطر باشد، سازماناینکه تلاش
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مدیریت بحران تا زیادی در سازمان مدیریت بحران متمرکز است که بر اساس قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران زیر استاندار و 

 بخش مطرح خواهد شد.های تکمیلی تر در آن گردد و بحثفرماندار در محل تشکیل می

ترین درسی که سیل اخیر به در این زمینه ) صلاحیت استانداران و توان گفت که مهمبا توجه به مطالب فوق به جرات می

های محلی ذیربط در امر فرمانداران( به داده است بحث اعمال درست صلاحیت استانداران و فرمانداران در زمینه نظارت بر سازمان

های نادرست سازمانها شد، بسیاری از رویه یل، مدیریت بحران و اداره آن است. اگر این نظارت به  درستی انجام میپیشگیری از س

توان نتیجه شد. به جرات مییافت که در شهری مثل شیراز اصلا سیلی جاری نمیگشت و خسارات سیل بسیار کاهش میاصلاح می

فرمانداران بر ادارات درگیر با سیل اعم از مستقیم)مثلا شرکت آب منطقه ای و شهرداری گرفت که اگر صلاحیت نظارتی استانداران و 

شد، نوروز امسال اینگون به مردم به درستی انجام می(مثلا محیط زیست برای حفاظت از جنگلها و مراتع)برای لایروبی ( و غیر مستقیم

 گشت.تلخ نمی

 

 پیشنهادات و راهکارها -1-11-1

های زیادی در زمینه پیشگیری و مدیریت سیل دخیل هستند و بسیاری از آنها در پیشگیری از سیل نقش اینکه سازمانبا توجه به 

ها به تفصیل ها نمایند؛ به نحوی که سازماندارند، استانداران و فرمانداران باید ابتدا در مقام هماهنگی اقدام به تنقیح وظایف و صلاحیت

 هامی در این زمینه باقی نمایند.وظایف را فهم نمایند و اب

استاندار باید از باب نظارت بر حسن حریان امور و اجرای قوانین و مقررات، از صلاحیتهای خود در این زمینه حدداکثر استفاده را 

آن را به شود تا مقام نظارت شونده نحوه درست اعمال صلاحیت خود را درک کند و به  درسی نماید. اعمال صلاحیت عالیه سبب می

های زیادی صورت پذیرد. خواستن گزارش علمکرد، رصد عملکرد ادارات و الزام به بیان دلیل تواند در قالباجرا در آورد. نظارت می

های تواند از جمله شیوهتصمیمات خاص یا تاثیر گذار به استانداری، استفاده از واحدهای سیار نظارت محلی و گزارشات مردمی می

نظارت استاندار باید به نحوی باشد که هم عملکرد ادارات ایجابی را در بر بگیرد و هم امور سلبی و مواردی که اداره  نظارت باشد.

 اجرای حسن بر نظارت جهت در توانندمی فرمانداران و استانداران. بایست ورود کند ولی به سبب اهمال یا فساد ورود ننموده استمی

 و طبیعی منابع زیست، محیط زمینه در این، بر علاوه. نمایند داوری را آنان عملکرد متخصصان و کارشناسان از استفاده با قوانین،

 به توانمی محلی تحقیقات حتی یا محل در حضور و میدانی هایبازرسی با آن، زهکشی و لایروبی و رودخانه سازی ایمن اقدامات

 هم و نماید تضمین را خطر کاهش هم که باشد صورتی به باید سیل از پیشگیری برای نظارت. برد پی قانون درست اجرای آسانی

 بهره سیل، مستعد مناطق سازهای و ساخت بر نظارت مثلا. باشد داشته پی در را وقوع صورت در سیل اط ناشی هایهزینه کاهش

 ساختمانی، و خانگی هایزباله پسماند مدیریت باران، آب انتقال هایدریچه و هاکانال لایروبی و زهکشی ها،جنگل و مراتع از برداری

 فصلی هایآب و انهار خشک های بستر و هارودخانه اطراف و روستاها شهرها، حاشیه در ساز و ساخت و کاربری تغییر های مجوز

 .باشد باید فرمانداران و استانداران نظارت موضوع مهمترین

ها بازرسی به عمل ای بر اراضی ملی و حریم رودخانهبه سبب اهمیت زیاد پیشگیری استانداری یا فرمانداری باید به صورت دوره 

گرفت اهمال کاری سازمانهای آورد تا از نزدیک شاهد تصرفات و تغییر تحولات این مناطق حساس قرار بگیرد.کاری که اگر انجام می

 کاست.خسارات سیل می محلی مشخص گشته و از شدت
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مورد  88تواند در مورادی مثل برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم شهرها که در کمیسیون ماده استاندار می

گیرد یا جواز تغییر کاریری اراضی کشاورزی و باغی که موضوع صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ رسیدگی قرار می

های کلی اعمال صلاحیت را اعلام نماید و با نظارت بر عملکرد این مبادی حساس، برخورد باشد سیاستها میی زراعی و باغکاربری اراض

 ها صورت پذیرد.تری با تخلفات و درخواستهوشمندانه

حریم رودخانه و  تفاهم با دادگستری و تبادل اطلاعات در این زمینه) محیط زیست، تغییر کاربری، اراضی ملی و قطع درختان،

ای است. اما اطلاعات حاصل از این دست ها( اقدامات ارزشمندی را صورت دهد. سیستم دادگستری برخورد موردی و جزیرهزباله

تخلفات می تواند در اداره کلی مثل استانداری یا فرمانداری به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد و با توجه به شان استاندار و فرماندار، 

های تخصصی ذیربط در هر زمینه انجام شود. تفاهم با دادگستری در زمینه برخورد با زمینخواری، ات مناسبی با همکاری سازماناقدام

ها و همکاری در تبادل اطلاعات هم ساخت و سازهای غیر مجاز، اجرای آرای قلع و قمع ابنیه غیر قانونی و در حریم روخانه ها یا کوه

 بسیار موثر باشد. تواند در این زمینهمی

پیشبینی منطقی که معمولا نسبت دیگر مناطق از ارتفاع مناسبی برخوردار هستند و سلاب به آن نمی رسید برای اسکان موقت 

که افراد و تعبیه امکانات حداقلی در آن برای ایام بحرانی باید در دستور کار استانداری قرار بگیرد. برای صرفه جویی باید از همان اولی 

 گردد، این ملاحظات مورد توجه باشد تا بتوان در زمان بحران از این اماکن استفاده کرد. های بزرگ صادر میمجوز ساخت ورزشگاه

 

 قانون شهرداری  88ماده  1کمیسیون تبصره -1-11
 مقدمه-1-11-1

 ارجاع به عنایت با و انسانی تلفات و خسارات ورود و کشور از مناطقی در 89 سال اوایل و 81 سال اواخر هایسیلاب وقوع به نظر

 مشابه حوادث تکرار از درست طراحی با و باشد راهگشا آینده ریزی برنامه برای و مشخص خسارات تشدید علت به امر بررسی

 پیشگیری و مدیریت در دولتی دوایر و سازمانها نقش بررسی سیلاب، ملی گزارش ویژه هیات اجرای راستای در.. آید عمل به جلوگیری

ساخت و سازهای خارج از شهر و  مورد در  حاضر گزارش مذکور، تکلیف از قسمتی امر بررسی تا  گردید ابلاغ و کار دستور در سیلاب از

برای این کار سوالات متنوعی طراحی شد تا بتوان با استفاده از پاسخ آنها در  . باشد شهرداری  می قانون 88 ماده 2 تبصره کمیسیون

 باره عملکرد کمیسیون تحلیل خوبی صورت گیرد. لیکن تا کنون پاسخی واصل نگشته است.  

ست. این همان طورکه در اخبار بیان شد بسیاری از خسارات سیل اخیر در زمینه مسکن روستایی و یا خارج از شهر تحمیل شده ا

شد و در بقیه موارد هم ویلاها و تفرجگاهی بود. بیشترین خسارتها هم به منازل بناها اکثرا منازل مسکونی دائمی اشخاص محسوب می

مسکونی وارد شد که در نزدیکی رودخانه ها یا در حریم مسیل های خشک واقع شده بودند. ساخت و سازهای یدون ضابطه و نظارت 

ا، مسیلها، ساخت و ساز غیر اصولی و فنی و عدم رعایت اصول ایمنی در تشدید خسارات مالی واقع بر بناها بسیار هدر حریم رودخانه

 موثر بوده است. عواملی که سبب رواج هرچه بیشتر این نوع از ساختمان سازی می گردد عبارت است از:

 ـ امور فرهنگی و عدم اطلاع درست از اصول و قوانین و مقررات1

 ح درآمدی پایین اکثر اشخاص در این نوع از مناطقـ سط2

 ـ عدم حمایت سازمانهای متولی امر همچون بنیاد مسکن انقلاب3

 ـ عدم نظارت صحیح دستگاه های ناظر همچون دهیاری و بخشداری4
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 بر خلاف قانون ـ اعطای خدمات شهری و روستایی از قبیل آب و برق و گاز و ... به ساختمان های فاقد پروانه یا ناقص یا5

 ـ عدم وجود عزم جدی برای برخورد با زمین خواری و ساخت ویلاهای غیر قانونی6

 ـ ترجیح جریمه و ابقای بنای غیر قانونی بر تخریب و قلع و قمع بنا 1

 ـ عدم وجود یا اجرای طرح های بلند مدت برای کاهش خطرات سیل و زلزله برای ایمن سازی مسکن روستایی9

سازی و نگاه تجاری به زمین های حمایتی و ایمنن مسائل مهم، اغماض ادارات ناظر بر تخلفات و عدم وجود زیرساختدر کنار ای

سازی، حریم رودخانه، جاده، خطوط گاز و برق و رعایت گردد. اخذ پروانه، اصول ایمنی و بهداشتی ساختمانسبب تشدید این مهم می

 از قبل تاباید رعایت گردد و در الزام این موارد تفاوتی بین شهر و خارج از شهر وجود ندارد. های هادی، جملگی کاربری اراضی و طرح

 1355/2/22 مصوب شهرهای حریم و قانونی محدوده از خارج در تاسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده به مربوط نامه آئین تصویب

 استانداران مذکور، نامه آیین تصویب با. بود خاص مقررات و ضابطه فاقد شهرها حریم از خارج و روستا در ساز و ساخت وزیران، هیات

 1392 سال در شوراها قانون اصلاح با گردیدند. تعیین شهرها حریم از خارج در ساختمان صدور پروانه مرجع نامه، آیین 6 ماده براساس

 برای پرونده تشکیل شهرداران، انتخاب و کشور اسلامی شوراهای انتخاب و وظایف تشکیلات، قانون  68 ماده به 11 بند شدن اضافه و

 علیرغم. گردید واگذار بخشداری به مجوز صدور و دهیاری عهده به روستا قانونی محدوده در اراضی تفکیک و تاسیسات بناها، ایجاد

 به ساز و ساخت بود، روبرو … و فنی نظارت چگونگی و عوارض وصول مرجع نبودن مشخص نظیر هایی ناهماهنگی که بند این اجرای

 به 11 بند عنوان تحت دیگری بند 1396 سال در قانون مجدد ح اصلا با که بود پیشرفت حال در مند قانون و مند نظام سوی و سمت

 انقلاب مسکن بنیاد با هماهنگی از پس ساختمان پروانه صدور و پرونده تشکیل مسوولیت آن براساس و اضافه مذکور قانون 68 ماده

 اساسنامه 1 ماده مطابق اسلامی انقلاب مسکن بنیاد که این با. گردید محول دهیاری عهده به مذکور نهاد فنی نظرات اخذ و اسلامی

 در معابر اصلاح و هادی هایطرح تهیه» به صرفا مکلف می اسلا شورای مجلس 11/8/1366 مصوب می اسلا انقلاب مسکن بنیاد

 این ولی است شده دولت واگذاری مصوب اعتبارات محل از مردم مشارکت با و آن اجرایی ربط ذی های دستگاه هماهنگی با روستاها

 اقدام این که این با کند. می تلقی خود وظایف از نیز را روستاها در ساز و ساخت بر فنی نظارت متاسفانه تهران استان در ویژه به نهاد

 از برخی حمایت و بنیاد نیامدن کوتاه علت به لکن باشد،می مواجه بنا احداث متقاضیان و هادهیاری اعتراض با روستایی نقاط برخی در

 .است گردیده چندگانگی شدن فراهم موجب نیز امر این محلی مسوولین

/  1/  94313 شماره بخشنامه با مطابق متقاضیان برای بنا احداث مجوز صدور فرآیند دهیاری، دارای روستاهای خصوص در نهایتا

 قانون اصلاح قانون 68 ماده به الحاقی 11 بند به مستند گانه16 فرمهای ابلاغ خصوص در کشور وزیر 2/1/1391 مورخ س/ 13

 در دهیاری وظایف تبیین خصوص در ،21/9/1396 مصوب ، شهرداران انتخاب و کشور اسلامی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیلات،

 و شهرها حریم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضی، از استفاده نامه آیین .باشدمی بنا احداث مجوز صدور و پرونده تشکیل زمینه

 ماده به مستند هادهیاری همچنین را نسخ نمود. 1355توسط هیات وزیران وضع شد و آیین نامه سال  11/2/1381روستاها در تارخ 

 روستایی سازهای و ساخت کلیه بر نظارت مسئولیت مصوب آنها، تعیین نحوه و شهرک و شهر، روستا حریم و محدوده تعاریف قانون 3

 و شد ارجاع مشکل حل جهت کشور وزارت به موضوع که داشت وجود خصوص این در متعددی اشکالات همچنان اما. دارند عهده بر را

 و وصول وضع و مجاز غیر ساز و ساخت به رسیدگی و ساختمان پروانه صدور مراجع تعیین بخشنامه تصویب به اقدام کشور وزارت و

 وحدت دارای و واحد مدیریت نظام ایجاد همچنین و هاابهام رفع و قانونی هایشفافیت ایجاد هدف با روستاها در ساختمانی عوارض

 به کشور وزیر فضلی رحمانی سوی از که ابلاغیه این در. نمود کشور سراسر استانداران به کشور وزیر سوی از امور این در رویه
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 بایستی روستاها در ساخت جواز خصوص در که رسید نتیجه این توان بهمی فوق مقررات ملاحظه شد. با ابلاغ کشور سراسر استانداران

 شد: تفکیک به قائل زیر شرح به

 مصوب روستاها محدوده و شهرها حریم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضی، از استفاده نامه آیین 3 ماده استناد به( الف

 مورخ دستورالعمل طبق و قانونی مصوب طرح و ضوابط تابع شهرکها، در ساز و ساخت گونه وزیران هر هیأت 11/2/1381

 باشد. می ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب کشور در سازی شهرک ترویج 21/12/1396

 دهیاری و روستاها اسلامی شورای کالبدی، توسعه ضوابط یا هادی طرح دارای که شهرها حریم از خارج روستاهای در( ب

 شده تعیین کار و ساز طبق آنها تعیین نحوه و روستاها و شهر حریم و محدوده تعاریف قانون 3 ماده اخیر قسمت به مستند باشند،می

 ،دهیاری ساز و ساخت بر نظارت و ساختمانی پروانه صدور مرجع شورا، انتخابات تشکیلات،وظایف و قانون 68 ماده به الحاقی 11 بند در

 و بناها ایجاد برای ساختمانی پروانه صدور و پرونده از تشکیل است عبارت دهیار وظایف از یکی مذکور بند اساس بر. باشد می مربوط

 چهارچوب در مذکور نهاد قانونی نظرات اخذ و اسلامی انقلاب مسکن بنیاد با هماهنگی از پس روستا قانونی محدوده در واقع تأسیسات

 روستا. مصوب هادی هایطرح مقررات و ضوابط

 یا و نیستند روستاها اسلامی شورای و کالبدی توسعه ضوابط یا هادی طرح دارای و واقع حریم از خارج که روستاهایی مورد در( ج

 که باشدمی استانداری توسط شده تعیین نهاد پروانه، صدور مرجع اند، دهیاری فاقد ولی بوده دارا را مذکور شورای و هاطرح اینکه

 .روستاها محدوده از خارج اراضی مورد در است همچنین. کنداین امر را اجرا می محل بخشداری معمولا

 و شهر حریم و محدوده تعاریف قانون 3 ماده یک تبصره در مقرر حکم به توجه با شهرداری حریم در واقع روستاهای مورد در( د

 مستقل حریم و محدوده دارای روستایی هادی طرح مطابق شوند می واقع شهرها حریم در که آنها، روستاهایی تعیین نحوه و روستاها

 اسلامی شورای دارای روستا چنانچه فرض این در و ندارد را روستا امور سایر و ساز و ساخت در دخالت حق مجاور شهرداری و بوده

 صدور مرجع باشد دهیاری فاقد ولی واقع شهر حریم در روستا چنانچه اما .است دهیاری پروانه، صدور مرجع باشدمی دهیاری و روستا

 .  باشد. می بخشداری معمولا که است استاندار توسط شده تعیین مرجع ساز، و ساخت بر نظارت و ساختمان پروانه

دستورالعمل، هرگونه ارائه خدمات  14زمینه توسط افراد، بر اساس بند برای تضمین هر چه بیشتر رعایت قوانین و مقررات در این 

آب، برق، گاز و تلفن منوط به داشتن پروانه ساخت یا گواهی پایان کار توسط متقاضی است و بدون ارائه آن دریافت این خدمات ممکن 

 نیست.

 عبارت که دارد وجود شهر از خارج در قانونی غیر ایسازه و سات با مقابله و ساز و ساخت تمشیت زمینه زیادی مقررات و قوانین

 از است

 شهرداری قانون ـ1

 شهرداران انتخاب و کشور اسلامی شوراهای انتخاب و وظایف تشکیلات، قانون ـ2

 شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون ـ3

 کشور روستاهای در خودکفا دهیاریهای تأسیس قانون ـ4

 هادهیاری سازمان و تشکیلات اساسنامه ـ5

 هیات وزیران 11/2/1381 تارخ در روستاها و شهرها حریم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضی، از استفاده نامه آیین. ـ6

 وزیر کشور. 25/9/1384ـ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختانی در روستاها و اراضی خارج از شهرها 1
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 این قوانین و مقررات ناظر بر مراحل اخذ پروانه، ساخت و رسیدگی به تخلفات ساخت ساز و اعطای پایان کار است. 

 

 88آیین دادرسی کمیسیون ماده  -1-11-1

 و شهرها مصوب حریم از خارج در مجاز غیر سازهای و ساخت از جلوگیری منظور به شهرداری، قانون 88 ماده 2 تبصره اساس بر

 هااستانداری در شهرسازی و مسکن وزارت و قضائیه قوه کشور، وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی تخلفات، به رسیدگی نحوه

 خارج در تاسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده نامه آیین)  جامع طرح به توجه با و مورد حسب کمیسیون. شد خواهد تشکیل

 اعیانی روز قیمت درصد هفتاد تا پنجاه معادل جریمه یا بنا قلع رأی صدور به نسبت(   1381 مصوب روستاها محدوه و شهرها ازحریم

 جریمه آنها برای کمیسیون نظر و قانون این مقررات طبق که هاییساختمان برای موظفند ذیربط مراجع. نمود خواهد شده تکمیل

 در و است قطعی 88 ماده کمیسیون آرای. نمایند صادر کار پایان گواهی آنها، صاحبان درخواست صورت در گردیده، پرداخت و تعیین

 عدالت، دیوان دادرسی آیین و تشکیلات قانون 63 ماده اساس بر. است اعتراض قابل 11 ماده 2بند اساس بر اداری عدالت دیوان

 می اعاده کمیسیون به را پرونده موارد هه ذکر با بیابد، ماهوی یا موثر شکلی اشتباه رای در دیوان شعب چنانچه شعب، در اول اعتراض

 نماید اعتراض کمیسیون رای به مجددا شاکی چنانچه. نماید رفع را آنها و رسیدگی دیوان ایرادات به که است ملکلف کمیسیون و نماید

 صدور به مبادرت خود کارشناسان، نظر استماع با کمیسیون، رای در ایراد احراز با دیوان و شودمی اعاده دیوان شعبه همان به پرونده

 قانون 68 ماده اساس بر. است قضایی شبه مراجع زمره در و باشد نمی قضایی ماهیت دارای 88 ماده کمیسیون. نماید می ماهوی رای

 روستا و شهرک و شهر محدوده و حریم تعریف قانون 3 ماده شهرداران، انتخاب و کشور اسلامی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیلات،

 وزیر نامه بخش و روستاها محدوده و شهر حریم از خارج در تاسیسات و بنا احداث و اراضی از استفاده نامه آیین آن، تعیین نحوه و

  بخشداری و دهیاری جمله از متولی های نهاد از باید ساز و ساخت هرگونه برای اشخاص شهر، حریم از خارج در خصوص، این در کشور

 این غیر در و دهیاری طرف از مجوز این باشد، دهیاری و اسلامی شورای و هادی طرح دارای روستا که صورتی در. نمایند اخذ مجوز

 سازنده تخلف به ظن صورت در و هست هم کار پایان اعطای مسول مجوز، کننده اعطا نهاد. گردد می صادر بخشداری طرف از صورت

 خواهد حکم قمع و قلع یا جریمه به تخلف نوع حسب امر، بررسی با هم کمیسیون. شود می ارجاع 88 ماده کمیسیون به امر این بنا،

 88 ماده کمیسیون به ساز و ساخت در تخلف گزارش. است دیوان شعب در اعتراض قابل ابلاغ، از ماه 3 مهلت در کمیسیون نظر. نمود

. باشند داشته نظارت امر این بر نمایند و صادر را احداث مجوز باید مراجع این که چرا. شود می انجام دهیاری بخشداری و یا طرف از

 طرحهای و بهداشتی فنی، اصول پروانه، رعایت عدم شهرها، حریم از خارج در نیز مجاز غیر ساز و ساخت و ساختمانی تخلفات از منظور

 جغرافیایی حوزه صلاحیت با منتها کند.میشهرداری عمل  قانون 111 ماده کمیسیون همانند این کمیسیون. است هادی و عمرانی

 و ساخت با مقابله آن هدف و نماید می وظیفه انجام اداری پلیس قامت در کمیسیون که استدلال این با توان می این بر بنا. متفاوت

 ساختمانی تخلف به رسیدگی جریان در کمیسیون آیا که بود خواهد این مهم سوال حال است، شهر حریم از خارج در قانونی غیر ساز

 صالح مرجع کمیسیون که است واضح نماید؟ توجه طبیعی منابع و بودن رودخانه یا راه حریم زمین، کاربری سازنده، مالکیت به باید

 اداری مرجع یا کمیسیون مذکور موارد از هریک مورد در. نیست انهار و راهها حریم طبیعی، منابع به تجاوز کاربری، تغیر تشخیص برای

 پرونده باید مورد حسب گردد مطرح 88 ماده کمیسیون در موارد این  چنانچه اگر و دارند رسیدگی صلاحیت کیفری محاکم یا خاص

 دارد. بیان رای قالب در 88 ماده راستای در را خود فنی نظر هم کمیسیون و گردد ارشاد صالحه مرجع به
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روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها، مراجع  در ساختانی تخلفات با برخورد نحوه بر اساس بند یک دستورالعمل دستورالعمل

صدور پروانه که به هر نحوی از ساخت و ساز غیر مجاز مطلعش باشند، ضمن اخطار توفق عملیات، گزارش امر را به دبیرخانه کمیسیون 

وز دفلعیات خود را ارسال نماید و متعاقبا خانه به متخلف اخطار می نماید که ظرف ده ررمستقر در استانداری ارسال گردد. دبی

قانون  111کمیسیون تشکیل جلسه می دهد. بر اساس رویه دیوان عدالت اداری در بازبینی قضایی آرای کمیسیون و کمیسیون ماده 

ک یا سازنده و شهرداری که دارای کارکرد مشابه است، در مورادی که رای کمیسیون دایر بر قلع و قمع بنا باشد، و موضوع بین مال

مهندس ناظر از یک سو و از سوی دیگر کمیسیون و مرجع اعطای پروانه یا ناظر مورد اختلاف باشد ارجاع امر به کارشناسی الزامی 

 است.

 

 88موضوع کار کمیسیون ماده  -1-11-1

قوانین و مقرات موضوع رسیدگی به تخلفات ساختمانی و جلوگیری از احداث یا بقای ساختمانهای غیر مجاز و بدون رعایت 

صلاحیت کمیسیون است. تخلفات ساختمانی به جهات مختلفتی قابل تصور است. عدم اخذ پروانه، عدم رعایت اصول فنی  و بهداشتی 

 و شهرها حریم از خارج در تاسیسات و بنا احداث اراضی، از استفاده نامهساختمان، حریم و ... از جمله این موارد هستند. بر اساس آیین

روستاها، سازندگان بنا مکلف اند برای احداث بنا تشریفاتی را طی نموده و اصولی را رعایت نمایند و مراجع اعطای پروانه و پایان کار 

هم مکلف به نظارت بر حسن اجرا و رعیات آن هستند. عدم رعایت این موارد و نتیجتا ساخت بنا موضوع رسیدیگی کمیسیون را 

 وارد عبارت اند از:دهد. این متشکیل می

 الف: اخذ پروانه

 حقوقی و حقیقی اشخاص سایر و کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرایی هایآیین نامه، دستگاه 11بر اساس ماده 

 و ساختمانی پروانه صدور مرجع. نمایند دریافت ساختمانی پروانه نامه آیین این موضوع اراضی در بنا گونه هر احداث از قبل مکلفند

 .گردد می تعیین استانداری عمرانی امور معاون توسط ماده این موضوع ساز و ساخت بر نظارت

 از استفاده و مربوط مقررات و قوانین رعایت با مصوب کاربری مطابق است موظف پروانه صدور برای شده  تعیین مرجع ـ1تبصره

 .نماید اقدام ساز و ساخت بر نظارت و ساختمانی پروانه صدور به نسبت اشتغال پروانه دارای مهندسان خدمات

 اراضی کاربری حفظ قانون( 1) ماده( 1) تبصره کمیسـیون نظریه اقدام هرگونه از قبـل است مکلف پروانه صدور مرجع ـ2تبصره

 .نماید اخذ را 1314 ها مصوبباغ و زراعی

 نیرو وزارت. باشد می ماده این موضوع پروانه صدور مرجع از مجوز اخذ مستلزم فنس یا دیوار جمله از حصار هرگونه ایجاد ـ3تبصره

 .است مستثنی تبصره این شمول از برق انتقال های دکل خصوص در

صدور پروانه ساخت و ساز مسلزم رعایت حریم، کاربری، محیط زیست اراضی منابع ملی است. لیکن متغیرهای دیگری مثل رعایت 

آیین نامه  موارد یزر نیز باید رعایت گردد.  4ی در حین کار باید بررسی گردد. علاوه بر این، بر اساس ماده اصول فنی و بهداشتی و ایمن

 گردد بسیار حائز اهمیت است.هایی که بنا بدون پروانه احداث میاین موارد در پرونده

 ب: رعایت حریم 

 دریا، معادن، آهن، راه و راهها به نسبت قانونی حریم"موصوف،در ساخت و سازهای  آیین نامه فوق، 4بر اساس بند الف ماده 

 ارتباطی خطوط برق، نیروی انتقال هایپایه و خطوط ها،مسیل ها،چاه و قنوات عمومی، نهرهای ها،تالاب ها،دریاچه ها،جنگل رودخانه،
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 و نفت انتقال هایلوله عمرانی، و عمومی تأسیسات یا هاراه مسیر در واقع هایتونل و هاپل مخابراتی، تأسیسات هایپایه و نوری فیبر و

 هایخانه تصفیه مرزی، و امنیتی و انتظامی و نظامی تأسیـسات آبرسانی، هایلوله و خطوط آبیاری، هایشبکه و هاکانال و سدها گاز،

باید رعایت گردد. رعایت حریم در درجه  "ایهسته تأسیسات و طبیعی و تاریخی آثار و ابنیه گیرها، سیل بندها، سیل فاضلاب، و آب

 نخست برای تامین حسن استفاده از موضوع حریم بوده و در درجه دوم برای امنیت بنا و ساختمان است. 

 .زیست محیط حفاظت و بهسازی و عمومی بهداشت ج: ضوابط

 غیرعامل پدافند معیارهای و ضوابط اصول، د: 

 تداوم پذیری، آسیب کاهش بازدارندگی، افزایش موجب که مسلحانه غیر اقدامات مجموعه از است عبارت که غیرعامل پدافند

 .گرددمی دشمن نظامی اقدامات و تهدیدات مقابل در بحران مدیریت تسهیل و ملی پایداری ارتقاء ضروری، هایفعالیت

 ها و اراضی منابع طبیعی.ه: کاربری اراضی زراعی و باغ

ها  بدون تجویز تغییر کاربری و یا در موارد مجاز، بدون طی تشریفات قانونی مقرر در اراضی زراعی و باغ هرگونه ساخت ساز در

 ها و آیین نامه اجرایی آن ممنوع است. در اراضی منابع ملی هم ساخت و ساز غیر قانونی است.باغ و زراعی اراضی قانون حفظ کاربری

 ساختمانی تراکم و اشغال سطح بنا، استقرار نحوه گذر، ام بنا و عرضو: اصول فنی و ایمنی ساخت و ساز و استحک

 گذر، عرض از اعم فعالیتها و کاربریها انواع از یک هر برای ساز و ساخت ضوابط و کاربری تعیین نامهآیین 4ماده  1تبصرهمطابق 

 .برسد استان توسعه و ریزی برنامه شورای تصویب به باید ساختمانی تراکم و اشغال سطح بنا، استقرار نحوه

 های هادی روستاییو طرح( وجود صورت در) شهری مجموعه و ای ناحیه( جامع) عمران و توسعه طرحهای ز: 

 و صنعتی فعالیتهای و واحدها استقرار معیارهای و ضوابط و چهارگانه مناطق در زیست محیط حفاظت سازمان مقررات و ضوابط ح:

 آن بعدی اصلاحات و 15/4/1381 مورخ هـ38121ت/19846 شماره نامه تصویب موضوع تولیدی

 روستاها مصوب هیات محـدوده و شهرها حریم از خـارج در مختلف فعالیتـهای به واگذاری قـابل اراضی نصاب نامه ط: آیـین

 1381/ 3/ 9 مورخ   وزیران

کار به سازنده امکان نداشته و پرونده باید در چنانچه هریک از ضوابط مذکور در ساخت و سازها رعایت نگردد،اعطای پایان 

کمیسیون مطرح گردد. در بسیاری از موارد همچون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی، ساخت و ساز در اراضی ملی و حریم های 

بنا الزامی است. ممنوع، موضوع کیفری نیز محسوب گردیده و قابل طرح در محاکم قضایی است و در همه موارد خلع ید و قلع و قمع 

ای وجود ندارد و رویه هم از انسجام کافی برخوردار نیست، اما وصف کیفری داشتن موضوع مانع از کار اگرچه در این زمینه مقرره

کمیسیون نخواهد بود. ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم خارج از شهر، شامل هر نوع بی انضباطی در ساخت بنا و عدم رعایت قانون 

  که است سازی و ساخت نوع هر شهرداری، قانون 88 ماده 2 تبصره در مجاز غیر ساز و ساخت از اداری عدالت دیوان فسیراست. ت

 بودن مجاز غیر این بنابر.  معابر و ملی اراضی غیرقانونی تصرف حریم، به تجاوز زراعی، اراضی کاربری تغییر از اعم. است قانون خلاف

نیست. تنها استثنایی که در این زمینه  وجود دارد دعاوی مربوط  ساز و ساخت اصولی و بهداشتی فنی، امور به منحصر ساز، و ساخت

 به مالکیت خصوصی و دعاوی ثلاث است که در صلاحیت مراجع دادگستری می باشد.
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 آرای کمیسیون -1-11-8

نماید. دفاعیات سازنده، اقدام به صدور رای می کمیسیون پس از گزارش تخلف به دبیرخانه و ارجاع دبیرخانه به آن با با توجه به

قانون شهرداری، آرای کمیسیون در فرض ثبوت تخلف اعم از قلع و قمع و  88ماده  2آرای کمیسیون قطعی است. بر اساس تبصره 

جریمه صادر  تخریب بنا، اصلاح و جریمه است. کمیسیون در برخورد با تخلفات بر اساس نوع تخلف، حسب مورد حکم به تخریب یا

 وزیر کشور هم مورد اشاره قرار گرفته است. 25/9/1384نماید. این امر در دستورالعمل مورخ می

نامه استفاده از دستورالعمل فوق، کمیسیون مکلف است در صورت عدم رعایت هریک از مواردمندرج در آیین 1بر مبنای بند 

و و محدوده روستاها، عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح  اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها

های تفضیلی، مقررات ملی ساختمان و اصول ملی شهرسازی، فنی، بهداشتی و عدم احراز مالکیت به قلع بنا و تاسیسات رای دهد. بند 

و کلیه اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و سایر دارد که در صورتی که در بنای احداث شده، کاربری ملک دستورالعمل مقرر می 9

مقررات از جمله آیین نامه  استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیات در خارج از شهرها رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخد تاییدیه 

 ز اعیانی اقدام نماید. درصد قیمت رو 11تا  51تواند نسبت به  جریمه معادل نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، می

صدور رای به ابقای بنا زمانی میسر است که امکان ساخت در آن مکان وجود داشته باشد و تخلف صرفا ناظر بر عدم اخذ پروانه و 

مجوز باشد. در غیر این صورت مواردی مثال عدم رعایت استحکام، کاربری اراضی، منابع ملی، مقررات شهرسازی و بهداشت 

با حکم تخریب بنا مواجه خواهد شد. بر اساس رویه و اصل برتری صلاحیت قضایی محاکم بر صلاحیت مراجع شبه قضایی، محیط،لاجرم 

های تصرف در حریم های ممنوعه و اراضی ملی و یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توجه به وصف کیفری که تخطی از  محدودیت

یفری در محل در مقاسیه با محدود بودن کمیسیون در مرکز استان، پیش از آنکه در دارد و از سوی دیگر وسعت سازمانی مراجع ک

شود و در صورت محکومیت متهم، قلع و قمع هم مورد کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد در  محاکم مورد تعقیب و محاکمه واقع می

میسیون دایر بر قلع بنا باشد، محکوم علیه باید در این حکم واقع می گردد.مهلت اجرای رای حداکثر دو ماه است. در صورتی که حکم ک

مهلت آنرا اجرا نماید. در غیر این صورت مرجع صدور پروانه اعم از دهیاری و بخشداری، با همکاری نیروی انتظامی اقدام به تخریب بنا 

ا پرداخت نماید. در غیر این صورت نمایند. در صورتی که حکم کمیسیون جریمه باشد محکوم علیه باید در این مهلت جریمه رمی

بخشداری یا دهیاری پرونده را مجددا به کمیسیون ارجاع می دهد و کمیسیون هم حکم به تخریب صادر می نماید. بیشترین مامور 

 کمیسیون در زمینه تخریب بنا بر روی عدم استحکام بنا است. 

ررسی همین موضوع است. دقت در استحکام بنا و رعایت امور مهمترین نقش کمیسیون در زمینه کاهش خسارات ناشی از سیل، ب

شود که بناهای غیر اصولی از همان اول ایجاد نشوند و در صورت ایجاد نیز با قلع و قمع مواجه گردند تا ایمنی و بهداشتی سبب می

القای روانی و پیشگیری از ساخت چنین دیگر با استقرار افراد و وسایل زندگی سبب خسارت بیشتر فراهم نگردد. رویه کمسیون هم در 

دهد و سازنده یا مالک را ازین این کار باز بناهایی بسیار موثر است . چرا که ریسک حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز را بسیار افزایش می

 دارد.  می

 

 ها و پیشنهاداتدرس آموخته-1-11-1

مناطق ممنوعه صورت پذیرفته بود و این ساخت و سازها مورد اصلاح  سیل اخیر به خوبی نشان داد که ساخت و سازهای زیادی در

واقع نگشت.علت یا عدم ارجاع امر به کمیسیون به سبب عدم کشف بوده یا عدم توجه کافی کمیسیون در برخورد با این پدیده 
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کارشان فقط از طریق رای کمیسیون ممکن  باشد. ساختمانهایی که دارای پروانه نبوده  یا تخلی از مقررات داشته باشند،صدور پایان می

شود که همه است. اخذ پروانه و پایان کار به ساختمان برای دریافت خدماتی مثل برق،گاز، تلفن و آب ضروری است. اما مشاهده می

اصول فنی و ایمنی و  این ابنیه دارای خدمات مذکور بوده و حتی پایان کار و پروانه هم دارند. از سوی دیگر سیل اخیر اثبات نمود که

بهداشتی ساخت و ساز در خارج از شهر نیز رعایت نگردیده ولی اعمال محدودیتی از سوی مرجع صدور پروانه و پایان کار صورت 

شود. یکی از علتهای عمده این دهد که کنترل ساخت و ساز در خارج از شهر به درستی انجام نمیپذیرد. این مشاهدات نشان مینمی

ها بر این امر نپرات دارند گردد. در اکثر مناطق خارج از شهر، دهیاریری قوانین و عمل، به عامل صدور مجوز و پایان کار بر میناسازگا

 شود.که به سبب عدم آگاهی، فساد و هم محلی بودن با اهل روستا این کنترل به خوبی انجام نمی

شود، موضوع وصف کیفری هم دارد. لیکن این یر قانونی کاربری انجام میدر مواردی که ساخت بنا در زمین کشاورزی و با تغییر غ

امر منوط به ارجای پرونده از سوی جهاد کشاورزی به دادسرا است. اگر ساختمانی در زمین کشاورزی ساخته شود که مجوزی برای 

ارجاع داده شود، کمیسیون در صورتی  88ده تغییر کاربری نداشته باشد و به سبب نداشتن پروانه یا هر تخلف دیگری به کمیسیون ما

نماید که در گزارش به آن اشاره شده باشد. حال آنکه نه دهیار و نهبخشداری به این امر دقت نداشته و از کاربری زمین سوال می

یابد و برخوردی می شود که کاربری زمین بدون طی تشریفات قانونی به راحتی تغییرآگاهی خوبی نسبت به وضوع ندارند. نتیجه آن می

آیین نامه مذکور مرجع صدور پروانه باید قبل از صدور پروانه، از اداره جهاد کشاورزی برای  11شود. بر اساس تبصره یم ماده با آن نمی

ام به ساختن کاربری زمین استعلام نماید. اما در آیین دادرسی کمیسیون این الزام وجود ندارد. به عبارتی اگر سازنده بدون پروانه اقد

دستور العمل در این باره کمیسیون را مکلف به بررسی نموده است. این  15نماید و پرونده در کمیسیون برایش تشکیل گردد، بند 

 نوعی نقص در آیین دادرسی کمیسیون است.

ستا امری مفسده آور است. به نظر می رسید سپردن کنترل ساخت و ساز و اعطای پروانه و پایان کار به شورای اسلامی و دهیاری رو

شورا به صورت مستقیم و دهیاری به صورت غیر مستقیم انتخاب و انتصاب خود را از آرایی به عاریه دارند که در حال کنترل آنها 

شود. بسیار محتمل است که این اشخاص این دست هستند. سختگیری در این مرحله سبب ریزش آرا در انتخابات مرحله بعد می

نامه در این زمینه باید اصلاح گردد و جوازها و پایان رسد که قانون و متعاقبا آیینرا در ذهن داشته باشند. لذا به نظر میملاحظات 

کارها به نهادهای انتصابی همچون بخشداری و بنیاد مسکن واگذار گردد. بروکراسی اداری که در این ادارات وجود دارد در رعایت 

  قوانین بسیار موثر است.  

سیستم خدمات رسانی آب و برق و گاز و... باید به نوعی طراحی گردد که تا زمانی که بخشداری محل تاییده پایان کار ار به  

ساختمان اعطا ننمود، امکان ثبت نام برای دریافت خدمات وجود نداشته باشد. برای این کار لازم است که سیستم اتوماسیون یکپارچه 

های غیر داده شد تا با کاهش هرچه بیشتر دخالت اراده کارمند، باب فساد در زمینه ارائه خدمات به ساختمانای برای این کار ترتیب 

 مجاز بسته شود.

گردد، برای اینکه آمار دقیقی از تعقیب کیفری ساخت و سازهایی)به با توجه به این نکته که کمیسیون در استانداری تشکیل می

آیین نامه ساخت و ساز و یا تغییر کاربری( که دارای مجوز  ابقا در کمیسیون دارند، یا در کمیسیون دلایل مختلف همچون عدم رعایت 

ترین مقان اداری و نظارتی بر ادارات استان با تواند در مقام عالیگشت ولی به هر دلیل انجام نشد،استاندار میمی بایست مطرح می

ه آمار  دو طرف در مورد پرونده های  مفتوح در این زمینه رد و بدل گردد تا بتواند مورد ی منعقد نماید کادادگستری استان تفاهم نامه

های ورودی کمیسیون استفاده و ارزیابی عملکرد دو طرف قرار گیرد.  مهم ترین آسیب کمیسیون را در وهله اول باید کم بودن پرونده
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تواند داشته باشد. کم بودن قانون شهرداری، دو علت می 11یا  111ده است. این تعداد کم پرونده ورودی در مقایسه با کمیسیون ما

 تخلفات خوزه خارج از شهر یا عدم کنترل درست این دست عملیات. پاسخ به نظر واضح است. 

سازمان فوریت های پیش ؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبیین وظایف و اختیارات-1-18

 برخی سازمان ها و معاونت های درگیر در حادثه سیلاب؛ بیمارستانی اورژانس کشور

 

 چکیده مدیریتی-1-18-1

پس از تشکیل هیأت ملی بررسی آتش سوزی ساختمان پلاسکو، برای دومین بار در نمومه مشابه، این کمیته در پی تحلیل و 

تبیین وظایف و اختیارات سازمان های درگیر، بوقوع پیوست، به منظور  89و اوایل سال   81ارزیابی حادثه سیلاب که در اواخر سال 

تشخیص قصور و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری در آتیه با رویکرد کارکردی و ساختاری که متشکل از متخصصان هر حوزه بود، 

دادند و تا حدی نیز شروع به کار کرد. در این حادثه جانگداز بسیاری از شهروندان، اموال و دارایی های مادی و معنوی خود را از دست 

از این سانحه جلوگیری به عمل آمد. در این بین، وزارت بهداشت و سازمان اورژانس در این حادثه نقش مهمی را در وضعیت جسمی و 

روحی شهروندان و آسیب دیدگان ایفا می کردند. در این گزارش ما عملکرد وزارت بهداشت و سازمان اورژانس را مورد بررسی قرار 

اما، در این راستا به دلیل تداخل و ارتباط برخی تکالیفِ نهاد های دیگری که در این بین ایفای نقش کرده اند و به نوعی به  دادیم.

وزارت بهداشت ارتباط پیدا می کنند مانند سازمان نظام پزشکی، سازمان پرشکی قانونی، سازمان نظام پرستاری برخی سازمان ها و 

 رت بهداشت نیز مورد بررسی قرار گرفتند.معاونت های زیرمجموعه وزا

اهم امور شکل گرفته برای این گزارش از ابتدای کار، تشکیل زیر گروه سه نفره امداد، نجات و سلامت بود که این گزارش در کنار   

ی مربوطه، گزارش جمعیت هلال احمر مجموعه کاملی را شکل خواهد داد. ما پس از جمع آوری تمام قوانین و مقررات نهاد ها

پرسشنامه ای را برای سازمان های ذیربط ارسال کردیم. سپس با برگزاری جلسات داخلی زیرگروه امداد و نجات که مجموعاً به چهار 

جلسه می رسید و سه جلسه داخلی کارگروه حقوقی که تمام نمایندگان حضور داشتند و سپس طرح و ارائه گزارش در دو جلسه هیات 

سی سایر کارگروه ها و در نهایت تلفیق با نظرات کارشناسان خارجی اسکاپ به تحلیل جامعی از پژوهش دست یافتیم. ملّی و نقد و برر

پس از آن، بمنظور راستی آزمایی پاسخ ها و گزارشات واصله از نهاد های درگیر به تدوین جلساتی به منظور پرسش و پاسخ و مصاحبه 

یم. با این دست جلسات و مطالعات که به صورت کلّی، امکان تحلیل حادثه سیلاب فراهم آمده با نمایندگان نهاد های مربوطه پرداخت

بود، با مطالعه مجدد قوانین و مقررات و وظایف و اختیارات نهادهای درگیر از سویی، و از طرف دیگر، با شرح عملکرد سازمان ها در 

 ع چالش ها در آتیه پرداختیم.حادثه سیلاب، به تدوین کاستی ها و پیشنهاداتی بمنظور رف

 میمرتبط با تنظ فیوظا، الف( از حادثه شیپعمده وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و سازمان اورژانس به شرح زیر می باشد:   

 یارتقای، ت( و آگاه ساز یآموزش یها استیس ی، پ(انسان یرویمتناسب و عادلانه منابع و ن عیتوزب(  ،ها یخط مش نییو تب یگر

ارائه دو وظیفه عمده، الف(  حادثه نیحی است و در الملل نیو ب یمل یارتباط و تعامل با سازمان ها جادیا، ث( سطح خدمات و امکانات

وظایفی که قانون مقرر  پس از حادثهی می باشد. در امر امدادرسان گرید یبا نهاد ها یهمکاری، ب( مارستانیب شیپ یها تیخدمات فور

 یو روح یفراهم آوردن بهداشت جسم ، ب(کودکان و افراد کم بضاعت ن،یخدمات معلول نیو تام یتوانبخش (دانسته است، الف

  می باشد. اتیاعلام آمار مصدومان و متوفث(  ی،طیمح یستیمقررات ز یبهداشت و اجرا، پ( لیبازماندگان س
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در این گزارش پس از تبیین وظایف و اختیارات و شرح عملکرد وزارت بهداشت و سازمان اورژانس و سازمان ها و معاونت های   

تابع، ما با بررسی کاستی ها و خلاء های موجود در نظام حقوقی به ارائه برخی پیشنهاد ها و راهکارها پرداختیم که چکیده این 

، نیتدوی استانی متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی محل، و دستورالعمل ها یبرنامه الگوبند نیوتدپیشنهادات به شرح زیر است: 

گمرکی به منظور و اصلاح مقررات سازمان امور ینیبازبی و برون دستگاهی، حاکم بر آموزش درون دستگاه ینظام حقوقو اجرای  نظارت

حمل  یمشخص نمودن متولّ، و مصدومان اتیدر خصوص اعلام آمار متوف قیمقررات دق نیتدوتسهیل در دسترسی کمک های جهانی، 

و  ینظام یها رویبا ن یداخل یتوافقنامه ها میتنظ، ایدر حوادث و بلا یدفترچه اسکان اضطرار یمتوّل نیهمچن قیحر ءاجساد و اطفا

درون  یمانور ها یِو خارج یداخل یبرنامه ها یدر الزام به برگزار یمقررات نیتدو، زاتیجهت استفاده از امکانات و تجه یانتظام

 نیتدو، مترقبه ریدر حوادث و موضوعات مترقبه و غ نیمعلول یبرا ژهیمقررات و نیتدو، به صورت سالانه یو برون دستگاه یدستگاه

 .لابیحاکم بر پسا س یمقرارت و نظام حقوق

ار خواهد داد. با این توضیح که ابتدا، بخش اول و دوم در یک این گزارش، در چهار بخش مختلف این نهاد ها را مورد بررسی قر  

بند، با جمع آوری و تحلیل قوانین و مقررات مختلف در خصوص وظایف و اختیارات وزارت بهداشت و سازمان اورژانس به توضیح 

ه سیلاب مورد ارزیابی قرار خواهد دقیقی از رسالت این نهاد ها خواهد پرداخت و پس از آن شرح عملکرد نهاد های مزبور در خود حادث

گرفت. در بند دوم، برخی نقاط ضعف و نقاط قوت نظام حقوقی حاکم بر وزارت بهداشت و سازمان اورژانس مورد کنکاش قرار می گرد. 

ا پیش رو می در بند سوم و پایانی، ما راهکارهایی جهت تنظیم بهتر قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده ر

 کشانیم.    

 

 مقدمه-1-18-1

و  یکارآمد یو ارتقا یریپذ تیمسئول ،یپاسخگوئ ت،یشفاف تیو تقو جادیمطلوب و به منظور ا یتحقق اصول حکمران  یدر راستا

 یو نگران تیحساس به وقوع پیوست و 1389و اوایل سال  1381حادثه سیلاب که در اواخر سال درخصوص  قاتیانجام تحق یِاثربخش

علل بروز،  یاز آنها با هدف بررس یناش راتو کاهش خطرات و خسا یبررس نیکرد و همچن جادیا یرا در سطح افکار عموم ییها

به حکم مورخ « ها لابیس یگزارش مل ژهیو أتیه» ه،یاز اتفاقات مذکور در آت یریشگیدر پ ییراهکارها ۀقصور و ارائ صیتشخ

گزارش جامع از  هیو ته یریگیدر پ أتیه نیا تیبر مسؤول یمبن ی شروع بکار کرد و رسالت خود رارمحترم جمهو استیر 21/1/1389

 حادثه، دانست.و پس از  شیپ ن،یح یها در چند بازه زمان لابیس ریو اتفاقات سانحه اخ عیوقا

اورژانس  یمارستانیب شیپ یها تیسازمان فور" و "یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک"ما در این گزارش، دو نهاد 

آئین نامه اجرائی مرکز اورژانس را در خصوص حادثه اخیر سیلاب ها مورد مداقه قرار می دهیم. لازم به ذکر است، پس از  "کشور

به پیشنهاد مشترک  1386/ 11/ 4هیأت وزیران در جلسه ، 1355 /11/13 بمصو تهران وابسته به سازمان تامین خدمات درمانی

برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند )ب( ماده سازمان های 

، اساسنامه سازمان فوریت 1385 مصوب ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران12)

وزارت ". در این گزارش به اختصار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ویب کردهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور را تص

یاد می شود. ما در این گزارش بنابر لزوم در هر  "سازمان اورژانس"، اورژانس کشور یمارستانیب شیپ یها تیسازمان فورو  "بهداشت

زمان هی درگیر به شرح زیر را وفق مسؤولیت و یا تکلیف خاص بخش و یا وظیفه یا اختیار مقرر وزارت بهداشت، اقدامات معاونت یا سا
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معاونت ، مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی، حوزه غذا و داروبه برخی از آن ها پرداختیم. نهاد های درگیر شامِل 

مرکز ، واگیردارمرکز بیماری های و  اطلاع رسانی و روابط عمومی حوزه، سازمان بیمه سلامت، معاونت پرستاری، درمان

مرکز مدیریت بلایای طبیعی ، دانشگاه های علوم پزشکی استان های درگیر و استان های معین، هدایت عملیات بحران

که به  سازمان نظام پرستاریمی باشد و همچنین  182مراکز پاسخگویی سامانه ، سازمان انتقال خون، معاونت بهداشتی

 اتش زیر نظر وزارت بهداشت می باشد، تا آنجا که به کارگروه حقوقی ارتباط داشت، پرداخته ایم.قانون ایجاد آن، انتخاب 25موجب ماده 

شایان ذکر است، ما در این گزارش در سه بند مجزا، ابتدا وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و همچنین 

کنیم ودر ذیل آن به شرح نحوه علکرد و انجام وظایف و اختیارات  سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور را تبیین می

و  یگر میمرتبط با تنظ فیوظا( 1نهاد های پیش گفته در خصوص حادثه سیلاب می پردازیم که شامل پنج وظیفه کلی می باشد: 

سطح  یارتقا( 4ی. و آگاه ساز یآموزش یها استیس( 3ی. انسان یرویمتناسب و عادلانه منابع و ن عیتوز( 2. ها یخط مش نییتب

ی. و در بند دوم، نقص ها و کاستی ها از سویی و نقاط قوت الملل نیو ب یمل یارتباط و تعامل با سازمان ها جادیا( 5. خدمات و امکانات

قرار می دهیم  نظام حقوقی نهاد های مربوطه متناسب با وظایف و اختیارات و همچنین قوانین و مقررات خاص آن نهاد را مورد کنکاش

 و در پایان در بند سوم، راهکار های موجود در پی حل نقص ها و کمبود های این نهاد ها رو تبیین می کنیم.

 قوانین و مقررات استفاده شده در این گزارش به شرح زیر است: 

 3/3/1361قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  -

 1386مصوب  ی پیش بیمارستانی اورژانس کشوراساسنامه سازمان فوریت ها -

 11/13/1355آئین نامه اجرائی مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان تامین خدمات درمانی مصوب  -

 1396آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور مصوب  -

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 16/19/1393قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب  -

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 12/12/1315قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب  -

 11/11/1318قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب  -

 1381قانون بودجه سال  -

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 11/13/1321هداشت جهانی4 مصوب قانون اجازه الحاق دولت ایران بسازمان ب -

 .21/12/1393قانون مدیریت پسماندها مصوب  -

 13/12/1314قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  -

 1312مصوب  کشور یقانون یسازمان پزشک لیقانون تشک -

 1391قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران مصوب  -

 1381قانون امور گمرکی مصوب  -
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 تکالیف و شرح عملکرد وزارت بهداشت و سازمان اورژانس-2-18-1

 پیش از حادثه -الف

 ها یخط مش نییو تب یگر میمرتبط با تنظ فیوظا

اره بدان اش 3/3/1361قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب  1از عمده وظایف وزارت بهداشت که ماده   

 1داشته است، تدوین و ارایه سیاست ها، برنامه ها و خط مشی هایی بمنظور نظام یکپارچه در سطح کشور است. در همین راستا بند 

تدوین و ارائه سیاستها ، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی »ماده فوق 

از وظایف وزارت بهداشت دانسته است. و همچنین در بند « بهداشتی ، درمانی ، داروئی ، بهزیستی و تأمین اجتماعیپژوهش ، خدمات 

نیز از « ایجاد نظام هماهنگ بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و گسترش شبکه تلفیقی بهداشت و درمان»اضافه کرده است که  3

 است. دیگر وظایف او

با وزارت  محاسبه هزینه های خدمات تشخیصی و درمانی ، داروئی ، بهزیستیتعیین تعرفه ها و مبانی  15دیگر آنکه، مطابق بند   

بهداشت می باشد. که نقش بسزایی در تامین و فراهم آوردن دارو ها و اقدامات امدادی با نظر داشت وضعیت معیشتی سیل زدگان 

 -الف موارد زیر، از دیگر وظایف وزارت بهداشت می باشد.تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به ده مذکور ما 11دارد. و البته وفق بند 

مواد داروئی ، خوراکی ، آشامیدنی ، بهداشتی ، آرایشی ، آزمایشگاهی ، تجهیزات  -خدمات بهداشتی ، درمانی ، بهزیستی و داروئی .ب 

بهداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق  -ج  ی .و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخش

. 

 اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور  3ماده  4و  3، 2در خصوص سازمان اورژانس کشور نیز، بند های   

 بندی سطح نظام اساس بر کشور سطح در رستانیبیما پیش اورژانس خدمات های برنامه و ها مشی خط تعیین» 1386مصوب 

سرزمین و استانداردهای مصوب، برای تثبیت وضعیت و رفع مخاطرات از بیماران و مصدومین و نظارت بر حسن اجرای  آمایش خدمات،

 و نوترکیبی دریایی، هوایی، ریلی، ای، جاده شهری، بیمارستانی پیش اورژانس های پایگاه کیفی و کمی توسعه ریزی برنامه»و « آنها.

 اورژانس کشوری مدیریت یکپارچگی منظور به بیمارستانی پیش اورژانس با مرتبط های دستورالعمل و استانداردها تعیین »و « .نوین

 را از جمله مسؤولیت های سازمان اورژانس در نظر گرفته است.« .آنها اجرای حسن بر نظارت و بیمارستانی پیش

 

 شرح عملکرد:

وزارت بهداشت پروتکل  ، اعلام داشت،136جناب جهانپور، به نقل از خبرگزاری برنا وزارت بهداشت یروابط عموم سرپرست  

حوادث پس از بحران به  یبرا یکه برنامه جامع کشور میهست یشرق ترانهیو مد انهیتنها کشور در منطقه خاورم دیدارد و شا یمشخص

 است. 1384که مصوب سال  میدار لیخصوص پس از س

و  81بنابر گزارشی دیگر از خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

فروردین  6تا  1و  1381در اسفند ماه سال  119تا  116، وزارت بهداشت بر اساس وظایف ذاتی خویش طی اخطاریه های 89فروردین 
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علوم پزشکی سراسر کشور دستورالعمل ها واقدامات لازم در این زمینه را انجام و اعلام کرده بود و به کلیه دانشگاه های  1389ماه سال 

بنابر این گزارش ارسالی، وزارت بهداشت در خصوص اجرای طرح ملی سلامت نوروزی تا حد قابل قبولی، امکانات برای کمک رسانی و 

یشگفتهِ وزارت بهداشت، کلیه مراکز درمانی بهداشتی پایگاه های اورژانس مدیریت سوانح از قبل پیش بینی کرده بود. وفق گزارش پ

پایگاه اورژانس هوایی در خرم آباد و الیگودرز، کلیه دانشگاه های معین استاندار لرستان جهت پشتیبانی  2پیش بیمارستانی، همچنین 

پایگاه های اورژانس، دانشگاه کرمانشاه، خوزستان و قطب احتمالی آسیب دیدگان ناشی از سیل احتمالی، کلیه مراکز بهداشتی درمانی، 

های دانشگاهی غرب و جنوب کشور در خصوص بارش شدید باران و احتمال طغیان رودخانه ها به منظور تسریع در خدمات رسانی به 

ازم و لغو هرگونه مرخصی را ابلاغ آسیب دیدگان احتمالی سیل، اعلام آماده باش نموده است و در این راستا اطلاعیه ها و بخشنامه های ل

نموده است. وزارت بهداشت در جهت تسریع در امر امدادرسانی و رفع موانع این مسیر، دستورنامه ها و رهنمود های لازم را ابلاغ نموده 

 است.

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

اقدامای شایسته در راستای  (EOP)، وزارت بهداشت با تصویب و اجرای برنامه جامع سازماندهی بلایا و فوریت ها تحت عنوان 195/115

که در شرایط غیر  (NFR)مدیریت بحران برداشته است که می تواند در امر امدادرسانی بسیار کمک کننده باشد. برنامه ملی پاسخ بلایا 

به منظور دسته بندی بیماران و اولویت دادن در شرایط بحرانی، دیگر طرح جامع  (TRIAGE)ترقبه بسیار حیاتی است و برنامه م

اورژانس بوده است. اما مطابق جلسه پیش گفته هر چند برنامه های فوق بسیار کمک کننده می توانند باشند، هنوز ناقص و نیازمند کار 

ی شود این طرح ها بدون یک نظام یکپارچه مدیریتی که سازمان ها و نهاد های دیگر نیز به این مهم بپردازند، بیشتر هستند. لذا ادعا م

اقدامی مهم در شرایط بحران صورت نخواهدگرفت. در حادثه سیل اخیر دو مشکل عمده آن بود که نمی دانستیم رئیس چه کسی است 

منظور حداقل راه حل ممکن تشکیل معاونت بحران در هر سازمان است و راه حل بهتر و دوم آنکه هر نهادی چه باید انجام دهد. بدین 

 احتمالاً کارآمد کردن سازمان مدیریت بحران است.

به هیأت  23/16/1389مورخ  89/1611سازمان نظام پرستاری نیز در فقدان دستورالعمل های اجرائی واحد، در نامه ای به شماره   

که نبود دستورالعمل های اجرائی چه در سطح داخلی سازمان و چه در سطح بیرونی و مشارکتی با سازمان های  ملّی، تأکید داشته اند

 دیگر در امر خدمت رسانی به آسیب دیدگان، از چالش های اصلی در حوزه امداد و نجات بوده است.

 

 توزیع متناسب و عادلانه منابع و نیروی انسانی

همواره یکی از کمبود ها و انتقادات وارده از جانب رسانه ها عدم وجود تعادل و تناسب امکانات و منابع چه انسانی و چه خدماتی   

در مراکز استانی و محلی در نسبت با مرکز بوده است. این در حالی است که قانون تشکیلات صراحت بر اولویت مناطق محروم داشته 

برنامه ریزی بمنظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات ) آموزش »ون تشکیلات بیان می دارد قان 1ماده  6است. بند

 1ماده  1بند « درمانی ( کشور با تأکید اولویت برنامه های بهداشتی و رفع نیاز مناطق محروم و نیازمند. -پزشکی و تسهیلات بهداشتی 

فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از »ر بهره مندی همگانی از خدمات دارد. نیز در همین راستا مجدد تاکید ب

 «خدمات درمانی در حدود امکانات از طریق ایجاد و گسترش مراکز درمانی دولتی و بهبود استاندارد آنها

وزارت »بین داشته است 1396ب آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور مصو 9ماده   

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با استقرار پایگاههای اورژانس در مراکز بهداشتی درمانی روستایی که با پایگاه اورژانس 
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کل کشور  ( کیلومتر فاصله دارند و در مسیر راههای اصلی کشور قرار ندارند ، به روستاییان و عشایر 41پیش بیمارستانی حداقل ) 

 «پزشکی ارایه نماید . تهایخدمات فوری

 

 شرح عملکرد:

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

 بحران زده  یاستان ها یپزشک زاتیتجه تیوضع از مستمر شیا، اقدامات سازمان بیمه سلامت قابل توجه بوده است که شامل، پ89

فهرست  هیو ته یو اقلام بهداشــت ییدارو یملزومات، فراورده ها ریذخا یابیارز ، ازهاین یفور نیو تام یریگیو پصورت می گرفته است 

 در استان گلستان در اواخر ســال  لیبه محض وقوع س( انجام شده است. همچنین تیفور یبا دسته بند) یضروراقلام دچارکمبود و 

مورد  یداروها یسراسر یانجام شد و توسط پخش ها ازیمورد ن یداروها نیجهت تام لازم یاستان هماهنگ ییدارو ریبه معاون و مد81

ا گویهماهنگ شد که  ازیمورد ن یلرستان و خوزســتان در خصوص اعلام داروها یغذا و دارو نیمعاون .است شده نیتام ازین

ماه از استان لرستان و  نیفرورد11 ازیمورد ن یداروها ستیل نیاول کنیدارو در مناطق موجود بوده ول یبه اندازه کاف خوشــبختانه

داروها  نیپخش جهت تام یشرکت ها هیکل رعاملیمد بااداره کل ارسال شد که فورا  نیماه از استان خوزستان به ا نیفرورد19

 .لازم بعمل آمد یهماهنگ

مطابق همین گزارش، در استان ایلام کمبود های شدیدی گزارش شده است که حاکی از توزیع نامتناسب امکانات بوده است. این   

کمبود آمبولانس کمک دار با توجه -2بعنوان خط مقدم115حوزه ها بخصوص اورژانس  هیدر کل روین دیکمبود شد-1کمبود ها شامل: 

 کینبود انبار استراتژ -3( دستگاه15 ازیتعداد مورد ن ) ییروستا و یشهر یمواصلات یمحورهان اکثر و صعب العبور بود یبه کوهســتان

 ازین موردتعداد  ) یو درمان یها و مراکز بهداشت مارستانیآمبولانس جهت ب دیکمبود شد-4( انبار2حداقل ) یپزشک زاتیدارو و تجه

 5-درمانگاه 4- 115 گاهیپا 8 -مارستانیب 5:  زیو مرمت و کمبود اعتبار جهت تجه ینبود اعتبار جهت بازساز-5( دستگاه21حداقل 

 یتهایحوادث و فور تیریکمبود اعتبار جهت ساخت ساختمان مرکز مد -6( الیر  اردیلیم211)خانه بهداشت 24سلامت و  گاهیپا

کبود دستگاه  -9( الیر اردیلیم21)استان  تالیجید میسیپروژه ب لیکمبود اعتبار جهت تکم -1( الیر اردیلیم 91) استان یپزشک

AED 115اورژانس  یپرتابل جهت آمبولانس ها لاتوریو ونت  (دستگاه 21AED  لاتوریدستگاه ونت31و) 

 نیخاص خود را دارد، بنابرا یدر کشور ما هر استان، الگو، 131به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت بیان داشته استبهداشت  ریوز  

 نیزده هم مسائل و مشکلات متفاوت است. با در نظر گرفتن ا لیالگو را در نظر گرفت. در مناطق س کیتمام استان ها  یتوان برا ینم

. با نظر لازم را انجام داده و وارد عمل شد یها یهماهنگ ستاندارانکرده و با فرمانداران و ا هیرا ته ازیمورد ن یبرنامه ها دیتفاوت ها با

الگو ها و البته نیاز ها  وکمبود ها در هر استان نیازمند تأمین و تجهیز عادلانه امکانت در هر استان به صورت متناسب می داشت این 

 باشد.

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

شاخص های بیمارستانی که هسته اصلی وزارت بهداشت در استان ها بوده اند سعی در توزیع متناسب ، با در نظر گرفتن 195/115

امکانات شده است و برنامه پنج ساله این وزارتخانه گام هایی در این توزیع عادلانه منابع برداشته است. اما در خصوص حادثه سیل و 
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عدم پیش بینی الگو های استانی وعدم در نظر گرفتن شرایط هر استان و بحران  حوادث مترقیه و غیر مترقبه در استان ها با توجه به

 های پیش رو، اورژانس و وزارت بهداشت را با چالش و غافلگیری مواجه نموده است.

 

 سیاست های آموزشی و آگاه سازی

لف می توان آن را تبیین نمود. از دیگر وظایف قابل امعان نظر، سیاست های آموزشی و آگاه سازی است که در دو سطح مخت  

و  مایصدا و س قیوزارت بهداشت است که از طر یعموم یباشد و در سطح دوم آموزش ها یها م رویپرسنل و ن یسطح آموزش تخصص

 .ردیگ یرسانه ها صورت م

 نیبهداشت است ا ریبحران وز تیریسازمان مد یعال یشورا یاز اعضا یکیبحران4 که  تیریمد لیقانون تشک 4از ماده  6وفق بند   

اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی ازطریق سازمان صدا و سیمای جمهوری »  فهیشورا وظ

 را برعهده دارد.« گروهی در مجلس شورای اسلامی  ایاسلامی ایران و سایر رسانه ه

پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور وزارت بهداشت ، درمان و  نامه ساماندهی نییآ 11وفق ماده  نیهمچن  

آموزش پزشکی مکلف است جهت ارتقاء سطح علمی و مهارتهای پرسنل فوریتهای پزشکی ، دوره های آموزشی لازم را از طریق 

تواند  یم یو مجاز یحضور یت با آموزش هادانشکده ها و دانشگاه علوم پزشکی در دستور کار خود قرار دهد .  مسلما وزارت بهداش

 کند. ینیکه احتمال بروز سوانح را دارد4 نقش آفر یها و اماکن تیدر آموزش نحوه عملکرد موقع

وزارت تعـاون ، کار و رفاه ( » 19/14/1381)اصلاحی  183نموده است ماده  ینیب شیپ نهیزم نیدر ا یمقررات زیکار ن قانون  

اشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تأمین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی اجتماعی و وزارت بهد

اند ، آموزشهای لازم را در زمینه مسائل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و  دهکه در واحدها بعنوان سرپرست تعیین ش

 بهداشت کار خواهند داد .

قانون سازمان نظام  3دارد که قابل استفاده است. تبصره ماده  یموثر یها تیدر کمک به حوادث4 ظرف زین ینظام پزشک سازمان  

 یاز اهداف سازمان نظام پزشک یکیدارد  یم انیبا اصلاحات و الحاقات بعدی. ب 16/19/1393پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 

ذی ربط در ارائه خدمات امدادی ، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح  اجعهمکاری با مر -ت » عبارت است از 

 .«غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان 

 یکادر داخل تیبه منظور تقو یرساند4 آموزش جامعه پزشک یاریتواند وزارت بهداشت را  یسازمان م نیآموزش4 که ا گرید نوع  

به منظور ارتقای  - 1ماده » با اصلاحات و الحاقات بعدی4  12/12/1315وزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب است. مطابق قانون آم

پزشکی کشور ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن  هسطح دانش و مهارتهای شغلی جامع

) پزشک ، دندانپزشک ، دکتر داروساز ، دکترای حرفه ای و متخصصان علوم  این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری و ارزشیابی  انآزمایشگاهی تشخیص طبی و دکترای علوم بهداشتی ( با همکاری سازم

قانون تشکیلات وزارت بهداشت بیان می  1ماده  4و همچنین بند  «آموزش مداوم جامعه پزشکی ، در طول هر پنج سال اقدام نماید . 

تعیین رشته ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت نیل به خود »دارد، 

 از مسؤولیت های وزارت بهداشت می باشد. « کفائی
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 طریق از کارکنان ای حرفه و علمی دانش ارتقای و توسعه»با بیان اینکه  3ماده  11اساسنامه سازمان اورژانس کشور نیز در بند   

از وظایف سازمان اورژانس می باشد، بر اهمیت « موجود های ظرفیت از استفاده با مدت کوتاه مهارتی – آموزشی های دوره برگزاری

تدوین و راهبری برنامه ها برای ارتقای »با بیان همین ماده  12خبرگی و آموزش کارکنان سازمان اورژانس تاکید کرده است. و بند 

سطح آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تعامل، همکاری و همیاری با 

سازی، یعنی اطلاع و آگاه  بر اهمیت و لزوم سطح اول آگاه« اورژانس کشور و برنامه ریزی برای استفاده از نیروهای داوطلب حرفه ای.

 سازی همگانی تاکید نموده است.

 

 شرح عملکرد:

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند 

آرامش و اطمینان بخشی  به جامعه  ، وزارت بهداشت برنامه آموزش های لازم برای سازگاری با شرایط واطلاع رسانی با هدف حفظ89

را در دستور کار خویش قرار داده است. اقدامات حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی از جمله اقدامات سازنده این وزارتخانه بوده است که 

 وفق گزارش به شرح زیر است:

مردم  یسلامت یها ازین نیمردم از تام نانیاطمبخش در جهت آرامش و  یو به موقع، واقع نگر، آگاه عیسر ق،یدق یاطلاع رسان  

 لیمحتوا و اخبار از مناطق س دیتول (دربحران یپروتکل اطلاع رسان یو اجرا نیتدو)کوتاه یزمان مقاطعآن در  یو بروز رسان دهید بیآس

 یها رسانهابتدا به ســاکن وحســب درخواست  یاختصاص یانجام مصاحبه ها یهماهنگی، اطلاع رسان گاهیپا قیزده و انتشار آن از طر

 ،یآگاه جادیا،  افتهیانجام  یوتلاش ها اقداماتو ارائه گزارش از  یمل یمایس یوزارتخاه در شبکه ها نیحضور مسئول یهماهنگی، جمع

در  یجمع یرسانهها تیاز ظرف استفاده، لیاز س یو پنهان ناش دایپ یها بیزده ازمقابله با آس لیمردم س نیدر ب یضرور یآموزه ها

در شهرستانها جهت انجام اقدامات مورد  لیاز س یمهم ناش یرخدادها رصد، به مردم ازین مورد هایارائه آموزش زیانتظارات و ن انیب

شده و  دیهرگونه اخبار تول رصد، عهیشا دیتول یکانون ها تیاز فعال یریشگیبا هدف پ یاطلاع رسان یمحتوا و هماهنگ دیتول، لزوم

 و حوزه رسانه یمجاز یدرفضامطرح شده  یو شائبه ها بیبه اکاذ ییپاسخگو

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارن بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

، در خصوص آموزش درون دستگاهی هر چند رتبه بندی کارکنان صورت گرفته است اما در پیوست اعضا آموزش تخصصی 195/115

ش برای مدیران نیز لازم است. در خصوص آموزش همگانی نیز شرایط مساعد نیست چرا که وجود ندارد و این رتبه بندی و البته آموز

درصد شهروندان آموزش دیده اند اما در ایران آمار دقیقی در دست نیست که نشانگر ضعف این حوزه می  81مطابق استاندارد جهانی 

 باشد بنظر می رسد برای تقویت این آموزش خلأ قانونی وجود دارد.

 

 تقای سطح خدمات و امکانات ار

از عمده موانع امداد رسانی و بهبود کیفیت و کمیت امداد و نجات فقدان نظام کارآمد امداد رسانی در حوادثو سوانح مختلف به   

 مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو و همچنین در سلاب اخیر بوده است. 

عه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب قانون برنامه سوم توس 183که ماده  یفیاز جمله وظا   

تروما  ستمیاست. استقرار س« تروما ستمیس» هیبا اصلاحات و الحاقات بعدی4 بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است. ته 11/11/1318
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موثر است.  اریها و بس تیمسموم افتادن از ارتفاع، ،یغرق شدگ ،یکی4 حوادث ترافیوزو آتش س یدر کاهش سوانح از جمله سوختگ

به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور ، » دارد:  یم انیب 183منظور ماده  نیبد

ز ، سطح و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیا ردمبا در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد م

بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین تر توسط دولت ، 

حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن ، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت . هر گونه احداث ، ایجاد ، توسعه و تجهیز 

ستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی ظرفیتهای درمان ب

کشور خواهد بود . ضوابط و برنامه اجرائی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این 

 و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  شترکاًقانون م

در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامۀ پنجسالۀ  - الف

سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی ) اورژانس ( هماهنگ با سطح بندی خدمات 

ازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات ، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر م ینسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمان

 استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد .

دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران )  - تبصره

را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح ) تروما سنتر ( تبدیل کرده و یا در صورتی که  سیستم تروما ( را ایجاد کند و بخشهائی

جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس  نحلازم باشد مراکز حوادث و سوا

 «تحت درمان قرارگیرند.

» بین داشته است: 1396ندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور مصوب آیین نامه ساما 15بند الف ماده   

 با مراکز از مصدومین و بیماران انتقال همچنین و بحرانی شرایط در پزشکی فوریتهای خدمات به نیازمند مصدومین انتقال منظور به

 پشتیبانی آمبولانسهای و فعال آمبولانسهای از اعم لانسهاآمبو کلیه(  %5)  درصد پنج پزشکی تخصصی مراکز به محدود امکانات

 MICU)  یا سیار ویژه های مراقبت واحد عنوان به را درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم های دانشکده و دانشگاهها 115 اورژانس

 به »1396 مصوب کشور بیمارستانی پیش پزشکی فوریتهای فراگیر پوشش ساماندهی نامه آیین 15 ماده ج بند «  دهد اختصاص( 

 یک هر ازای به بیماران، سریعتر انتقال لزوم و غیرمترقبه حوادث و جمعی دسته حوادث در پزشکی فوریتهای خدمات ارایه منظور

 «دهد اختصاص آمبولانس اتوبوس یک جمعیت نفر میلیون

یکپارچه فناوری اطلاعات فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس طراحی نظام » 86اساسنامه اورژانس مصوب  3ماده  8مطابق بند   

از جمله وظایف سازمان اورژانس می باشد که در حوادثی بمانند « در کشور و جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار داده ها و اطلاعات.

 سیلاب اخیر نقش مهمی در بهبود امر امداد و نجات ایفا می کند.

طراحی، اجرا، پایش، پشتیبانی، نظارت و »از ماده و قانون پیش گفته سازمان اورژانس کشور را مکلف به  5دیگر آنکه وفق بند   

ارتقای شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم اورژانس پیش بیمارستانی کشور با رعایت ضوابط و مقررات سازمان تنظیم مقررات و 

 نموده است.« ارتباطات رادیویی کشور

( قانون 11معادل دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع ماده ) » 1381قانون بودجه سال  13بند ب تبصره ، باید دانست که  

( قانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران کشـور بـه وزارت بهداشت، درمان و 12تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده )
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( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 29مندرج در بند )م( ماده )آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات 

  «( اختصاص مییابد.2دولت )

آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور پایگاه هوایی در مسیرهای صعب  1ماده  6وفق بند   

تردد در آنها بالا باشد و نیز در مناطقی که دسترسی زمینی به محل امکانپذیر نباشد محورهایی که میزانالعبور، محورهای حادثه خیز، 

به منظور ارایه »دارد،  یم انیب 18بند، ماده  نیایبا درنظر گرفتن امکان استفاده از بالگرد در طول روز استقرار می یابد . و در اجرا

خدمات اورژانس از طریق بالگرد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی 

ن نسبت به تنظیم توافقتنامه جهت استفاده از امکانات آن نیروها در شرایط عادی و بحرا لحایران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مس

 «.اقدام نماید

 

 شرح عملکرد:

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

 مجهز گشته اند که خود در سابق مسکلاتی را در امر امداد رسانی ایجاد کرده بود disasterbox، آمبولانس های سازمان اورژانس به 89

همچنین این آمبولانس ها به داروهای ضروری نیز مجهز گشته اند. علاوه بر این دستگاه های آمبولانس، با کمک نیرو های ذخیره 

 اورژانس سپاه و نیروی انتظامی و آمبولانس خصوصی نیز در جریان حادثه افزایش پیدا کرده اند.

ند رییس سازمان اورژانس کشور و دکتر جان بابایی معاون درمان( به مطابق همین گزارش، نمایندگان ویژه )آقایان دکتر کولیو  

همراه تیم واکنش سریع جهت ارزیابی خدمات ارایه شده بخش بهداشت و درمان به آسیب دیدگان اعزام شدند. با مرکز هشدارسریع 

ماهنگی بعمل آمده است که از نتیجه سازمان مدیریت بحران در خصوص ارسال قایق جهت انتقال بیمار و جابجایی تجهیزات پزشکی ه

و عملکرد این هماهنگی گزارشی در دست نیست. و البته در این حادثه از بالگرد ها و نیروی هوایی نیز بمنظور امداد و نجات استفاده 

بالگرد در استان  فروند بالگرد افزایش یافته است و این افزایش 4شده است که ظرفیت اورژانس هوایی در استان لرستان به استقرار 

 خوزستان نیز صورت یافته است.

در خصوص استفاده از بالگر ها و اهمیت این خدمات در امر امداد رسانی، خبرگزاری صدا و سیما به نقل از معاون عملیات امداد و   

شته اند که در نوع خود آن را هزار نفر را بر عهده دا 125پرواز انجام شد که امداد رسانی به  133نجات کشور بیان داشت، بالغ بر 

 عملیات بی بدیل خطاب کرد.

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارن بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

نس قایقی جهت رسیدگی ، در حاثه سیلاب کمبود امکانات و شرایط نجات بسیار محسوس بوده است. طبق این مصاحبه اورژا195/115

و انجام وظایف خود در سیل نداشته است و همچنین در برخی نقاط کوهستانی به علت نبود موتور سیکلت امکان امداد رسانی وجود 

نداشته است. امکانات این وزارتخانه کفاف شرایط موجود را می دهد باید تدبیری در خصوص شرایط بحران انجام شود. بیمارستان های 

عدد است که مطابق با نیاز کشور نمی باشد. همچنین  11یی که هر لحظه امکان وقوع حادثه ای را پیش بینی می کنند، حدود صحرا

در این جلسه گفته شد، مشکلات مدیریتی باعث بروز مشکلاتی مثل کمبود داروی اعصاب و دیابتی بود و همچنین مشکلاتی ناشی از 

داشتن متولی دفترچه اسکان اضطراری بوجود آمده بود. در پایان گفته شد به مانند کشور های کمبود غذا در برخی مناطق به علت ن

اروپایی نیازمند یک صندوق مدیریت بحران هستیم که در شرایط برانی به آن رجوع کنیم. دیگر کمبود محسوس در حادثه سیلاب 
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کننده باشند، حمل مصدومان را تسهیل و افزایش می دادند بالگردهایی بود که می توانست در مسیر های صعب العبور بسیار کمک 

وسرعت انتقال مصدومان را افزایش می دادند که این اتفاق نیافتاد. لازم به ذکر است در تهران فقط یک عدد بالگرد وجود دارد که 

 امکان پرواز در شب را ندارد.

چالش »، نجات و سلامت هیأت ملّی از سوی وزارت بهداشت:  طبق گزارش پاسخ های واصله در جواب به سؤالات کارگروه امداد  

ارزش  نییتهران، عدم تع یها مارستانیبودن آنها خصوصا ب یمیکهنه و قد ،ی، درمان یمراکز بهداشت ادیز یو پراکندگ یگستردگ یاصل

بطور مداوم  ریاخ لیس در Damage and lose assessmentخسارت یابینبود ابزار استاندارد ارز ،یسلامت یساخت ها ریها و ز هیسرما

 یالملل نیب یبا ارتباط خوب با سازمان ها یصلاح گزارش شود از طرف یتابعه استخراج و به مراجع ذ یشد خسارات از واحد ها یسع

 نسازما نیز اا نیمسول دییاستخراج و با تا دهید بیحوزه سلامت در مناطق آس یها ازین ستیاز ابتدا ل یخصوصا سازمان بهداشت جهان

سازمان  تیالملل وزارت و محور نیمعاونت ب تیبا هدا یالملل نیب یجلسات منظم با سازمان ها لیها درخواست کمک انجام شد. تشک

 «و مداوم را فراهم نمود. میاورژانس امکان ارتباط مستق

 

 ایجاد ارتباط و تعامل با سازمان های ملی و بین المللی

سازمانی و بین المللی، همواره از مسایل مورد بحث در سوانح و حوادث مشابه در سیلاب اخیر بوده است. ارتباطات و تعاملات بین 

فی الواقع نظام امداد رسانی و به صورت کلی، حکمرانی در ایران بخش عمده ای از خلل و نقض های خویش را در محروم ساختن خود 

ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات، تجربیات »، 86ساسنامه سازمان اورژانس کشور مصوب ا 3از ماده  9از این قبیل تعاملات دیده است. بند 

و دستاوردها و همکاری با سازمان های ملی و بین المللی در راستای کارایی و اثربخشی فرآیندها و فعالیت های ارایه خدمات در حوزه 

 اورژانس قلمداد نموده است. از دیگر مسؤولیت های سازمان« فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی.

است. مطابق  یالملل نیب ی4 استفاده از نهاد هایمورد استفاده وزارت بهداشت4 درمان و آموزش پزشک یها تیاز ظرف ی دیگرکی  

 با اصلاحات و الحاقات بعدی: 11/13/1321قانون اجازه الحاق دولت ایران بسازمان بهداشت جهانی4 مصوب 

ای ملی قبولی دولت ایران را نسبت بچهار سند ضمیمه تنظیم شده در کنفرانس بین المللی بهداشت که مجلس شور -واحده  ماده

خاتمه یافته و اسناد آن بامضاء نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران  1326مرداد  31در نیویورک تشکیل و در تاریخ  1325تیر ماه 28در 

 رسیده بقرار ذیل 

 مللی بهداشت . .  سند نهائی کنفرانس بین ال1 

 .اساسنامه سازمان بهداشت جهانی . 1

 . آئین نامه تأسیس کمیسیون موقت سازمان بهداشت جهانی . 2

 . پروتگل ] پروتکل [ مربوط به اداره بین المللی بهداشت عمومی . تأیید و تصویب مینماید . 3

رداد ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت بتصویب قانون که مشتمل بر یک ماده و متن اسناد ضمیمه است در جلسه اول خ این

 رضا حکمت -مجلس شورای ملی رسید .  رئیس مجلس شورای ملی 

برقراری و حفظ همکاری عملی با ملل متحد و مؤسسات وابسته و ادارات دولتی بهداشتی و گروه های فنی و سایر سازمانهائی  - ب

 که بنظر لازم بیاید .
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در حدود وظائف و در حدود توانائی مالی سازمان و مخصوصاً  -هر پیش آمد فوری آنرا ایجاب نماید  اخذ هر تصمیم فوری که - ط

میتواند مدیر کل را مجاز نماید که اقدامات لازم برای جلوگیری امراض ساریه بعمل آورد و یا دستگیری و کمک صحی به آسیب 

 ر کل یا یکی از دول عضو تقاضا نماید بعمل آورد .دیدگان سوانح بنماید و هر تحقیق و مطالعه فوری را که مدی

هلال  تیدانست، جمع دیبا یالملل نیب یو کمک ها ایدر خصوص هدا یو مقررات حاکم بر سازمان امور گمرک نیدر قوان قیبا تدق  

که حداقل نود و نه در صد  ییو موسسات وابسته به آن و شرکتها تیجمع -21ماده ) اساسنامه 21احمر مستند به ماده 

 ات،یبه مصرف برسد از پرداخت مال تیجمع فیاهداف و وظا یآن در راستا یباشد و  درآمدها تیسهام آنها متعلق به جمعدرصد(88)

 کالاها و ه،یمستغلات، وسائط نقلاموال، املاک، رددر مو گریحق الثبت و هر گونه عوارض د ،یسود بازرگان ،یعوارض، حقوق گمرک

 هیاز پرداخت کل تیباشد. جمع یامداد ونجات معاف م یاتیو ح یضرور زاتیو واردات تجه یخارج یدهایخر هیو کل ییاهدا یخودروها

وســائط نقلیــه از  ـ ر) 1381ی مصوب قانون امور گمرک 118و بند ر ماده  (معاف است. یدگیدر تمام مراحل رس یدادرس یها نهیهز

خودروهــای ویــژه امــداد و نجــات بــه اســتثناء ســواری، دارو،  خودروهــای فرمانــدهی امــداد و نجــات،جملــه آمبــولانس، 

چـادر، خانـههـای پـیش  طبـــی و بیمارســـتانی، بـــالگرد و قـــایق امـــدادی، موادغـــذایی، پوشـــاک، پتـــو، لــوازم پزشــکی

بـه منظــور کمــک بــه آســیبدیــدگان از بلایــای طبیعــی یــا  امـداد و نجـات مـورد نیـاز کـهسـاخته یـا سـایر کالاهـای 

اسـلامی ایـران  ســایر وظــایف و مأموریتهــای تصــریح شــده در اساســنامه هــلال احمــر جمهــوری حــوادث غیرمترقبــه یــا

تبصــره ـ تشــریفات . تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی ایـران وارد مـیشـود بـاکـه بـه نـام هـلال احمـر جمهـوری اسـلامی 

هنگــام وقــوع بحرانهــا و ســوانح و حــوادث غیرمترقبــه ملــی  گمرکــی و تــرخیص کالاهــا و اقــلام وارداتــی و اهــدائی بــه

معاف از ، 8/8/1316چنین تصویب نامه ای از سوی هیات وزیران به تاریخ ( و همکمترین زمان ممکن به عمل میآید. و منطقــهای در

 است.  یالملل نیب یاقلام و کمک ها افتیقادر به در یاست و براحت یحقوق گمرک

د ـ دارو و لـــوازم طبـــی و بیمارســـتانی مـــور ذ، )1381ی مصوب قانون امور گمرک 118وزارت بهداشت بنا به بند ذ ماده  اما  

آموزش  مؤسســـات خیریـــه و عـــام المنفعـــه بـــا گـــواهی وزارت بهداشـــت، درمـــان و احتیـــاج درمـــانی و بهداشـــتی

پزشــکی بــا پیشــنهاد وزیــر  تبصــره ـ فهرســت ایــن مؤسســات بــا تأییــد وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش. پزشکی

 نیا افتیقادر به در رانیوز اتیه بیو با تصو یبه صورت مورد (میرسد. و دارایــی بــه تصــویب هیــأت وزیــرانامــور اقتصــادی 

 باشد. یاقلام م

 

 شرح عملکرد:

بنابر گزارش واصله از سوی معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت بهداشت به منظور دریافت اقلام   

ضروری که در غالب تحریم قرار گرفته است با سازمان بهداشت جهانی هماهنگی صورت داده است. و همچنین بنابر گزارش خدمات 

، وزارت بهداشت ارتباط 89و فروردین  81ن و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند حوزه سلامت وزارت بهداشت، درما

با سازمان جهانی بهداشت مکاتبه و تماس داشته است اما هیچ گزارشی مبنی بر کیفیت و نتیجه این مکاتبات در دست نیست. 

ی هایی به منظور دریافت اقلام ضروری که در غالب همچنین وفق همین گزارش، وزارت بهداشت با سازمان جهانی بهداشت هماهنگ

 تحریم قرار گرفته، داشته است.
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با تدقیق در قوانین و مقررات حاکم بر سازمان امور گمرکی در خصوص هدایا و کمک های بین المللی باید دانست، جمعیت هلال   

اف از حقوق گمرکی است و براحتی قادر به دریافت اقلام و قانون امور گمرکی مع 118اساسنامه و بند ر ماده  21احمر مستند به ماده 

کمک های بین المللی است. در عملکرد هم کمک های اهدائی کشور جمهوری آذربایجان مشتمل بر لباس کار، جلیقه نجات، لوازم 

با استفاده از معافیت کامل حقوق آشپزخانه، غذا و ... با تفویض اختیار وزیر امور اقتصاد و دارائی و به دستور رییس کل گمرک ایران 

 139ورودی و در حداقل زمان در گمرک آستارا انجام شد.

قانون امور گمرکی به صورت موردی و با تصویب هیات وزیران قادر به دریافت این اقلام  118اما وزارت بهداشت بنا به بند ذ ماده    

کمک های صادره از سازمان بهداشت جهانی  13/6/1389مورخ  56831-13458می باشد. که بنا به تصویبنامه هیات وزیران به شماره 

که مشتمل بر سه دستگاه درمانگاه )کلینیک( سیار، سه دستگاه آزمایشگاه سیار و سه دستگاه وانت تویوتای هایلوکس جهت استفاده 

بهداشت و  توزار ندگانیبا حضور نما یه اوفق مصاحبه صورت گرفته در جلسدر ایلام بود را دریافت کرد. اما، پس از دریاف گزارشات، 

سازمان جهانی بهداشت مطابق وظایف و تکالیف خود عمده خدمات را  ،195/115به شماره نامه  14/4/1389سازمان اورژانس موخ 

ه گمرک بود که ارائه داده است. آنچه طبق گفته نماینده وزارت بهداشت مشکلاتی را ایجاد کرده بود عدم همکاری نهاد های داخلی بویژ

اجازه دریافت اقلام کمکی از سازمان جهانی بهداشت را نمی داد مبنی بر آنکه متولی، هلال احمر است و نه وزارت بهداشت که در این 

پاسخ حوزه با توجه به شرایط بحرانی بنظر می رسد لازم به تدبیر مقرراتی برای همکاری نهاد های داخلی در شرایط بحران است. در 

و  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاز سو یملّ أتیواصله در جواب به پرسشنامه کارگروه امداد، نجات و سلامت ه یها

ها در  تیمعاف نیباشد. که ا یم یگمرک یها تیجهت معاف یهماهنگنیز، ذکر شده است یکی از چالش های اصلی  تابع آن ینهادها

 یالملل نیب یسازمان ها یبا هماهنگ ریاخ لیوزارت بهداشت در س کهیباشد در صورت یحال حاضر فقط مشمول سازمان هلال احمر م

آنها هدر رفت و در زمان مناسب به دست  صیترخ یبرا یادیزمان ز یجذب کرد که با توجه به مشکلات گمرک یادیز یامداد یایهدا

 یخارج یایهدا ینظام سلامت از عوارض گمرک تیبه منظور معاف یقانون یها نهیلازمست زم میتحر طیبا توجه به شرا .دیمردم نرس

 فراهم شود.

 

 حین حادثه-ب

 ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی 

عینی ترین و شاید مهمترین رسالت در حادثه سیلاب که می تواند حیات سیل زدگان و حوادث مشابه را تحت تاثیر قرار دهد،   

اساسنامه اورژانس مصوب  3از ماده  1فراهم بودن و کارکرد خدمات فوریت های پیش بیمارستانی می باشد. به همین منظور بند 

شکی پیش بیمارستانی اورژانس در سوانح عمدی و غیرعمدی، حوادث غیرمترقبه، بروز بیماری ارایه خدمات فوریت های پز» ، 1386

های نوپدید و جدید و بلایای طبیعی و انسان ساخت برای آحاد مردم در سطح کشور با هر ملیت و تابعیت در قالب نظام شبکه فوریت 

 را در زمره مسؤولیت های سازمان اورژانس قلمداد نموده است.« .های قبل از رسیدن بیمار یا مصدوم یا حادثه دیده به بیمارستان

                                                 
 9:14، زمان خبر: 21/11/1389سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، اخبار، تاریخ خبر،  139
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آئین نامه اجرائی مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان تامین خدمات درمانی  1از ماده  و ب وفق بند الفلازم به ذکر است   

انتقال بیماران »و « محل حادثه انجام خدمات فوری و کمکهای اولیه پزشکی به بیماران اورژانس در»4 نیز 11/13/1355مصوب 

گذاشته است. هر چند باید دانست به نظر می رسد آیین نامه مذکر بر عهده اورژانس  را  «اورژانس به بیمارستانها و سایر مراکز درمانی

 سازمان اورژانس منسوخ شده است. 1386با تصویب اساسنامه مورخ 

اساسنامه  3از ماده  6ن و استفاده از تکنولوژی های جدید امری حیاتی، وفق بند لازم به ذکر در این مرحله اولویت بندی بیمارا  

، (EOC) عملیات حوادث و بلایاو  (MCMC)فرماندهی، هدایت و اطلاع رسانی درمانی »اورژانس، می باشد. چنالنکه بیان می شود، 

بیمار یا مصدوم در محل حادثه و انتقال وی به اولین و اولویت بندی بیماران برای بهره مندی از درمان )تریاژ( و درمان اضطراری 

 از دگیر وظایف سازمان اورژانس کشور در امر امداد رسانی است. .«مناسبت ترین مرکز بهداشتی و درمانی

 

 شرح عملکرد:

لیه دانشگاه های بنابر گزارش واصله از سوی معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، هنگام وقوع سیل، ک  

علوم پزشکی طبق اخطاریه های ارسالی توسط سازمان هواشناسی دارای آمادگی کامل بوده اند. همچنین با نظر به طرح سلامت 

درپاسخگویی به حوادث ناشی از سیل از آمادگی کامل برخوردار بوده اند. وفق همین گزارش  MCMCنوروزی، مراکز هدایت بحران و 

ساعت به مراکز درمانی انتقال یافته اند و جهت انتقال مصدومین و نجات افراد گرفتار در محاصره سیلاب در  6ر از مصدوم در کمت 151

دقیقه پرواز در نظر گرفته شده است. و سازمان اورژانس پیش بیمارستانی اعلام نموده  331لرستان و ایلام اورژانس هوایی به مدت 

 است، 

و فروردین  81امت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند بنابر گزارش خدمات حوزه سل  

، وزارت بهداشت، طبق اخطاریه سازمان هواشناسی به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی اعلام آماده باش نموده است و به قطب 89

نموده است. پس از حالت مذکور، دستنور  E2سطح حادثه  دانشگاهی شمال کشور پس از وقوع سیلاب و برف کولاک اعلام وضعیت زردو

تشکیل ستاد مدیریت بحران و سازماندهی کار، فرآیندها و امکانات صادر شده است،  اطلاعات دریافتی از مناطق سیل زده مورد پایش 

( از زمان آغاز بحران سیل در شمال، مرکز، EOCساعته مرکز هدایت و عملیات بحران وزارت بهداشت ) 24واقع شده است و فعالیت 

غرب و جنوب غرب کشور آغاز گشته است. در این راستا آمبولانس و اتوبوس آمبولانس های لازم در مناطق آسیب دیده و ترابری و 

هیل وصول آن ها اعزام بیماران به مراکز درمانی به صورت کامل سعی شده پوشش داده شود و برای برخی مصدومان و بیماران برای تس

 مجهز گشته است. تبادل اطلاعات با  ICSبه مراکز درمانی از قایق و بالگرد استفاده شده است. دانشگاه پزشکی شیراز به 

EOC ایجاد ارتباطات فرماندهی و  115)هماهنگی با سازمان های فعال در مدیریت حادثه و مراکز بهداشتی درمانی استان( با دیسپچ (

)هماهنگی بین بیمارستانها در جهت توزیع منطقی و دسترسی به ظرفیت  MCMC بیمارستان ها و  HCCانس ها( و هماهنگی آمبول

های موجود( صورت می گرفته است که از جمله خدمات سازمان اورژانس در حین حادثه محسوب می گردد. همچنین وفق همین 

، به ویژه در MCMCاکز درمان سطح کشور از طریق سامانه  گزارش، رصد لحظه به لحظه وضعیت کلیه مصدومین بستری در مر

خصوص مصدومین حواث جوی صورت گرفته است و نیازمندی های دانشگاه های درگیر حادثه مورد ارزیابی قرار گرفته است و تیم 

 های واکنش سریع به  محل اعزام شده اند.
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 -1 ر بمنظور پیشگیری از این دست بیماری ها به شرح زیر است:وفق گزارش پیش گته برخی اقدامات مرکز بیماری های واگیردا  

 میت لیتشک -2(جلسه 4تاکنون  ی)ادارات تخصص هیبا حضور کل ریواگ یهایماریب تیریدر مرکز مد لیجلسه ستاد بحران س لیتشک

اعزام -3( میت5) هایماریو مراقبت ب یولوژیدمیاپ یعفون یهایماریب یزده شامل تخصص ها لیدر مناطق س یبهداشت عیپاسخ سر یها

و  زاتیو ارســال تجه یریگیبرآورد و پ-4( تیمامور12)لیس ریبه مناطق درگ تیوضع یبهداشت عیپاسخ سر یابیو ارز شیپا یها میت

 یها تیک-یتخصص یداروها نیتام-یمنسازیواکسن و ا ینگهدار یسرما رهیزنج زاتیتجه) ریواگ یهایماریمراقبت ب ازیامکانات مورد ن

خطر بروز  یابیو ارز تیوضع شیساعته ارتباط مستمر و پا24 یبرقرار-5( رهیو غ یحفاظت فرد یها تیک-هایماریب عیسر صیتشخ

از انتقال و گسترش  یریشگیپ یراهها نهیآموزش عموم مردم در زم-6طیمستقر در مح یاتیعمل یها میت قیاز طر یهایماریب

 و کار طیمح سلامتمرکز  یبا همکار ریواگ یهایماریب انیاز طغ یریشــگیپ یاقدامات مداخله گرانه در راستاانجام  -1ریواگ یهایماریب

و  یبه منطقه به منظور همکار یکارشناس یها میاعزام ت-8( سرخک-فلج اطفال)هدف یهایماریب یلیتکم ونیناسیانجام واکس-9

نظام ) ها ــانیو طغ ریواگ یهایماریوقوع ب عیرصد و مراقبت هشدارســر نظــام یبرقرار-11اتیعمل نهیبه تیو هدا یفن یهماهنگ

 (کیسندرممراقبت 

ی معاون فنی دفتر مدیریت بیماری های غیرواگردار وزارت بهداشت به نقل از پایگاه خبری و اطلاع رسانی وزارت ثیدکتر مغ  

به  ازیکه ن ریواگ ریغ یها یماریبر بروز عوارض کشنده ب یمبن یکرد: تاکنون گزارش انیب ، درمان و آموزش پزشکی 138بهداشت

به صورت  یو بستر ییسرپا یارجاع به سطح خدمات تخصص از،ینشده و کماکان در صورت ن افتیداشته باشند در ژهیو یمراقبت ها

 شود. یانجام م دهید بیهماهنگ در مناطق آس

، از جمله مشکلات مدیریت بحران بود که لزوم قانون  E1,E2,E3به  در خصوص سیلاب با اشاره به اینکه فقدان سطح بندی حوادث

VIP Management  .را نشان می دهد 

 

 همکاری با نهاد های دیگر در امر امدادرسانی

نظر به آنکه، در امر امداد رسانی و خدمات و کارکرد های پیش بیمارستانی برخی نهاد ها، کارکرد موازی با وزارت بهداشت    

اورژانس دارند به مانند جمعیت هلال احمر و برخی نهاد ها نیز به مانند نهاد های انتظامی و نظامی اختیار همکاری در صورت 

ماده  11، همکاری و جلب مشارکت سایر دستگاه های اجرایی نیز اهمیت پیدا می کند. از این رو، بند درخواست کمک را دارا می باشند

ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان های همکار و پشتیبان در شرایط عادی و بحران برای »  86اساسنامه سازمان اورژانس مصوب  3

همین ماده نیز بیان  13سازمان اورژانس قلمداد نموده است.  و همچنین در بند را از وظایف « ارایه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی.

جلب مشارکت دستگاه های اجرایی، مؤسسات، نهادها، سازمان های غیردولتی و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و »می دارد 

اورژانس و ارتقای سطح فرهنگ جامعه در این صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی 

 از دیگر مسؤولیتهای سازمان اورژانس کشور است.« رابطه.

                                                 
 199166، شماره خبر: 13:15، ساعت: 21/11/1389آموزش پزشکی، مورخ:  اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و-پایگاه خبری 138
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قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب  3بند ت ماده از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی نیز مطابق   

اجع ذی ربط در ارائه خدمات امدادی ، بهداشتی و درمانی به همکاری با مر »، موظف به با اصلاحات و الحاقات بعدی 16/19/1393

 شده است. «هنگام بروز حوادث و سوانح غیرمترقبه از طریق تشویق و بسیج اعضاء سازمان

 راستای در»بین می دارد  1396 مصوب کشور بیمارستانی پیش پزشکی فوریتهای فراگیر پوشش ساماندهی نامه آیین 11 ماده

 ، ترابری و راه ، کشور های وزارتخانه ، غیرمترقبه و ای جاده ، شهری از اعم حوادث از ناشی مصدومان به پزشکی تهایفوری امدادرسانی

 کل فرماندهی کلی مجوز اخذ از پس)  نظامی نیروهای همچنین و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع ، نیرو ، اطلاعات فناوری و ارتباطات

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت با لازم همکاری به مکلف ، تابعه مؤسسات و غیردولتی و دولتی سازمانهای سایر و غیرنظامی و(  قوا

 «باشند می پزشکی

 سازمان»بیان می دارد:  1396آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور مصوب  16ماده   

 مناسب فیزیکی مکان تأمین در ایران اسلامی جمهوری آهن راه شرکت و کشتیرانی و ادربن ، ای جاده نقل و حمل و راهداری های

 «آورد خواهند عمل به را لازم همکاری ، ریلی و دریایی ، ای جاده اورژانس پایگاههای استقرار جهت

 منظور به» بیان می دراد:  1396آیین نامه ساماندهی پوشش فراگیر فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی کشور مصوب  18ماده    

 جمهوری مسلح نیروهای هماهنگی با است مکلف ، پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ، بالگرد طریق از اورژانس خدمات ارایه

 عادی شرایط در نیروها آن امکانات از استفاده جهت توافقتنامه تنظیم به نسبت مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت و ایران اسلامی

 «نماید اقدام بحران و

 

 

 

 

 شرح عملکرد:

، عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با مثبت ارزیابی کردن طرحی 141مطابق با گزارشی از خبرگزاری خانه ملت  

سازمان اورژانس و هلااحمر گفت و گو کرد که به منظور جلوگیری از موازی کاری بویژه حوادث جاده ای که در با مضمون ادغام 

بسیاری موارد، جمعیت هلال احمر کار خود را امدادرسانی و وزارت بهداشت کار خود را نجات می داند و کار امداد و نجات نیز انجام می 

، متولی مشخصی مسؤولیت فوت را بر عهده نمی گیرد. از طرفی دیگر رییس سازمان امداد و گیرد که در هنگام چنین حوادث جاده ای

، ادعا می کند اجرای این طرح امکان پذیر نیست چرا که هلال احمر یک 141نجات جمعیت هلال احمر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان

نیز در راستای کشور  یپزشک یهاتیحوادث و فور تیریمرکز مد ییرامعاون اجشأن بین المللی دارد و باید استقلال خود را حفظ کند. 

اورژانس به هلال  یهاتیخدمات و فعال یبا اشاره به واگذارو  142حمایت از این عدم امکان ادغام دو نهاد، به نقل از خبرگزاری ایسنا

                                                 
 ، 11:51، ساعت: 15/12/1384خبرگزاری خانه ملت، مورخ: 141
 6564641، کدخبر: 11:23، ساعت: 26/13/1381باشگاه خبرگزاران جوان، مورخ:  141
 64121411155، کدخبر: 12:12، ساعت:13/12/1384خبرگزاری ایسنا، مورخ:  142
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 دگانیدو حادثه نیمصدوم یاحمر در نجات فن هلال فهیشده و وظ ینیب شیدو سازمان پ نیا فیدر قانون، وظا بیان داشت، زیاحمر ن

 یسازمان فیوظا نیا نکهیبر ا دیبا تاک یاست. و هامارستانیبه ب نیدرمان و انتقال مصدوم صدومان،م یاژبندیاورژانس تر فهیاست و وظ

هر دو سازمان  یحوزه با همراه نیدر ا میبرگزار شده تا بتوان یخاطرنشان کرد: جلسات متعدد شود،یواگذار نم گریبه سازمان د

 .میرا به مردم ارائه کن یخدمات بهتر

مطابق گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگسترس استان فارس، گسستگی برنامه ریزی و عدم دسترسی به منابع مالی و نیز   

م امکان در همکاری مشترک سازمان عدم بکارگیری ظرفیتهای قانونی، دستگاه های امداد و نجات از عوامل تشدید حادثه سیلاب و عد

 ها بوده است.

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

خوبی اجرا می شده ، وزارت بهداشت با سازمان امداد و نجات ارتباط مستمر داشته است و در این راستا تبادل اطلاعات مورد نیاز به 89

سازمان امداد و نجات اطلاعات تبادل می گشته است. وفقِ گزارش حوزه سلامت پیش گفته، وزارت  EOCاست که از طریق سامانه 

بهداشت جهت اطلاع از آخرین وضعیت جوی، با سازمان هواشناسی ارتباط مستمر و سازنده داشته است و با مرکز مدیریت راه ها در 

سیر ها و تبادل اطلاعات در خصوص ریزش سنگ و رانش زمین در محور های مواصلاتی مناطق کوهستانی نیز، این خصوص انسداد م

ارتباط مستمر خود را حفظ کرده است. وزارت بهداشت با حوز ه های برون بخشی نیز از جمله تسهیل در ترخیص و دسترسی به 

مستمر  یمشارکت و همکاراست. از دیگر همکاری های وزارت بهداشت، فراورده های مورد نیاز مناطق سیل زده، ارتباط داشته 

 یهماهنگو  ربطیذ یدستگاه ها ریهلال احمر و سا ،یاستاندار بحران استان ها، تیریغذا و دارو با ســتاد مد یســازمان و معاونت ها

زده جهت ارائه  لیمردم س ازین مورد یدرمان یجهت ارائه خدمات بهداشت یانتظام یروی( ارتش ، سپاه ، ن ینظام یلازم با ارگانها

 بوده است. خدمات مطلوب به آنها

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارن بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

، آنچه واقیت عملی در حادثه سیلاب داشت، تداخل فیلد ها در حادثه بود و بنظر می رسد تداخل قانونی وجود ندارد که با 195/115

شکل نیز حل خواهد شد. اما در خصوص ادغام هلال احمرو سازمان اورژانس در سایر کشور ها کله فرماندهی و مدیریت بهتر این م

 مراحل امداد و نجات توسط یک نهاد صورت می گیرد که این تداخل را به حداقل می رساند.

در حادثه پلاسکو و سیلاب  طبق جلسه پیشگفته، بغرنج ترین و نگران کننده ترین مشکل در حوادث مترقبه و غیر مترقبه از جمله  

اخیر، فقدان مانور های مشترکی بود که می توانست بسیار کمک کننده باشد. طبق این مصاحبه، مانور های درون دستگاهی نیز در 

 هیچ سطحی در سازمان اورژانس و وزارت بهداشت وجود نداشته است.

واصله در جواب به پرسشنامه کارگروه امداد، نجات و  یخ هاپاساین ناهماهنگی و ناکارآمدی همکاری متقابل سازمان ها در   

در سؤال سوم مشهود است چنانکه بیان شده:  تابع آن یو نهادها یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاز سو یملّ  أتیسلامت ه

ادغام  یفرمانده ایو  یفرماندهبه لزوم وحدت  یبندیعدم پا ،یاز نظام کارگروه یمل نیسازمان ها و مسئول تیعدم حما »چالش اصلی

، نداشتن، نبود (NRF)بحران تیریدر سطح سازمان مد ینبود چارچوب پاسخ مل بان،یهمکار و پشت یو سازمان ها نیمسئول یشده بعض

 ،یمل هیبحران، نداشتن برنامه هشدار اول تیریسازمان مد یهماهنگ یکم شورا تی، ضعف و فعال NIMS یخطر مل تیریبرنامه جامع مد

 کارگروه ها و...  ریفعال بودن سا ریغ ای یتیدستگاه ها، کم فعال ریسا فیحادثه، روشن نبودن وظا یمل ینبود نظام سطح بند
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 پس از حادثه  ج(

 توانبخشی و تامین خدمات معلولین، کودکان و افراد کم بضاعت

مصدومان و معلولینی بر جای می گذارد. در پی این گونه بدیهی است، پس از مخاطرات ناشی از حوادثی به مانند سیلاب اخیر،  

تأمین و ارائه خدمات لازم به معلولین جسمی ، ذهنی و اجتماعی قابل »قانون تشکیلات وزارت بهداشت  1ماده  8پیشامد ها بند 

 وص معلولان به شمار می رود. را از وظایف وزارت بهداشت دانسته است که از اهم حقوق انسانی و به خص« توانبخشی در حدود امکانات

 آئین نامه اجرائی مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان تامین خدمات درمانی 1نکته دیگر آنکه وفق بند های ج و د از ماده   

 انس بیماران کم درآمد که تحت پوشش و حمایت بیمهاورژ درمانهای و آمبولانس هزینه پرداخت و تامین –ج »، 11/13/135مصوب 

 از وظایف سازمان اورژانس است.  «ددرآم کم اورژانس بیماران برای ضروری مددکاریهای تامین –د  های درمانی نباشند .

، رسالت صیانت از حقوق بیماران را از وظایف قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 2بند د ماده شایان ذکر است،    

 سازمان نظام پزشکی دانسته است.

 

 شرح عملکرد:

 5بنابر گزارش واصله از سوی معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، در خصوص اطفال و تمامی کودکان زیر   

سال در مناطق اسکان داده شده واکسیناسیون فلج اطفال و سرخک صورت گرفته شده است. همچنین طبق گزارش عبدالهی مدیر 

کودکان  یبرا زیاصفهان ن یدانشگاه علوم پزشک نیریخ: مدیر 143ه وزارت بهداشت به نقل از ایسنا بیان کرددفتر بهبود تغذیه جامع

قطره فروس سولفات  شهیش 4811خوار،  ریکودکان ش یخشک برا ریش یهزار قوط 3111 ،یکمک یبسته غذا 6511استان لرستان 

کودکان  یبرا یس یس 211 لیاستر یپاکت ریش 6111سال و  2 ریکودکان ز یبرا A+Dقطره  شهیش 3111سال،  2 ریکودکان ز یبرا

 اند.و ارسال کرده یداریسال خر 5 ریز

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

به ارائه  یاردتومانیلیم 36 صیتخص، اقدامات سازمان بیمه سلامت شایان توجه بوده است که شامل مواردی به شرح زیر است: 89

 یزدگان ازخدمات درمان لیامورجهت استفاده ســ لیوتسه یبسترساز، زده گلستان لیسدهندگان خدمات سلامت صرفا دراستان 

 لیســسلامت ازمراکزارائه خدمت درتمام کشورو مناطق  مهیبازرسان ب یدانیدمیبازدی، و فقط باکدمل یارائه دفترچه کاغذ ازبهینبدون 

ارائه  یدرمان نهینمودن هرگونه هز گانیکامل و را تیحمای، مالاحتازتخلفات  یریشــدگان وجلوگ مهینوروزجهت رفاه حال ب امیزده درا

 ، بوده است.وخوزستان لامیلرستان، ا یها استانزدگان  لیشده به س

برخی اقدامات دیگر وفق همین گزارش به شرح زیر است:  تهیه دارو بیماران خاص و صعب العلاج و توزیع رایگان آنها، انجام   

ویزیت رایگان کلیه بیماران و افراد آسیب دیده در اردوگاه های اسکان ضروری، حضور تیم های بهداشت محیط و بهداشت روان در 

کشیک از تخصص های مختلف مقیم در بیمارستان های مجری برنامه مدیریت حادثه سیل  11511اد اردوگاه های اسکان ضروری، تعد

 انواع ،یقیتزر یالتور، انواع سرم ها ،یعفون یهایماریب یداروها ازیکمبود و موارد مورد ن نیتلاش در جهت تامپیش بینی شده است، 

                                                 
 89112111646، کدخبر: 12:15، ساعت: 21/11/1389برگزاری ایسنا، مورخ: خ 143
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خاص و صعب العلاج و سوند  مارانیب یو داروها یو چشم یپوست یونت هاعف ان،یاز مارها و بندپا یناش یگزشها ،یضدعفون محلول ها

کننده  یژل ضدعفون-خشک، ریانواع ش ،خاکستری–یصورت-سبز-یآب وکتیآنژ ن،یمعده کودکان و بزرگسالان، ست سرم، اسکالپ و

دارو و  نیتام یبرا یهماهنگ، الیباکتر یدندان، دستمال مربوط بچه ودستمال مرطوب آنت ریخمدست و مواد گندزدا و مسواک، 

 یانواع اقلام بهداشت عیتوز، غذا و دارو یو معاونت ها سازمان نیزده توسط ا لیس یخشک نوزادان در استان ها ریو ش یملزومات پزشک

نوزادان خشک  ریو ش یدارو و ملزومات پزشک نیتام یبرا یهماهنگ، زده لیداروسازان داوطلب در مناطق س یاهدا شده از سو یو داروئ

رفع  یریگیزده استان گلستان و پ لیحضور در منطقه س، غذا و دارو یو معاونت ها سازمان نیزده توسط ا لیس یدر استان ها

 مارانیب یپست برا قیارسال شده از طر کیمتابول ژهیو یفرآورده ها افتیاز در نانیو اطم یبررســ، رخشکیحوزه ش یهایازمندین

از  عیها و توز فرآوردهاز  ینمودن برخ گانیبه منظــور را کیمتابول ژهیو یوارد کننده فرآورده ها یبا شــرکت ها یزنیرا، کیمتابول

 شیاعزام ب، خوزستان و لرستان یزده استان ها لیس یدر شهرستان ها کیمتابول ژهیو یفرآورده ها یاستان عیتوز، شرکت پخش قیطر

 .شانیاز ا یامن و مراقبت درمانمادران باردار پرخطر به مناطق  91از 

اما در خصوص امداد رسانی به افراد دارای معلولیت، در پاسخ به پرسشنامه های کارگروه امداد، نجات و سلامت هیأت ویژه ملّی   

راد افسلاب، سؤال بیست و شش، وزارت بهداشت بیان داشته است آمار دقیقی از محل زندگی افراد دارای معلولیت در دست نیست. 

است که افراد معلول را  یاز عوامل یکی یآگاه فقدان شوند. ینم دهیثبت اورژانس د یها ستمیو در س یاضطرار طیمعلول اغلب در شرا

 آن ندارند. یامدهایاز فاجعه و پ یقیمعمولا درک دق یذهن تیمعلول یکه افراد دارا یبه طور دینما یتر م ریپذ بیآس طیشرا نیدر ا

 بنظر می رسد تدوین مقرراتی جهت رسیدگی و بهبود شرایط معلولان در شرایط بحرانی و بروز حوادث و بلایا ضروری می باشد.

 

 

 

 

 فراهم آوردن بهداشت جسمی و روحی بازماندگان سیل

ه سیل زدگان را عموما پس از حوادثی به مانند سیل که آسیب دیدگان از وضعیت عادی خارج می شوند، دو خطر عمده هموار  

و  ) Aو  Eتهدید می کند. از سویی عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی شرایط بغرنجی بویژه بیماری های مدفوعی و دهانی )

. از سویی دیگر، وفق 144همچنین انواع اسهال های عفونی، هپاتیت و مالاریا را فراهم می آورد که نیازمند توجه و رسیدگی می باشد

گزارشات واصله بسیاری از افراد، خانواده های خود را از دست داده اند و همچنین برخی خانه و امکانات و دارایی های خویش را اخبار و 

قانون تشکیلات فراهم آوردن  1از ماده  2که محصول رنج سالیانی دراز بوده است را باخته اند. از این رو، وزارت بهداشت که مطابق بند

ر عهده دارد، نقش مهم و حیاتی را درتسکین درد و آلام این بازماندگان می تواند ایفا کند که در تصویرآینده بهداشت عمومی را ب

 مناطق سیل زده و ادامه حیات روانی و بهداشت ذهنی سیل زدگان شایان توجه است. 

 

                                                 
 bashgahezanan- Yon.ir/SmNhv@1389اردیبهشت  5کاظمی، سیمین، جنسیت، بحران و بهداشت،  144
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 شرح عملکرد:

بنابر گزارش واصله از سوی معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، جهت جلوگیری در از بین رفتن تجهیزات   

مورد به مناطق امن انتقال داده  118پزشکی در معرض خطر، اقلام دارویی به مناطق امن انتقال داده شده اند و در خصوص زنان باردار 

مانی از ایشان صورت گرفته است. اما در این گزارش از چگونگی و انتقال این اقلام به آسیب دیدگان گزارشی نشده شده اند و مراقبت در

 است.

بنابر خبرگزاری رسمی ایسنا، به نقل از رییس کمیته امداد تمتم خانواده های تحت پوشش کمیته امداد خوزستان بیمه هستند و   

 ردمی به طور کامل جبران می شود.خسارت ها از طریق بیمه و کمک های م

و فروردین  81بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند   

در حادثه سیل استانهای/دانشگاه های )گلستان، اهواز، شیراز، لرستان، شوشتر،  روانی اجتماعی، مجموعه اقدامات و مداخلات 89

 ندران، آبادان، دزفول( مطابق زیر انجام یافته است:ماز

 بیآس یماه از شهرستان ها نیو دوم فرورد اولدر هفته  ادیو اعت یاجتماع ،یو معاون دفتر سلامت روان رکلیمد یدانیم دیبازد  

بحران استان  تیریمد تهیکم لیتشک، در حال اجرا و در دست اقدام یبرنامه ها شیها و پا اردوگاهاستان گلستان و حضور در  دهید

، استان درمد نظر  یتخصص یروان معاونت بهداشت در جلســه و اعلام برنامه ها سلامتو معاون دفتر  رکلیگلستان و حضور مد

سلامت  میت لیتشک، دهید بیحضور در مناطق آس جهتکارشناسان سلامت روان شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت  هیکل فراخوان

از  شیب استقرار، هدف تیجمع ییشناسا نیافراد و همچن ستیلو استخراج  دگانید بیروان به منظور استقرار در کمپ آس

محل استقرار خانواده  یگروه ها در اردوگاه ها و حضور در چادرها ســر نییسلامت روان) و تع میت141کارشناس سلامت روان (284

 ریاز افراد تحت تاث هیاول یغربالگر، حادثه ریدرگی در استان ها یو همدل یروانشناخت یم کمک هاحادثه، جهت انجا دهید بیآس یها

کنون  تا دهید بیشده تحت پوشش در مناطق آس ییشناسا یروانپزشک مارانیب تعداد، نفر123افراد غربال مثبت  تعداد، 9854حادثه 

جلسات مداخلات سلامت روان  تعداد، نفر194 دهید بیشده تحت پوشش متادون در مناطق آس ییمعتاد شناسا مارانیتعداد ب، نفر 982

آموزش و  ،یستیبا بهز یجلسات هماهنگ یبرگزار، 34آموزش انجام شده تا کنون  یکارگاه ها تعداد، جلسه53انجام شده تا کنون 

در  یاحتمال یکار یموازاز  یریو جلوگ ،یخدمات روانشناخت ارائه یدر راستا ییبه منظور هم افزا همکار یدستگاه ها ریپرورش و سا

در  یروانپزشک مارانیبه ب یدرمان خدماتو ارائه  تیزیاستقرار وحضور روانپزشــک در اردوگاه ها به منظور و یهماهنگ، استان ها

در سطح شهرستان ها و محل اسکان  عیتوزسلامت روان در قالب ترا کت، بنر و  یدر حوزه تخصص یآموزش داتیتول هیته،  ازیصورت ن

جهت  یاجتماع دگانید بیروان و آس مارانیب ن،یکودکان، مادران باردار، سالمندان ، معلول لیپرخطر از قب یگروه ها ییشناسا، افراد 

 بیهش آسدرمان و غذا و دارو و مرکز کا یبا معاونت ها یهماهنگ، خدمات ریسلامت روان و سا حوزه یتخصص یمراقبت ها یریگیپ

 .در محل اسکان افراد MMTخدمات درمان  یده سیمنظور سرو بهتحت پوشش 
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 گزارش فعالیت های مداخلات سلامت روان دانشگاه های متاثر از سیل 18-1جدول 

 11/28/84تا تاریخ      

 

 

، در پاسخ به پرسشنامه های کارگروه امداد، نجات و سلامت هیأت اقدامات انجام شده در حوزه سلامت روان یجدول گزارش آمار

 ویژه ملّی سلاب، سؤال بیست و دو 

 

 11/28/84گزارش فعالیت تا تاریخ   12-1 جدول

 دانشگاه

تعداد کارشناسان 

روان که در فیلد  سلامت

 اندحضور یافته 

تعداد افراد غربال 

کل جمعیت تحت شده از 

 تاثیر حادثه

تعداد افراد غربال 

مثبت از کل افراد غربال 

 شده

تعداد جلسات 

مداخلات گروهی روانی 

 اجتماعی

افراد شناسایی شده نیازمند  تعداد

 خدمات اجتماعی / مددکاری

 

 411 521 2196 13296 89 گلستان

 584 581 2831 35135 51 لرستان

 142 214 1124 12281 58 اهواز

 31 51 258 2361 15 شوشتر

 64 41 238 4823 16 آبادان

 13 12 49 3213 12 دزفول

مازندرا

 ن
41 11941 1935 361 349 

جمع 

 1658 1182 9421 93651 289 کل

 

 دانشگاه 

 

تعداد بیماران روانپزشکی تحت 

مراقبت مراکز خدمات جامع سلامت در 

 مناطق سیل زده تا قبل از حادثه

 

روانپزشکی تحت مراقبت تعداد بیماران 

مراکز خدمات جامع سلامت یا تیم های سیار 

 در مناطق سیل زده پس از حادثه

 

شناسایی  تعداد بیماران معتاد

شده در مناطق سیل زده تا قبل از 

 حادثه

تحت مراقبت تیم  تعداد بیماران معتاد

  های سیار در مناطق سیل زده پس از حادثه
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کارگروه  یدر پاسخ به پرسشنامه ها، لیپس از حادثه س یتحت پوشش خدمات درمان ادیو اعت یروانپزشک مارانیب یگزارش آمار

 و دو ستیسلاب، سؤال ب یملّ ژهیو أتیامداد، نجات و سلامت ه

 

 به شرح زیر است: بهداشت جسمیو مجموعه اقدامات و فعالیت های وزارت بهداشت درخصوص سیل و در حوزه   

 یاضطرار طیم شراعلابه شکایات دارویی و همچنین درمانی بهداشتی مناطق سیل زده رسیدگی شده است، ا 181بوسیله سامانه    

 یاضطرار هیدر خصوص هشدار به مردم و تخل یو درمان یبهداشت یروهاین یهمکار، مناطق متأثر یو بهداشت یدرمان یواحد ها هیبه کل

و  یمراکز درمان تیظرف هیاز کل استفاده، لیاز س دهید بیبه مناطق آس و روان طیبهداشت مح یها میت اعزام، دهید بیمناطق آس

 ییموادغذا عیا زتوز یطیبهداشــت مح یبازرس، و برف و کولاک لابیسحوادث مرتبط با  نیمصدوم گانیرا رشیپذجهت  یبهداشت

 هیمواداول نیو مشارکت درتام یهماهنگ، زدگان لیس نیب عیگرم جهت توز یغذاهامستمربرمراکزطبخ عمده  یآماده و نظارت بهداشت

 لیو اسکان موقت س یو مراکزپناهگاه یازاماکن عموم یطیبهداشت مح یبازرس، لیگرم جهت س یکننده غذا عیمراکزطبخ وتوز

مشکلات دفع  یو بررس یبازرسی، مسر یها یماریانواع ب جادیاز ا یریشگیو پ یبهداشت نیبا مواز یوسازگار انطباق، زندگان در جهت 

گزارش  یریواگ یماریتاکنون ب )در منطقه  رداریو واگ یعفون یها یماریب شیپا، آوارگان یاز محل اسکان اضطرار دیبازد، زباله

در جهت امحاء و گند  عیوس اقدامات اسکان یمکان ها یسم پاش یبرا(سولفاک، جونده کش ن،یپرمتر )سموم  عیتوز(، است دهینگرد

 یها یماریاز ابتلاء به ب یریشگیپ نهیدر زم اقدام(، شده تلف یمحل دام ها)آلوده  یها و نواح یزده و دامدار لیس یها طیمح یزدائ

و انجام  یاز منابع آب بهداشت یبازرسی، ربهداشتیغ یینمودن موادغذا معدوم(، ماندهیباق یدام ها)مشترک دام و انسان 

، به اسهال انیمبتلا یخط ستیل هیو ته یاسهال یها کیسندرم مراقبت، کماکان آب شرب برقرار است کهیمناطق دریمواردکلرسنج

 243 316 943 983 گلستان

 

 31 41 493 699 اهواز

 8 13 31 49 شوشتر

 4 1 318 413 دزفول

 4 4 82 114 آبادان

 82 116 298 316 لرستان
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 دهید بیبروشور و ... در مناطق آس عی، توزخانه به خانه آموزش، دهید بیدر مناطق آس گانیرا ییو ارائه خدمات دارو تیزیو

 ازیبودن آن به عنوان ن تیدر اولو لیبه دل یدنیبر آب آشام ژهیو نظارت، آلوده یآب و غذا یعفون یها یماریاز ابتلا از ب یریشگیجهت پ

از آب  یکروبیم یریگ نمونهی، آب بسته بند عیو هلال احمر جهت توز ییبا آب و فاضلاب روستا یهماهنگ، دگانید بیآس یاتیح

توسط بهورزان  ییآب روستا یلازم سالم ساز یآموزش ها انجام، دهید بیآب مناطق آس یو کلر زن یکلرسنج، دهید بیمناطق آس

لازم  یآمادگ جادیا، آموزش هیآب و ارا یمناطق جهت سالم ساز یدر تمام عیو توز نیپودر پرکلر نیتأم، طیو کارشناسان سلامت مح

 ،یاز آتش سوز یریشگیپ یاستقرار چادرها برا یمنیبر ا نظارت، لیاز س دهید بیدر مناطق آس یو جانوران موذ نیجهت کنترل ناقل

که دستورالعمل آن به دانشگاه ها ابلاغ  راستانهاستیرواگیغ یهایماریوظائف کارشناسان ب از کربن و..... دیبا گاز مونواکس تیمسموم

 .دیگرد

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارن بهداشت و سازمان اورژانس مورخ   

ی هستیم. در ، تیم های سلامت و روان از تخصص و قدرت بالایی برخوردار هستند که همچنان مشغول اعزام و کمک رسان195/115

 پاسخ به بیماری های واگیردار نیز گفته شد هرچند این بیماری ها وجود داشته است اما وضع همه گیر و اپیدمیک پیدا نکرده است.

 

 بهداشت و اجرای مقررات زیستی محیطی

است که در صورت عدم آنچه پس از وقوع سیلاب ها می تواند مغفول واقع شود، محیط زیست و اجرا و تشخیص مقررات پیرو آن   

 انی.  ب21/12/1393قانون مدیریت پسماندها مصوب  19ماده پیش گیری می تواند عامل فجایع بلند مدت و کوتاه مدت دیگری شود. 

در شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد ، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش » دارد.  یم

زیست می شود متوقف نموده و  محیطتخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب پزشکی ، م

بلافاصله مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند . درصورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و 

 .«خت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود متخلفین و عاملین را علاوه بر پردا

با اصلاحات و الحاقات بعدی4 وزارت بهداشت مرجع  13/12/1314قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  1ماده  وفق  

 است.  وارید ختنیو فرور یهوا در مواقع خاص از جمله سوانح آتش سوز یآلودگ صیتشخ

ضطراری که بعلت کیفیت خاص جوی ، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت ، درمان و مواقع ا در»

آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیدًا به مخاطره بیاندازد ، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ) 

( ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت زمانی ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده ایران  لامیشهرداری ها و نیروی انتظامی جمهوری اس

 کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع عموم خواهد رسانید . 

ار شده اقدام و مراتب را برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا ، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقر با

 « به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید.

 

 شرح عملکرد:
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تواند  یامر4 خود م نیبه ا یتوجه یوجود دارد که ب یو ثانو یهوا نگاه حداقل یبحران ها مثل آلودگ یسوانح معمولا به برخ در  

 فایتواند ا یم نهیزم نیرا در ا یراهبرد ینقش صیبه وجود آورد. وزارت بهداشت به عنوان مرجع تشخ یطیو مح یستیاز نوع ز یسوانح

  کند.

 یمناطق و آلودگ نیدر ا واناتیعدم دفع پسماند و لاشه ح ،145داشته است انیدولت ب یاطلاع رسان گاهیبهداشت به نقل از پا ریوز  

 نیدر ا ،یبخش نیب یها یجلب همکار ن،یرسانند، بنابرا بیهستند که ممکن است به سلامت مردم آس یاز جمله موارد یدنیآب آشام

 میمستق ریاما بر سلامت مردم تاث ست،یوزارت بهداشت ن فهیوظ طهیاقدامات در ح نیاز ا یاریدارد؛ چراکه بس یادیحوزه ها ضرورت ز

 دارد.

به شماره نامه  14/4/1389مایندگان وزارن بهداشت و سازمان اورژانس موخ وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور ن  

با نظر به برخی گزارشات و شکایات، شرایط اضطراری اعلام نموده است اما اقدامات  1481، وزارت بهداشت به وسیله سامانه 195/115

 صورت گرفته هنوز در دست نیست.

 

 اعلام آمار مصدومان و متوفیات

پاسخ »قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی یکی از وظایف این سازمان را  1ماده  2اعلام آمار متوفیان و مصدومان بند در خصوص 

می داند و بنا به گفته اداره کل امور حقوقی « .یدولتی هادستگاه ریو سا هییوابسته به قوه قضا یبه استعلامات ادارات و سازمانها

، این سازمان وظیفه قانونی مستقل از همین ماده ندارد و اصولاّ به 25/16/1389به شفاهی مورخ سازمان پزشکی قانونی طبق مصاح

صورت موردی گزارش و آمار صورت می گیرد. در حادثه سیلاب نیز طبق همین مصاحبه، این مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی 

اورژانس کشور، توسط وزارت بهداشت و سازمان اورژان اعلام می  محول شده است. و آمار مصدومان نیز بنا به گفته نماینده سازمان

 گردد. طبق یک رویه ایجاد شده، آمار متوفیات توسط سازمان پزشکی قانونی و آمار مصدومان توسط اورژانس اعلام می گردد.

 

 

 

 شرح عملکرد:

مصدوم به مراکز درمانی  3295ن کشور، جمعا بنابر گزارش واصله از سوی معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحرا  

نفر در محل حادثه مورد درمان قرار گرفته اند. و مطابق همین  1914نفر به مراکز انتقال داده شده اند و  1411مراجعه نموده اند که 

نفر به استان  6ه است که نفر بود 16گزارش و طبق اعلام سازمان نظام پزشکی به نقل از سازمان مدیریت بحران، تعداد افراد فوتی 

نفر  6نفر لرستان، 15نفر کهگیلویه و بویر احمد،  2نفر استان فارس،  21نفر خراسان شمالی،  3نفر به استان گلستان،  9مازندران، 

م اختصاص نفر به استان ایلا 1نفر قم و  1نفر قزوین،  2نفر خراسان رضوی،  1نفر همدان،  9نفر کرمانشاه، 1نفر سمنان،  1خوزستان، 

 دارد.

                                                 
 321141، کدخبر: 15:23، ساعت: 31/11/1389پایگاه اطلاع رسانی دولت، مورخ:  145
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لازم به ذکر است آمار گزارش شده از وزارت بهداشت و جدول مصدومین و فوتی ها به تفکیک استان ها در این گزارش، مغایر با    

آمار معاونت امور آمادگی و مقابه سازمان مدیریت بحران است که بالاتر بدان اشاره شده است. بنابر گزارش خدمات حوزه سلامت وزارت 

نفر  1116، وزارت بهداشت، کل مصدومین 89و فروردین  81شت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سیل و آبگرفتگی اسفند بهدا

 254نفر اعزلم هوایی بوده اندو  491نفر بستری شده اند،  31نفر اعزام زمینی بوده است،  342نفر رسید.   11بوده اند، آمار فوتی ها به 

 واقع شده اند. نفر نیز در محل مورد درمان 

به شماره نامه  14/4/1389وفق مصاحبه صورت گرفته در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان اورژانس موخ   

، در خصوص پاسخ به تفاوت و مغایرت آمارهای ارائه شده، گفته شد اعلام آمار مصدومان با وزارت بهداشت است و این آمار 195/115

گزارش ها به دلیل درخواست رسانه ها است که رسمی نمی باشد و اعلام آمار فوتی ها مسؤولیت اصلی سازمان پزشکی اعلام شده در 

قانونی است. پس از بررسی آمار و گزارشات ارسالی طِی پاسخ سازمان پزشکی قانونی به درخواست دبیرخانه هیأت ویژه گزارش ملی 

 می متوفیات، جدولی به شرح زیر ارسال گردید که آمار رسمی قلمداد می شود.در خصوص آمار رس 26/6/1389سیلاب ها مورخ 

بنظر می رسد با توجه به رویه ایجاد شده و قوانین و مقررات موجود، وزارت بهداشت و سازمان اورژانس مسؤولیت ارائه آمار   

ی باشد. نظر به مغایرت ها و تفاوت در آمار ارائه شده از مصدومان را برعهده دارند و سازمان پزشکی قانونی، متولی ارائه آمار متوفیات م

سازمان های مختلف بنظر می رسد، تدوین مقرراتی دقیق در خصوص ارائه آمار و تفکیک دقیق مسؤولیت ها، نه تنها از تداخل وظایف 

 جلوگیری به عمل می آورد بلکه گامی مهم در شفافیت و افزایش اعتماد عمومی در پی خواهد داشت.

 

 اعلام شده توسط پزشکی قانونی 84آمار رسمی متوفیات سیلاب  11-1جدول 

ردی

 ف
 تعداد استان

 1 ایلام 1

 1 خراسان رضوی 2

 3 خراسان شمالی 3

 9 خوزستان 4

 1 زنجان 5

 1 سمنان 6

 21 فارس  7

 3 قزوین 8

 1 قم 9

 1 کرمان 10

 1 کرمانشاه 11

 2 کهگیلویه و بویراحمد 12
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 8 گلستان 13

 15 لرستان 14

 7 مازندران 15

 1 مرکزی 16

 10 همدان 17

 86 جمع

 26/6/1389پاسخ سازمان پزشکی قانونی به درخواست دبیرخانه هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها مورخ 

 

 اردیبهشت 8اسفند لغایت  16مصدومین و فوتی های سوانح جوی از  11-1جدول 

لاب، سؤال یس یملّ  ژهیو أتیکارگروه امداد، نجات و سلامت ه یبه پرسشنامه هاوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پاسخ 

 یازدهم

  

کل فوتی مفقودیبستریدرمان در محلاعزامیکل مصدومنام استانردیف

190170201023فارس1

775720008گلستان2

493811006مازندران3

24240001خراسان رضوی4

20155000كرمان5

000003خراسان شمالی6

651000یزد7

220001سمنان8

17170200سیستان و بلوچستان9

220000تهران10

110003كهگیلویه و بویراحمد11

8327301021016لرستان12

431008همدان13

1927647518801905خوزستان14

321004كرمانشاه15

000002زنجان16

330001قزوین17

1165001اصفهان18

000001قم19

220000البرز20

54540001ایالم21

2057316061896713084

جدول مصدومین و فوتی های سوانح جوی 

از 26 اسفند لغایت  09 اردیبهشت تا ساعت 08:00

جمع کل 
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 اعلام شده توسط وزارت بهداشت 84آمار رسمی متوفیات سیلاب  11-1جدول 

 
 26، صفحه لابیس یبررس یمل أتیبحران کشور خطاب به ه تیریو مقابله سازمان مد یاز معاونت امور آمادگ یگزارش ارسال

 

 کاستی ها و پیشرفت های نظام حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-1-18-8

 کاستی ها

فقدان طرح الگوی استانی بدون نظر داشت شرایط اقلیمی و بحران های پیش روی هر استان با نظر به اینکه به علت شرایط  -

 ایران، به نظر می رسد الگو ها و برنامه های متفاوتی برای هر استان لازم است.جغرافیایی 

 ضعف رتبه بندی و سطح بندی نیرو های اورژانس و وزارت بهداشت  -

نقص در اجرای مقررات مرتبط با آموزش درون دستگاهی از کارکنان جزء تا مدیران ارشد در خصوص مدیریت بلایا و   -

 عیت آموزش همگانی و آگاه سازی عمومی در خصوص حوادث و موضوعات مترقبه و غیر مترقبههمچنین عدم اطلاع از وض

 ی در حوادث و بلایادفترچه اسکان اضطرار یلمتوّفقدان قانونی  -

 خلأ برنامه مشترک در فرماندهی عملیات، امر امدادرسانی را با چالش مواجه ساخته است. -

 TRIAGEو  NFRو  EOPهای وزارت بهداشت مانند نقص و ناکارآمدی برنامه ها و دستورالعمل  -

 کمبود امکانات ارتباطی و تجهیزات هوایی در نجات برخی مصدومان، صدمات زیادی را وارد آورده است. -
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تداخل وظایف و عدم تفکیک تکالیف و اختیارات با برخی نهاد های موازی مانند جمعیت هلال احمر موجب نابسامانی در امر  -

 ده است.امداد و نجات ش

 عدم توزیع متناسب و عادلانه امکانات در برخی استان ها گزارش شده است. -

 Damage and lose assessment   خسارت یابینبود ابزار استاندارد ارز -

 ریاز ز یاطلاعات جامع فقدان متولّی قانونی ارزیابی خسارتِ واحد، در سطح کشور. چنانکه بیان شده است وزارت بهداشت -

  146در دست ندارد.ساخت ها  ریز نی( امتی)قیارزش یورد هاآنظام سلامت و بر یساخت ها

 

 پیشرفت ها

 تدوین پایگاه جامع قوانین و مقررات در سایت وزارت بهداشت از جمله اقدامات شایسته و شایان توجه بوده است. -

آئین نامه اجرائی که پیش از این مطابق  1386اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور مصوب تصویب  -

 ، عمل می شد که بسیار ناکارآمد بود.11/13/1355 مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان تامین خدمات درمانی مصوب

گزارش آماری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به تفکیک استان ها و مناطق صورت گرفته است، گزارش نسبتا  -

 ل قبولی را ارائه داده است.جامع و قاب

آسیب شناسی درون دستگاهی و برآورد مجموع خسارت ها و هزینه کرد ها و نحوه عملکرد هر استان به خوبی تدوین گشته  -

 است.

و  یدنیآب اشام عینظارت بر توزتدوین برنامه های جامع پس از حادثه از وزارت بهداشت مثبت ارزیابی شده است که شامل:  -

، نیمع یاز دانشگاه ها عیواکنش سر یها میت اعزام، خاص مارانیاز ب مراقبت، ریواگ یها یماریب کیسندرم قبتمرایی، غذا

و فوق  یتخصص خدماتیی، اورژانس هوا تیتقوه، دید بیو مناطق آس مارانیسلامت ب شیمورد به مورد جهت پا یگرد روستا

 برنامه، بهداشت روان  یها میت اعزام، و اورژانس یدرمان یمراکز بهداشت یبازساز، زاتیدارو و تجه نیتامی، درمان یتخصص

 یآت یروز ها یدر خصوص بارش ها یجهت آمادگ یزیر

ایجاد و تشکیل معاونتی درون وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به حوادث و سوانح غیرمترقبه تحت عنوان معاونت مدیریت  -

 رتخانه بوده است.بحران از جمله اقدامات شایسته این وزا

 

 ارائه پیشنهادهای پژوهشگران -1-18-1

 تدوین برنامه الگوبندی و دستورالعمل های محل، برای هر استان مطابق با شرایط اقلیمی و حوادث بحرانی متفاوتِ هراستان -

تدوین نظام حقوقی حاکم بر آموزش درون دستگاهی از کارکنان جزء تا مدیران ارشد به صورت تخصصی در مدیریت حوادث  -

 و بلایا 

                                                 
وزار  بهداشا ، درمااو و وماوز   یاز ساو یمل ا أ یامه کارگروه امداد، نجاا  و ساتم  هواصله در جواب به پرسشنا یپاسخ ها - 146

 ، در پاسخ به سؤال سومتابع وو یو نهادها یپزشک
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الزام حقوقی آموزش همگانی و افزایش آگاهی جامعه در قبال حوادث و موضوعات مترقبه و غیر مترقیه توسط سازمان  -

 شگیری در شرایط بحران اورژانس با همکاری جمعیت هلال احمر برای پی

در نظر گرفتن ردیف بودجه اختصاصی برای شرایط بحران بمنظور تقویت امکاناتی از قبیل بالگرد، قایق های نجات، موتور  -

 سیکلت، بیمارستان صحرایی و انبار لوجستیک.

های داخلی با سازمان های بازبینی و اصلاح مقررات سازمان امور گمرکی بمنظور تسریع فراهم آوردن شرایط ارتباط نهاد  -

 جهانی و دریافت اقلام ضروری در شرایط بحران

تدوین مقررات دقیق در خصوص اعلام آمار متوفیات و مصدومان و تبیین وظایف سازمان پزشکی قانونی و اورژاس کشور در  -

 این خصوص

 (VIP Management)تدوین مقررات مرتبط با سطح بندی حوادث  -

ی در دفترچه اسکان اضطرار یلمتوّاجساد و اطفا حریق در حوادث در نظام حقوقی و همچنین مشخص نمودن متولی حمل  -

 حوادث و بلایا

 تنظیم توافقنامه های داخلی با نیرو های نظامی و انتظامی جهت استفاده از امکانات و تجهیزات -

 TRIAGEو  NFRو  EOPتکمیل و بهبود برنامه ها ودستورالعمل های  -

 نی قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و درمانینظارت و بروزرسا -

 یکپارچه سازی قوانین و مقررات حاکم بر حوادث و سوانح مشابه سیلاب در شرایط بحران -

 تدوین و تبیین استانداردها و دستور العمل های هماهنگ با استاندارد های جهانی -

مانور های درون دستگاهی و برون دستگاهی به صورت تدوین مقرراتی در الزام به برگزاری برنامه های داخلی و خارجیِ  -

سالانه و مطابق با نیازمندی ها و استاندارد های بین المللی که همواره وزارت بهداشت و سازمان اورژانس نسبت به آن بی 

 توجه بوده اند.

 (توزیع عادلانه و متناسب امکانات و تجهیزات در همه استان ها )بویژه استان های مستعد آسیب -

 اجرای مقرراتِ مرتبط با تجهیز و بروزرسانی امکانات و خدمات و تقویت نظام اورژانس هوایی و خدمات تسریع امدادرسانی -

 «سینا سا»و سامانه « سامانه سیب»گسترش دامنه و پایگاه های جامع اطلاعاتی به مانند  -

زیرساخت های تخریبی ناشی از حوادث مشابه  تدوین مقرارت و نظام حقوقی حاکم بر پسا سیلاب در خصوص تجهیز و تعمیر -

 سیلاب و پیش بینی متولّی قانونی ارزیابی خسارتِ واحد

 لیتشکتدوین دقیق طرح اجرایی مدیریت بحران وزارت بهداشت که وفق گزارش این وزارتخانه شامل موارد زیر می باشد:  -

 هیصدور ابلاغ لازم، یها یها، هماهنگ تیمسئول نییتع امور، یسازمانده ف،یوظا تیریو مد یبحران، گروه بند تیریستاد مد

 ابعاداز  یبا هدف انســجام امور و واکنش به موقع با توجه به آگاه یکار یها تیاولو نییتع، اریتام الاخت نیجهت مسئول

خدمات سلامت تلاش در برقراری (، بحرانپس از وقوع  و نحی قبل، مختلف یها ویسنار میبا ترسی)قبل یو هشدار ها بیآس

 یواسکان برا یزندگ طیمح یسالم ساز، ومراکز سیار جدید در مناطق یادشده موجود دیده و راه اندازی مراکز درمانی آسیب

در حوزه  یعیطب یایآثار بلا تیریمد یبرا شده ینیب شیپ یو برنامه ها اهدافازابتلاء به انواع  یریشــگیوپ طیتحمل شرا

 ی..... برقرار ریحمام سا و یی، استقرار دستشو یآب شرب بهداشت نیها از جمله تام تیو مسموم یمسر یها یماریب سلامت
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،  ونیناسیزباله ها، واکس یانسان ودام ، دفع بهداشت مشترکها  یماریاز بروز ب یریشگیپ ،یسم پاش ،یگند زدائ یها ندیفرا

مناطق کشور و آماده  ریدر سا یدرمانمراکز  جی، بس یقابل بهره بردار تیو آماده باش ظرف زی، تجه ی، آماده ساز ینیب شیپ

گسترده  یها ازیبه ن ییدرجهت پاسخگو( آماده باش-رزروی )احتمال یازهاین یبرا یدرمان یاز تخت ها ینگهداشتن بخش

هنگام  مختلفا خطرات مقابله ب یمردم با مهارت ها یلازم در جهت آماده ســاز یارائه آموزش ها، زده لیمردم مناطق س

و به موقع در جهت عدم غلبه جو  قیگسترده، دق یرسان اطلاع(، ممکن قیازهر طر ایبطور رودررو ) لیوقوع و پس از س

 عیوقا یمستند ساز، دربحران یپروتکل اطلاع رسان یاجرا بدخواهان از حوادث وبحران ها( استفادهو سوء  ش،یتشو ،یناآرام

 .ندهیآ یاحتمال یعیطب یایدر بلا یوتجارب جهت بهره بردار

تدوین مقررات ویژه برای معلولین در حوادث و موضوعات مترقبه و غیر مترقبه. چنانکه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت در  -

به افراد  یامدادرسان نهین در زمپروتکل مدوّ کیاستفاده از پاسخ به پرسشنامه های هیأت مّلی تأکید شده است: نیاز به 

به  ایهنگام وقوع بلا دری وجود دارد. ، پاسخ و بازتوانی، آمادگ بیمرحله کاهش اس 4پروتکل در  نی، تدو تیمعلول یدارا

هشدار  ستمیس نیالبته ا باشد یم یضرور یجامعه ا یبرا هیجامع هشدار اول ستمیس کیمنظور کاهش خطرات و خسارات 

نشانه  ستمیس ییاختلال شنوا یافراد دارا یعنوان مثال برا به. جامعه برسد یاعضا یموثر خواهد بود که به همه  یتنها زمان

ساده  ینشانه ها یذهن تیمعلول یافراد دارا یبرا ،یداریشن ینشانه ها ستمیس یینایب تیمعلول یافراد دارا یبرا یدارید یها

هشدار  یها ستمیاز آنجا که احتمال وجود س ییشنوا ای یینایمورد افراد مبتلا به اختلالات ب در. نهیزم نیو آموزش آنان در ا

 یجداگانه برا یپرسنل ایزنگ هشدار و  یها ستمیکم است لازم است س ایدر زمان بروز بلا عیسر هیتخل یرهایدهنده و مس

 وجود داشته باشد. دیانتقال آنها به مکان امن تر با

 

 فهرست منابع:

)زیرگروه امداد، نجات و سلامت( در جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت مصاحبه صورت گرفته توسط کارگروه حقوقی  -

 195/115، به شماره نامه 11الی  8، ساعت 14/4/1389بهداشت و سازمان اورژانس موخ 

اخیر در نقاط مختلف کشور(، فروردین ماه سال  لیدر خصوص س ی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک اقداماتگزارش  -

1389 

 خطاب به هیأت ملی بررسی سیلاب رسالی از معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشورگزارش ا -

، درمان و آموزش وزارت بهداشت یاز سو یملّ أتیکارگروه امداد، نجات و سلامت ه پرسشنامهواصله در جواب به  یپاسخ ها -

 پزشکی و نهادهای تابع آن

 23/16/1389مورخ  89/1611یأت مّلی سیلاب به شماره پاسخ های سازمان نظام پرستاری به ه -

مورخ  ، با موضوع اعلام آمار متوفیات،ها لابیس یگزارش مل ژهیو أتیه رخانهیبه درخواست دب یقانون یپاسخ سازمان پزشک -

26/6/1389 

 bashgahezanan Yon.ir/SmNhv@ -1389 بهشتیارد 5بحران و بهداشت،  ت،یجنس ن،یمیس ،یکاظم -

 932826،  کد خبر: 8:15، ساعت 23/11/1389برنا، مورخ  یخبرگزار -

 321141،  کدخبر: 21:14، ساعت: 31/11/1389دولت، مورخ  یخبرگزار -
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، شماره خبر: 13:15، ساعت: 21/11/1389مورخ:  ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یاطلاع رسان-یخبر گاهیپا -

199166 

 11:51ساعت:  ،15/12/1384خانه ملت، مورخ:  یخبرگزار -

 9:14، زمان خبر: 21/11/1389خبر،  خیاخبار، تار ران،یا یاسلام یگمرک جمهور تیسا -

 6564641، کدخبر: 11:23، ساعت: 26/13/1381باشگاه خبرگزاران جوان، مورخ:  -

 64121411155، کدخبر: 12:12، ساعت:13/12/1384مورخ:  سنا،یا یخبرگزار -

 89112111646، کدخبر: 12:15، ساعت: 21/11/1389مورخ:  سنا،یا یخبرگزار -

 321141، کدخبر: 15:23، ساعت: 31/11/1389دولت، مورخ:  یاطلاع رسان گاهیپا -

 1184 در حادثه سیل وزارت راه و شهرسازی بررسی نقش-1-11
 محمد احمدی و حسین تقی پور

 چکیده-1-11-1

وعناصر تاثیر گذار در جامعه برای توسعه دانست. مقوله ایی که برای وصول به آن نظام مندی را شاید بتوان هماهنگی همه نیروها 

می بایست از موانع متعدد گذشت و در مسیر نیل به آن از بررسی کاستی ها و خطاها ابایی نداشت.از همین روست که شاید اساسی 

داد تا با تمام توان به بررسی فراز و فرودهای ناشناخته   ترین رکن یک نظام اجرایی را می بایست رکن ناظر دانست و به آن این حق را

معیار و سنگ محکی برای سنجیدن و بایستی را  89و اوایل فروردین 81و مغفول  در روند نظری و اجرایی بپردازد. سیل اواخر اسفند 

،در دو حیطه اصلی نظر نگارندگان را به خود جلب کرد.نخست حادثه مزبوراجرایی و دستگاه های متولی دانست.  –پایش نظامات اداری 

مقوله توسعه مندی صنعتی و شهری که به مسایلی از قبیل: بررسی زاویه دید توسعه گرایی منطبق به محیط،ابزار مندی صنعت برای 

زار گونه به شکوفایی صنعتی برای بروز بی رویه و افراطی تسلط آدمی بر منابع ،ساختار شکنی سریع ناشی از غلبه بر محیط،تلقی اب

بهرکشی صرف،فقدان نظامندی برای کنترل ظواهر صنعتی می پردازد و دوم ماحصل همه گسیختگی های نظری و عملی فوق که به 

رویدادی تلخ و آسیب زا و البته قابل پیش بینی ختم شد. بی شک مقوله نخست با توجه به زوایه جامعه شناختی و فلسفی آن در این 

گفتار جایی ندارد و آنچه که بررسی شده است تنها بخشی مقوله دوم یعنی بررسی قوانین و مقررات دخیل و متاثر و موثر نسبت به 

 آسیب و زیان های وارده بر اثر سیل است. 

مدرن دارد. اما راه و راه آهن ابزارهای مقدماتی ایجاد تمدن های مدرن است. در ایران این مقوله اما قدمتی بیش از تمدن های 

آنچه این مقوله را به تمدن های مدرن مرتبط می کند نظام اداری و حاکمیتی است که در توسعه و احداث،حفظ و نگه داری ،مرمت و 

بهسازی و بازسازی آن نقش دارد. سیل اخیر نیز دقیقا نقاط تاریک این قصه را با آسیب  های خود برای آنان که سخت می بینند هویدا 

اینکه اساسا ،این ابزارهای ارتباطی یعنی جاده،ریل در مسیرهای بایسته ایجاد شده یا می شوند و بر آنان نظارتهای دقیق مهندسی  کرد. 

چه قبل از احداث از منظر چرایی و لزوم آن و چه بعد از احداث از نظر مراقب و بازسازی و بهسازی صورت می گیرد یا خیر؟ بررسی 

دهد.نهادهای حاکمیتی که می بایست با تبیین قوانین و مقررات اصول توسعه  ه سوی نهادهای متولی امر سوق میاین امر قطعا ما را ب

گرایانه و دقیق صنعتی را در جامعه پیاده کنند. از همین رو با تاکید به نهاد متولی در راستای بررسی نحوه و چگونگی مفاهیم نظری و 

 شده نگاهی ساختارمند را به این نهاد داشته باشد.رویکردهای عملی گزارش پیش رو بر آن 
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راه و ترابری)حمل  ،ساختمان ،نیزم"مرتبط با  یمیتنظ یها استیس ایجرا ی،وزارت راه و شهرساز رانیا اداری – یدر نظام حقوق

اکمیتی روابط تنگانگی با دو دارد.این وزارت خانه به عنوان نهاد حبر عهده سیاسی  نظام هیبه اهداف عال دنیبه منظور رسرا  "و نقل(

نهاد دیگر یعنی شهرداریها به عنوان نهاد محلی و سازمان نظام مهندسی به عنوان نهاد صنفی داراست.بررسی این روابط که خود مبین 

رک یک نظام هدفمند است در چرخه حقوقی ایران خود دارای فراز وفرودهای حادی است. تنظیم روابط این نهاد برای موضوعات مشت

به طوری که هر یک در دایره تخصصی خود مکمل فعالیت های دیگر نهادها باشند. سیل اخیر شاید بیشترین خسارت را بیش از بخش 

کشاورزی به ساختمانها و ترابری) زمینی و ریلی( وارد ساخت. بر اساس آمارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره 

ریال بوده است که به ترتیب  111/191/1بالغ بر  89یزان برآورد اولیه خسارات سیلاب های سال م 18/41/1389مورخ  851/41452

کیلومتر  51کیلومتر و خط ریلی  61کیلومتر زیر سازی و ابنیه فنی  11متر مربع راه های دسترسی  5511ساختمان و تاسیسات 

از خسارت آن هم در رشته های گوناگون از ساختمان گرفته تا  بیشترین درصد تخریب و آسیب را متحمل گردیده اند. بروز این حجم

جاده و ریل ما را بر آن داشت تا در راستای فهم دقیق تر از علل این خسارات ها به بررسی دقیق نظام حقوقی مرتبط با آن بپردازیم و 

ن  نقش ها ،وظایف و تکالیف سازمانها، در ابتدا به ساکن پرسش اساسی این بود که نظام حقوقی مربوطه تا چه میزان توانایی تبیی

عملیاتی قبل ،حین و بعد از حادثه را داراست.آیا این توانایی نظری توانسته در روند ادرای و حقوقی جامه -چارچوب های مهم نظارتی

به موضوع شاخه های عمل بپوشد و اگر نه دلیل این عدم توانایی چیست و راه برون رفت از آن کدام است. در گزارش پیشرو ابتدا 

متعدد مرتبط با وزارت راه و شهرسازی پرداخته شده است.تکالیف و وظایف این وزارت خانه در بخشهای مسکن و ترابری به ترتیب در 

سه مرحله ،قبل،حین و بعد از حادثه مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش های گوناگون سعی بر آن شده تا با مراجعه و بررسی 

و مقررات مربوطه و پاسخهای واصله  از نهادهای مرتبط به آسیب شناسی خلاء های قانونی و کارکردی موجود پرداخته شود.هر قوانین 

چند که تعدد و ابهام مقررات نظری پاسخگویی مجدانه نهادهای مرتبط درگیر را می طلبید لکن پاسخ های مجمل و البته بسیار دیر 

گره گشا نشد که گاه باعت تشدید ابهام گردید. پاسخ  نهادهای مسئول در برابر پرسش های مطرح شده هنگام این نهادها خود نه تنها 

خود به تنهایی گواه این است که این نهادها هیچ گونه اطلاع جامعی از تکالیف و وظایف خود نداشته تاجایی که به طنز می توان گفت 

ده خود سیل بوده است چرا که بر اساس پاسخ های واصله و بحمدالله تمام دستگاه در بروز این خسارات آنچه بیش از همه اثر گذار بو

  مربوطه به همه وظایف خود به دقت اشراف و اعمال داشته اند.

راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن 

تهیه است که مبین تکالیفی هم چون:  استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش کیفیت مصنوعات ساختمانی و حوادث طبیعی

نظارت بر فعالیتهای شهرسازی / معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و / شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط

نظارت عالیه بر اجرای / شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذکور

و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری با  ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها

راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و / هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور 

ساختمان و  مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به

ارائه خط مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای / راهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی  مصالح ساختمانی و نیز

  راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان/  اقشار مختلف به مسکن به ویژه مسکن گروههای کم درآمد و روستائیان



324            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

تامین راه های کشور اعم از زمینی ) راه و حقوقی حقوق عمومی می باشد. اهم دیگر اهداف وزارت راه و شهرسازی  برای آن شخصیت

ریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و نگاهداری  پی و اداره امور ترابریو هوائی  ،دریائی ،راه آهن ( 

می باشد که موجد وظایف کارکردی از قبیل:  ات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملیتاسیسات زیربنائی با توجه به مقتضی

تهیه معیارهای لازم برای نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به مقتضیات و / احداث و نگاهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها

ت زیربنائی و تعیین مشخصات فنی و مهندسی آنها و تعیین تشکیلات که باید از طبقه بندی کلیه تاسیسا/ پیشرفت های وسائل ترابری 

نگاهداری از  و ایجاد/ تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری/ هر یک از آنها نگاهداری نمایند

برای آن وزارتخانه  جه به برنامه ها و نیازمندی های ترابری کشورخطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی، دریائی و هوائی با تو

نچه در پیش می آید در بخش حمل و نقل ریلی را شاید بتوان این گونه تصویر کرد که در بخش نظام حقوقی آ شده است. ماحصل

ت این که این نظام لااقل بر اساس ایران با سه چالش مهم روبه روست.نخست در زمینه قانونگذاری و تبیین مقررات آن چه مشهود اس

قوانین و مقررات بررسی شده دارای یک چشم انداز جامع در خصوص ایمنی و حمل و نقل ریلی نیست.دوم این که همین مقررات 

یک  متعدد خود ساختار منسجم اجرایی را دارا نیست و سوم این که مقررات مذکور از تجربه های اول قانوگذاری تا مصوبات اخیر فاقد

نظام مندی حرفه ای برای اجرا، نظارت نهایی و قاطع است. در سرتاسر این الزامات قانونی تنها به چند نکته در خصوص ایمنی ریل ها 

پرداخته شده است.حفظ حریم ریل و مراقبت از بستر رودخانه های بالادست و پایین دست و ... شاید اصول مهمی در خصوص ایمنی 

ا به تنهای پاسخگوی نیاز مهم تبیین مقررات ایمنی نیست. این ضعف در تبیین اصول ایمنی خود در گزارش ریل ها تلقی گردد ام

واصله از شرکت راه آهن که به بررسی موارد خسارت دیده در سیستم ریلی می پردازد ذکر شده است .عدم کفایت دبی خروجی پل ها 

عمده ورود خسارت بود هرچند که بر اساس گزارش واصله همان اصول ایمنی ،در نظر نگرفتن شرایط توپوگرافی حین احداث دو علت 

 که تببین شده بود نیز از قیبل کنترل بستر و حریم ها به علت عدم قوه نظارتی باعث خسارت فروان گردید.

راه و ترابری)حمل  ،ساختمان ،نیزم"مرتبط با  یمیتنظ یها استیس ایجرا رانیا اداری – یدر نظام حقوق یوزارت راه و شهرساز

کشور توسط  یاشغال اراض میو تنظ تیتمشاز یک سو،  .داردبر عهده سیاسی  نظام هیبه اهداف عال دنیبه منظور رسرا  "و نقل(

 ریخود که همان وزارتخانه ها و سا ییبازوان اجرا قیشود که از طر یدولت قلمداد م یتیحاکم فیاز وظا یقیو حق یاشخاص حقوق

که متولی امر مزبور وزارت راه و شهرسازی قلمداد گردیده است و از سویی دیگر  رسد یاست به منصه ظهور م حصلا یذ ینهادها

 ایمنی،های نظام فنی و اجرایی کشور برای احداث، ضوابط و دستورالعمل بر اجرایو پایش مستمر و کارآمد نظارت ، ارزیابی، دوینت

جاده ی و ریلی، از دیگر تکالیف قانونی وزارت خانه اخیر الذکر ملحوظ نظر  ونقلسیسات حملزیرساخت و تأاز  برداریگهداری و بهرهن

  قرار گرفته است. 

راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال از اهداف اصلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه زمین و مسکن 

تهیه است که مبین تکالیفی هم چون:  لح محلی وافزایش کیفیت مصنوعات ساختمانیاستفاده بهتر از منابع و مصا و حوادث طبیعی

نظارت بر فعالیتهای شهرسازی / معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 

های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و نظارت بر تهیه طرح / بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی

نظارت عالیه بر اجرای / شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذکور

شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی 

راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و / هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور 
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مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسکن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و 

ارائه خط مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای / راهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی  نیزمصالح ساختمانی و 

  راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان/  اقشار مختلف به مسکن به ویژه مسکن گروههای کم درآمد و روستائیان

راه  ارتضلع: وز 3شود که در  میترس یساخت و ساز شهر یبرا یاگر مثلثنابراین ب برای آن شخصیت حقوقی حقوق عمومی می باشد.

خانه است، وزارت افتهی( تجسم یصنف یساختمان) نهاد ی( و سازمان نظام مهندسیمحل ی) نهادی(، شهرداریمل ی)نهادیو شهرساز

بر اجرا، از  هیو چه از بعد نظارت عال یگزار استیبخش، چه از منظر کلان س نی( در اتیدولت)حاکم ندهیبه عنوان نما صدر التوصیف

   .باشد یم مندبهره  یتینقش حائز اهم

 و اداره امور ترابریو هوائی  ،دریائی ،تامین راه های کشور اعم از زمینی ) راه و راه آهن ( اهم دیگر اهداف وزارت راه و شهرسازی 

هیز، گسترش و نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به مقتضیات توسعه ریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تج پی

احداث و نگاهداری راه ها، راه آهن، بنادر و می باشد که موجد وظایف کارکردی از قبیل:  اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی

طبقه بندی / تضیات و پیشرفت های وسائل ترابری تهیه معیارهای لازم برای نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به مق/ فرودگاه ها

تعیین / کلیه تاسیسات زیربنائی و تعیین مشخصات فنی و مهندسی آنها و تعیین تشکیلات که باید از هر یک از آنها نگاهداری نمایند

نگاهداری از خطوط پایگاه های مواصلاتی  و ایجاد/ مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری

 برای آن وزارتخانه شده است.  اختصاصی زمینی، دریائی و هوائی با توجه به برنامه ها و نیازمندی های ترابری کشور

تا  سالآن اسفند  26از تاریخ را  قویو  پرفشارسه سامانه بارشی ورود بینی پیش کشور سازمان هواشناسی 1381اواخر اسفندماه  

از میان انواع  89مبنای سیل  گردد.گرفتگی و بارش برف در مناطق مرتفع میوقوع سیلاب، آب می نماید که منجر به 89فروردین  11

 شدقرار گرفته  (Flash Flood) ای، سیل ناشی از ذوب برف، سیل دریایی( در دسته سیل ناگهانیسیلاب )سیل ناگهانی، سیل رودخانه

العمل سریع هیدرولیکی حوزه ها معمولاً در فصل بهار و تابستان ناشی از عکسطبق تعاریف این نوع سیلاب پس پر واضح است که

با این حال  .شودها قابل توجهی میکننده این نوع سیلاب، منجر به خسارت دلیل ماهیت غافلگیرنسبت به بارش شدید است و به

میزان برآورد اولیه خسارات سیلاب  18/41/1389مورخ  851/41452نامه شماره براساس آمارهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی طی 

کیلومتر  11متر مربع راه های دسترسی  5511ریال بوده است که به ترتیب ساختمان و تاسیسات  111/191/1بالغ بر  89های سال 

از جنس آسیب را متحمل گردیده اند. خساراتی کیلومتر بیشترین درصد تخریب و  51کیلومتر و خط ریلی  61زیر سازی و ابنیه فنی 

آهن، زیر آب رفتن سطح جاده یا خط آهن، آب شستگی، کج شدن و نشست پایه پل، واژگونی پل، تخریب سازه  شستن جاده و خط

رسوبات،  پل، خاکریز، آبرو، دیوار حائل و دیگر اجزای وابسته، تخریب روسازی جاده و بالاست، مدفون شدن سطح جاده و پل توسط

های زمین که تخریب تجهیزات ها و رانشزمین لغرشو  وارده بر وسایل نقلیه، آب گرفتگی تونل و زیان های قطع جاده توسط رودخانه

دخل و تصرف غیرمجاز در بستر ی نظیر: عوامل موثردر این فاجعه نبایستی از را به همراه داشت. لازم به ذکر است  کنترلی و ایمنی راه

احداث اماکن مسکونی و / هاها و مناطق پائین دست سدها، حاشیه دریاها و دریاچهها، نهرها، آبراههرودخانه کیفی و کمی و حریم

)من جمله  عدم رعایت اصول شهرسازی و همچنین رعایت نشدن قوانین و مقررات در ساخت و ساز ساختمان ها/  تجاری در مسیل ها

 و عدم توجه به (آبروها–های تقاطعی نامناسب )پلها احداث سازه/ یجاد اراضی کشاورزیا(/ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

حوادث طبیعی که  ها در مقابلایمنی زیرساخت/ غفلت از رویه مصالح از بستر رودخانهبرداشت بیمربوطه/  ها و ضوابطدستورالعمل

 می باشد تغافل ورزید. نحوه نگهداری و ها، اشتباهات طراحی، اشکالات در اجرا، استهلاک زیرساختناشی از 
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در سه مقطع  حمل و نقل((در بندهای پیش رو وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه زمین،ساختمان و راه،ترابری

تحلیلی به  -ست و سعی بر آن گردیده که ضمن نگاه توصیفی زمانی پیش، حین و پس از وقوع حادثه طبیعی سیل پرداخته شده ا

 تحدثه در قسمت پیشنهادات رویکرد تجویزی این گزارش نیز به منصه ظهور برسد.  سمسائل م

 

  از وقوع حادثه شیپ یوزارت راه و شهرساز فیو تکال فیوظا-1-11-1

 الف. زمین و ساختمان 

 ی،فرهنگی،بهداشتی،آموزشیادار ،ی،تجاریمسکون یکشور در قالب احداث واحدها یمل یها هیاز سرما یمیاساسا همواره سهم عظ

اصول  تیرعا یثروت مل ادیحجم ز نیمناسب از ا یبهره بردار یشود که برا یوابسته به آن م عیو صنا یساختمان یو.. صرف پروژه ها

 یانسان یرویمرغوب و استفاده از ن یلح ساختماناجرا و نظارت بر ساخت و انتخاب مصا ،یراحدر ط تیفیک یو استاندار ها یفن

 انتظارات کننده بیان حقیقت در ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانونبرخوردار است.   ییبالا تیاز اهم دهیمتخصص و آموزش د

 دخالت خطیر امر این در نحوی به که است نهادهایی و افراد تک تک از جامعه، آحاد نمایندگی به کشور قانونگذاری نظام گسترده

 پیش بینی و ساختمان رشته با مرتبط متخصصان برای مسئولیت دارای و منسجم تشکیلات یک تبیین بر علاوه قانون این. دارند

 را ساختمان ملّی مقررات کنترل و آموزش تدوین، خود، لزوم 33در ماده  فنی، مهارت دارای ساختمانی کارگران توان از بهینه استفاده

 موجب اطمینان ساختمان ها نگهداری و بهره برداری اجرا، محاسبه، طراحی، در آنها رعایت با که فنی قواعد و اصول مجموعه عنوان به

 ترتیب و قواعد و اصول این شمول و حوزه شده یادآور شد، خواهد اقتصادی صرفه و آسایش مناسب، بهره دهی بهداشت، ایمنی، از

آئین  موجب را به مبحث در هر قواعد و اصول این ترویج و کنترل دار عهده سازمان های وظایف و اختیارات وحدود آنها اجرای کنترل

 خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور و وشهرسازی)راه و شهرسازی( مسکن های وزارت خانه وسیله به که دانسته نامه هایی

 اجرای مسئول.دهند می تشکیل را ساختمان ملّی مقررات آنها اجرای و کنترل آئین نامه و فنی قواعد و این اصول رسید که مجموعه

 اجرای بر عالیه نظارت مسئولیت"است: قانون وزارت راه و شهرسازی 35 قوانین و مقررات مرتبط با ساخت وساز، با استناد به ماده 

 شهری عمرانی و طرح های شهرسازی و هاساختمان  تمامی اجرای و طراحی در ملّی ساختمان و مقررات شهرسازی مقررات و ضوابط

 این در راستای اعمال "بود. خواهد شهرسازی و مسکن وزارت عهده بر است، آنها الزامی مورد در مزبور مقررات و ضوابط اجرای که

ساختمان  مجریان شهرسازی، امور و ساختمان اجرای بر نظارت و کنترل و پروانه صدور مراجع سایر و است که اولا، شهرداری ها نظارت

 و شهرک ها شهرها، در وکارفرمایان مالکان و شهرسازی و ساختمان مهندسی حرفه های صاحبان و عمومی، دولتی تأسیسات و ها

 درخواست، صورت موظفند در شهرسازی ضوابط مقررات و ساختمان ملّی شمول مقررات حوزه در واقع نقاط سایر و شهرستان ها

 وزارت که صورتی در و دهند قرار شهرسازی)راه و شهرسازی( و مسکن وزارت در اختیار را لازم فنی های نقشه و اطلاعات مورد حسب

 مرجع و نظارت مسئول مهندس به را کار ادامه جلوگیری از یا اصلاح دستور مستندات و دلایل ذکر با نماید برخورد تخلفی شده به یاد

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(  35است)ماده پیگیری قابل موضوع تخلف، رفع تا و نماید ابلاغ ساختمانی ذیربط پروانه صدور

آیین نامه اجرایی قانون نظام  33د)مادهدا های لازم را به افراد جامعه خواهدآگاهی ها،مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه وزارتثانیا، و

های دولتی و ها و دستگاهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان "دارد:مهندسی و کنترل ساختمان(. به همین جهت مقنن مقرر می 

شهرسازی و مقررات ملی ساختمان  ضوابط و مقررات توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف ازمی غیر دولتی

شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم مسکن وشهرسازی در تهران و سازمان  دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن ومی
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یا سازمان مسکن و شهرسازی استان،  )وزارت راه و شهرسازی(وزارت مسکن و شهرسازیآیین نامه اجرایی مزبور( و 36)ماده"نمایند

در که دهد، رار میبازرسی ق شکایت مورد رسیدگی و ای، سرزده و موردی یا پس از دریافترأساً به صورت کنترل نمونه ها را ساختمان

 ، با ذکر دلایل ومرتبطمواد دیگر و  نظام مهندسی و کنترل ساختمان قانون( 35( و )34در مواد ) صورت احراز تخلف از مقررات مذکور

 ذیربط ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت از ادامه کار را به شهرداری مستندات، دستور اصلاحی یا جلوگیری

و تاثیرگذاری وزارت راه و  آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان( و به دلیل اهمیت 31)ماده نمایدابلاغ می

شورای انتظامی استان مکلف است به   "آیین نامه اجرایی بیان می دارد: 98شهرسازی در برابر تخلفات ساختمانی است که ماده 

نامه اجرایی آن آیین قانون و ( و سایر مواد35( و )34شهرسازی در مورد تخلفاتی که از اجرای مواد ) ن وشکایات و اعلانات وزارت مسک

  ."رأی نماید روی داده، خارج از نوبت و حداکثر ظرف یک ماه رسیدگی و اعلام

راحی، اجرا و نگهداری مقررات ملی ساختمان مجموعه ضوابطی است که به عنوان یک مبنای حداقل باید در طاز سویی دیگر، 

برداران رعایت شود. این ضوابط بر هر گونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، نوسازی، ساختمان توسط طراحان، اجراکنندگان و بهره

و بنا، افزایش یا کاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی، بهره برداری و نظایر آن حاکم است و دارای اصول مشترک تغییرکاربری، توسعه

ملی الزامات موجود در مقررات  نیاز مهم تر. شودکشور است که به این اعتبار به آن مقررات ملی اتلاق میدر سطح  متحدالشکل

در بازه زمانی طراحی،ساخت و فصل ششم)بار سیل( مبحث ششم)بارهای وارد بر ساختمان( می باشد که تماما و مستقیما  ساختمان،

به گستردگی و و با توجه  "کلیات،تعریف و الزامات و بارهای طراحی "بر ساخت و ساز لازم الاتباع بوده که در با عناوین نظارت

  ، به آن مقررات اضافه گردیده است.1382در ویرایش سوم، مصوب سال  ی کشور ایراناقلیم آب و هوای  تنوع

مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای اقشار مختلف به مسکن به ویژه  ارائه خط "از دیگر وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و در اجرای  4به استناد ماده  است که در این راستا "مسکن گروههای کم درآمد و روستائیان

شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و مفاد تفاهم نامه ی بین 

 منعقد گردیده است که از تاریخ ابلاغ لازم 31/11/1383در تاریخ  ساخت و ساز روستاییطراحی، اجرا و نظارت بر خصوص ساماندهی 

ارت عالیه( تفاهم )کنترل مضاعف، نظ 11می باشد و وزارت راه و شهرسازی یکی از ارکان اصلی این شیوه نامه می باشد. ماده  الاجرا

کنترل مضاعف نحوه انجام خدمات مهندسی در ساخت و ساز های روستایی بر عهده بنیاد استان می باشد و  "نامه فوق اشعار می دارد:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ادارات کل راه و شهرسازی نیز بر عملکرد بنیاد استان و سایر تشکل ها که  35در اجرای ماده 

نام گردید همچنین کلیه ساخت و سازها در محدوده روستاها نظارت عالیه داشته و گزارش های فصلی از کمیت و کیفیت ساخت  ذکر

   "و ساز روستایی را تهیه و به وزارت راه و شهرسازی ارسال می نمایند.

یق مصوبات شورای عالی شهرسازی با عنایت به وظیفه اساسی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین حریم ساخت و ساز از طر

نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه و معماری ایران که شامل: 

تهیه معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ر / طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذکو

مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در ابلاغ 

پیشنهاد ایجاد شهر و شهرک غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم و   مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری

 می باشد بایستی این وزارت خانه را مرجع ذی صلاحی دانست که ضمن یکسان سازی ی شهرسازیشهرها جهت تصویب به شورایعال

شیوه های  در راستای صیانت از حقوق عامه شهروندان از محیط زیست سالم در پی تنظیم،اجراء و نظارت بربرنامه های شهرسازی 
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می باشد  و طرز زندگی و مقتضیات محلی جغرافیایی -لیمیاصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اق

وزارت راه و شهرسازی اعلام داشته است شورای عالی شهرسازی  31/16/1389مورخ  11/111/83946که در این راستا طی نامه شماره 

، انهار طبیعی و مسیل های مصوبه ضوابط و نحوه تعیین عرض بستر و حریم رودخانه ها"و معماری ایران هم در مصوباتی عام نظیر: 

و... به موضوع سیلاب رودخانه ها، انهار طبیعی و مسیل های واقع در  1311مصوب سال  "واقع در شهرها و حریم استحفاظی آنها

محدوده و حریم شهرها و رعایت پهنه سطوح آبی طبیعی و مصنوعی نظیر دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها مخازن سدها و حرائم کیفی 

ضوابط کاربری و احداث ساختمان  "و کمی آنها در طرح های توسعه و عمران شهری پرداخته است و هم در مصوبات موردی هم چون: 

و... موضوع سیلاب ها و رعایت  1395مصوب سال  "طرح ویژه آبخیز سد کرج "یا  1311مصوب سال  "در حوزه آبریز سد طالقان

وزارت نیرو و آلودگی های زیست محیطی را ملحوظ نظر قرار داده است مضافا در کلیه جلسات حرائم کمی و کیفی اعلام شده از سوی 

مربوط به فرایندهای بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران شهری)اعم از جامع و تفصیلی( و یا طرح های ناحیه ی و یا سایر طرح 

اینده حوزه وزارت نیرو حضور داشته و بر رعایت بستر و حریم های موضعی و یا موضوعی نظیر طرح جامع منطق نمونه گردشگری نم

رودخانه ها و مسیل ها در اسناد و نقشه های طرح های فوق الذکر نظارت دقیق دارند هم چنین توسط دبیرخانه شورای عالی 

یم های کمی و کیفی رودخانه ها شهرسازی و معماری ایران از دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو جهت تعیین حد بستر و حر

و مسیل ها استعلام مجدد صورت می گیرد تا حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها در نقشه های ابلاغی طرح ها لحاظ گردد بر این 

 اساس مشاورین ذی صلاح تهیه کننده طرح های توسعه و عمران شهری و ناحیه ی در رابطه با جانمایی مناطق مسکونی و تعیین

 جهت رشد و توسعه شهرها در این طرح ها با استعلامات بعمل آمده از مراجع مذکور برنامه ریزی و اقدام می نمایند. 

اساسا در محیط های شهری امروزی، یکی از جلوه های صیانت از حق حیات، به عنوان بدیهی ترین  بنابراین با توجه به این امر که

بناها و ساختمان های موجود بایستی و از امنیت جسمی و ایمنی و سلامت عمومی است و اساسی ترین حق فطری بشری، حمایت 

و فارغ از هرگونه نگرانی نسبت به  بوده تا تک تک افراد جامعه با آسایش خاطر سیلاز قبیل  سوانح و بلایای طبیعیمحلی امن در برابر 

اهم وظیفه و صلاحیت  ،می توان اظهار داشتونی خود باشند. حیات جسمانی، بتوانند پیگیر حقوق شهروندی و انجام تکالیف قان

راء جمتولیان و مجریان امور عمومی در بخش ساختمان و شهرسازی، در راستای عینی سازی اهداف فوق با کارویژه های مقرره گذاری،ا

سی قرار گیرد که با توجه به احداث حال بایستی این موضوع مورد تدقیق و برر . پسینی بر آن معنا می یابد های پیشینی و و نظارت

و عدم شمول دامنه اجرایی قوانین و مقررات فوق الذکر در زمان ساخت آن، آیا بایستی  1382اعیانی ها و ابنیه هایی ما قبل سال 

در نظر گرفت؟ مسئوولیتی برای وزارت راه و شهرسازی برای ایمنی ساختمان های مذکور در برابر سوانح و بلایای طبیعی از جمله سیل 

یا این که، صرفا اشخاص حقیقی و حقوقی متمتع را دارای وظایف و تکالیف دانست؟ آیا نمی توان با عنایت به مبحث بیست و دوم 

مقررات ملی ساختمان تعامل و همکاری وزارت راه و شهرسازی با بهره برداران را در ایمنی ساختمان هایی که مواجه با سوانح و بلایای 

ز قبیل سیل می باشند لازم و ضروری محسوب نمود؟ هر تحلیل و نگاه نقادانه ی بر روی اصول و پایه های بنیادینی استوار و طبیعی ا

قوام پیدا می کند. در تحلیل حقوقی نیز اصول اساسی وجود دارد که رعایت آنها پایایی و پویایی نظام حقوقی را در پی خواهد داشت. 

اء آن بایستی صیانت از حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان، نظیر حق بر داشتن امنیت خاطر از حیاتی نظام حقوقی که غایت القصو

ایمن و بی خطر،در راستای حمایت از منفعت و خدمت عمومی و آسایش و سلامت عامه افراد ملت باشد. یکی از بدیهی ترین اصول 

ن و مقررات بر حقوق و تکالیف اشخاص تا پیش از اجرای آن یا عطف بماسبق اصل عدم تاثیر قوانی "بنیادی کاربردی در تحلیل حقوقی

است. اهم اثر این اصل، حفاظت از حقوق مکتسبه افراد و ایجاد مانع و رادع در تضییق و تحدید حقوق و  "نشدن قوانین و مقررات
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 -یره عقلاء و خرد ناب آدمی، ابتناء بر سنن دینیآزادی های بنیادین شهروندان است. داشتن قدمتی به درازای تاریخ بشر،منطبق بر س

مذهبی و استنتاج از متون مدرن حقوق بشری از امتیازات این اصل شالوده افکن می باشد. محمل قانونی اصل عطف بماسبق نشدن 

(، قانون مجازات 4ماده (، قانون مدنی) 168قوانین و مقررات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را بایستی در قانون اساسی) اصل 

( و دیگر قوانین و مقررات دانست. قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و مقررات ملی 11اسلامی) ماده 

له ساختمان و دیگر مقرره های مرتبط با آن در پیرایه بند اصل فوق تحلیل می شود. تحلیلی که مبرهن این امر است که با توجه به فاص

زمانی چندین ساله یا دهه ی بین احداث ابنیه های سیل زده با تدوین و تصویب و اجرا قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 

وسع مقررات ملی ساختمان نمی توان الزامات قانونی مقرر در قانون و مقررات مزبور را بر آنها بار نمود و دامنه اجرایی آنها را با تفسیر م

های پیش از وضع و اجرا سرایت داد و آن مستحدثات را شامل مقرره های مربوط به ایمنی ساختمان به ویژه در برابر سیل  به ساختمان

قرار داد. بنابراین قوانین ناظر بر وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی را بایستی مرعی و مجری به ساختمان های پس از این قوانین 

ظارت پیشینی و نه پسینی، برای این وزارتخانه در نظر گرفت. از دیگر سو، برخی از سازه های استان های و مقررات دانسته و نوعی ن

سال اخیر ابنیه های احداث شده را می توان در صورت   6سیل زده ایران تاریخی چندین ساله دارد که با لحاظ مطالب فوق تنها در 

در ات ساخت و ساز، ایمن و مطمئن در برابر سیل دانست. شاید با اغماض بتوان گفت رعایت کامل و بدون خدشه الزامات قوانین و مقرر

اند، دغدغه کمتری وجود دارد و آنچه محل نگرانی است بناها و هایی که پس از تصویب مبحث مذکور احداث شدهمورد ساختمان

ها کمتر اند، چرا که ضوابط ایمنی در آنمقررات ملی ساختمان ساخته شده ششم های بلندی است که پیش از تصویب مبحثساختمان

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که وزارت راه و  2-2-1-3برای رفع این خلاء و کاستی و در راستای بند  رعایت شده است.

وابط را ندارند مقررات لازم ضمکان تطبیق با شهرسازی را مکلف نموده است، برای بناهایی که پیش از ابلاغ این مقررات احداث شده و ا

مبحث بیست و هدف از  مقررات ملی ساختمان می پردازد. 22را تدوین نماید، شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به تدوین مبحث 

ها شرایط ایمنی، نارائه حداقل ضوابط و مقرراتی است که با رعایت آ (هامراقبت و نگهداری از ساختمان)دوم مقررات ملی ساختمان 

شود. در های موضوع این مبحث فراهم میدهی مناسب و پایانی ساختمانبرداری مناسب، بهداشت، آسایش ساکنین، بهرهقابلیت بهره

های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور برجای های لازم پس از ساخت آن، خسارتواقع، ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل

های مختلف معماری، سازه، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر اثر رد. اجزای ساختمان شامل بخشگذامی

برداری نامناسب، عدم کنترل و عوامل ناشی از شرایط جوی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان، قصور در نگهداری، بهره

برداری تاسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ساختمان، عدم کنترل های ادواری از شرایط بهرهبازرسی

های در حال ساخت یا تجدد بنا هستند، ممکن است دچار شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان

نی و بهداشت شوند. از این رو برای نگهداری از ساختمان و اجزای آن فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود ازنظر ایم

اند، بتوانند عملکرد نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذیصلاحی که در این مبحث تعیین شده

اما چرا  یا تقویت اجزای آسیب دیده نمایند. صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل نموده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر 

 نکته اشاره داشت. 2این امر تحقق نیافت و منجر به فاجعه ی ملی در بعد مادی و معنوی شد؟ برای پاسخ به این سوال باید به 

دهنده آن نگهداری تمامی ساختمان های مسکونی، غیر مسکونی و کلیه اجزای تشکیل  برایوابط و الزامات این مقررات . ض1 

و مسئول   (4-3-1-22)ساکنان(، 3-3-1-22)بردارانبهره(، 2-3-1-22)، مستاجران(1-3-1-22)مالکان به تعریفی ازو  کاربرد داشته

می  (11-22تا  3-22)نحوه اجرای مقررات ( و2-22)وابط اداره کردنضهای موجود و ساختمان (5-3-1-22نگهداری ساختمان)
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ها لازم است باید تا آنجایی که برای تامین سلامت عمومی، ایمنی، رفاه و سکونت مردم و نگهداری ساختمان . الزامات این مبحثپردازد

ای تغییر یا اصلاح شوند که حداقل سطح ها و املاک موجود که مطابق با الزامات این مبحث نیست باید به گونهاجرا شود. ساختمان

حتی در حالت های خاص که بخش های مختلف این مقررات، الزامات متفاوتی را  ن کند.بهداشت و ایمنی مورد نظر این مبحث را تامی

مبرهن اهمیت و تاثیر گذاری الزامات فوق می  ها ملاک عمل قرار گیرد که این امر،ایجاب کند، بایستی محدود کننده ترین آن

مزبور شده اند که یا فاقد حداقل تخصص و صلاحیت  در غالب مواقع افرادی مسئوول اجرای مقرره های .،کلیات(1-2-22)شمارهباشد

علمی لازم در ساختمان و مراقبت و نگهداری از آن می باشند یا اگر دارای این معلومات هستند سطح آن بسیار کم و قلیل  -های فنی 

ظ وضعیت موجود و عدم تغییر است و هم چنین نمی توان از ذی نفع بودن مالکان، مستاجران، بهره برداران و ساکنان ساختمان در حف

در سازه ها چشم پوشی کرد. از طرف دیگر، سرپیچی و تخلف از اجرای الزامات مبحث مزبور برای هر شخص حقیقی یا حقوقی 

( و هر شخصی که ابلاغیه و یا حکم تخلفی که صادر شده است را نادیده 12-2-22غیرقانونی بوده و تخلف محسوب می شود)شماره 

نه تنها مقرره های مزبور  (. 3-12-2-22وان متخلف از قانون شناخته شده و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت)شماره بگیرد به عن

فاقد هرگونه تدابیر عملی ، ضمانت اجراهای کاربردی و رویه های کارکردی می باشد بلکه نسبت به سطح معلومات فنی افراد جامعه در 

ختمان دارای دید حداکثری می باشد و اصل را بر این قرار داده است که تک تک بهره برداران عالم به زمینه مراقبت و نگهداری از سا

 2و ماده  "جهل به قانون رافع مسئولیت نیست "الزامات قانونی هستند و این آگاهی، مسئوولیت ساز برای آنان می شود. درست است 

 قانون خود در که آن مگر است لازم الاجرا کشور سراسر در انتشار از پس روز انزدهپ قوانین "قانون مدنی بر همین اساس مقرر می دارد:

اسلامی( قدمایی این مرز  –اما حضور پر رنگ ذهنیتی تاریخی که ریشه در سنن)ایرانی  ".باشد شده مقرر اجرا موقع برای خاصی ترتیب

و بوم دارد و دال برمالکیت مطلق افراد بر عرصه و اعیانی خود است، که البته در سده اخیر تلطیف و واقع گراتر شده، و عدم آموزش و 

از ابنیه و ترویج قوانین و مقررات ساختمانی به عامه شهروندان و صرفا مکلف دانستن مهندسین ساختمان، آن هم تا زمان بهره برداری 

 مستحدثات، از علل عدم تاثیر و نتیجه بخش نبودن  این گونه مقرره ها است. 

مقررات ملی ساختمان بازرس را شخص حقیقی و حقوقی دانسته است که دارای پروانه اشتغال به  22مبحث  6-3-1-22. شماره2 

نعقده با مسئول نگهداری ساختمان مسئولیت بازرسی از ی بوده و بر مبنای قرارداد مزکار و صلاحیت لازم از وزارت راه و شهرسا

(. تا حال 1-1-22گروه انتخاب می گردند)جدول  1ساختمان مطابق الزامات این مبحث را دارد که براساس نوع کاربری ساختمان در 

نشده و هم چنان این الزام حاضر هیچ گونه ساختار اجرایی برای صلاحیت سنجی بازرسان مربوطه، توسط وزارت راه و شهرسازی تعبیه 

بسیار مهم قانونی که اساس این مبحث را تشکیل می دهد،مغفول واقع شده است.اساسا ورود هر شخص صلاحیتداری نظیر سازمان 

نظام مهندسی ساختمان و کارشناسان آن به پایش های متناوب و ادواری در امر مراقبت و نگهداری از ساختمان ها نیاز به 

 انونی از سوی وزارت راه و شهرسازی دارد که این امر تحقق نیافته است.هنجارگذاری ق

 

 

 

 ب. حوزه راه و ترابری)حمل و نقل(

راه زمینی یکی از سرمایه های ملی و بهترین عامل توسعه اجتماعی و اقتصادی یک کشور می باشد به شکلی که هر چه نسبت به   

هت توسعه آن کشور گام برداشته شده است. بر همین اساس بهبود و توسعه ایمنی گسترش شبکه راه های یک کشور اقدام گردد در ج
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شبکه حمل و نقل جاده ی در کلیه کشورها به عنوان یکی از مهم ترین شاخص ها و زیر ساخت های توسعه اقتصادی و اجتماعی و 

درصد از کل حمل و  81ای زمینی که بیش از حتی فرهنگی محسوب می شود. در ایران به علت ظرفیت پذیری فوق العاده شبکه راه ه

نقل ملی را ساماندهی می کند نقش و جایگاه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به عنوان یکی از سازمان های زیر مجموعه وزارت 

ی راه های کشور راه و شهر سازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. سازمان مذکور به عنوان متولی نگهداری، بهسازی و ایمن ساز

جایگاه ویژه ی از یک نظر در توسعه ملی و افزایش بهره وری اقتصادی کشور و از بعدی دیگر نقش مهمی در حفاظت از زیست آحاد 

شهروندان در آمد و شد های جاده ی دارد که در راستای اهداف کلی و راهبردهای کلان بخش حمل و نقل جاده ای از قبیل: ارتقاء 

برقراری تسهیلات امداد رسانی در شاخه های مختلف حمل و نقل و مضافا حذف گلوگاه های محدود کننده سرعت، سطح ایمنی و 

 ظرفیت و ایمنی و بکارگیری فناوری مطلوب با هدف افزایش بهره وری و ظرفیت بایستی تکالیفی هم چون: 

 بنیه فنی و ساختمان های مربوط به راه . تهیه و ابلاغ دستور العمل های فنی و اجرایی جهت نگهداری راه ها، ا1

 . احداث، بهره برداری، توسعه و نگهداری ابنیه و تاسیسات مورد نیاز جهت استفاده بهینه از راه و ارائه خدمات مناسب راهداری 2

. تهیه و تدوین ضوابط و استانداردهای راه ها و تعیین میزان حریم راه و بررسی طرح های تاسیساتی، روشنایی، احداث تونل ها و 3

 سایر عملیات مورد نیاز و نظارت بر نحوه اجرای طرح های مذکور  را برای سازمان صدر الاشاره مدنظر قرار داد. 

ساخت ها شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل عهده دار و متولی ساخت راه در از سویی دیگر نظر به اهمیت ساخت زیر 

معاونت اجرایی این شرکت متولی مطالعات و احداث راه های  3کشور شد که معاونت ساخت و توسعه شبکه راه ها به عنوان یکی از  

مداد گردیده است و ماموریت اصلی آن ایجاد بستر مناسب) ملی کشور از جمله احداث شبکه بزرگراهی و راه های اصلی در کل کشور قل

سریع/ روان/ ایمن و ارزان( حمل و نقل جاده ی با ساخت و عرضه زیر بنا های جدید، توسعه و تعریض محور های مواصلاتی و رفع 

 تنگناهای حمل و نقل جهت پاسخ گویی به افزایش تقاضای رو به رشد کشور می باشد.

است که از  مدیریت بحران مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل ونقل، پدافند غیرعامل ومسئوول ایمنی جاده ی  از دیگر نهادهای 

مراکز زیر مجوعه معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی بوده و دارای وظایف مهم و اساسی در قبال مسئله ایمنی و صیانت از آن 

 را دارا می باشد که اهم آن تکالیف عبارتند از:له سیل در بازه زمانی پیش از وقوع سوانح طبیعی من جم

 تدوین ضوابط، مقررات و استاندارهای ایمنی حمل ونقل با توجه به قوانین بالادستی و نظارت عالیه بر نحوه اجرای آنها توسط. 1

مطلوب و بررسی موارد تخلف برای منظور بهبود ایمنی و پیشگیری از وقوع سوانح تا دستیابی به وضعیت ربط، بههای ذیدستگاه. 2

 ربطارائه به مراجع ذی

ونقل زمینی کشور و نقاط حادثه خیز و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری مطالعه و بررسی وضعیت ایمنی شبکه حمل. 3

 از سوانح و ارتقاء ایمنی

ریزی جهت ایجاد و امکان استفاده از  ران و برنامههای اجرایی مربوط به مراحل مختلف مدیریت بحتهیه خط مشی ها و سیاست. 4

کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، غیر دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و 

  ارایه آن جهت تصویب شورایعالی مدیریت بحران کشور

ع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی با توجه به تغییر اقلیم و لحاظ نمودن آن به عنوان تهیه و تدوین و ساماندهی نظامهای جام. 5

 یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین
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های آموزشی، نظارت بر انجام رزمایش و طرحهای مطالعاتی و اجرایی و پژوهشهای کاربردی های عملیاتی، دورهتدوین برنامه. 6

های حیاتی، بلایای جوی و طوفان و ارایه آن به مراجع خصصی، فرعی و استانی حمل و نقل، شریانهای تسالیانه و میانمدت کارگروه

 های مربوطنامهذیربط جهت تصویب و تخصیص اعتبارات لازم و تبادل موافقت

 مسکن/ ونقلهای حملهای ناشی از حوادث در بخشپیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین سطوح حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران. 1

 شهرسازی و هواشناسی استان و

هدایت شده  ترابریآهن یا ترابری ریلی یک روش راهیکی دیگر از طرق مواصلاتی در حوزه ترابری)حمل و نقل( راه آهن می باشد. 

دلایل زیادی وجود دارد که  راه آهن  .جا کردجابهرا  کالاوسیله بتوان مسافر و  برای قطارها طراحی شده تا بدینکه  زمین استبر روی 

ها )کنده کاری ها برای عبور راه آهن( و تونل هایی ساخته شده اند مستعد ابتلا به سیل شود بسیاری از بخش های راه آهن در قلمه 

خطوط دیگر در زمین های مسطح و کم عمق با زهکشی محدود قرار می گیرند که نمی تواند  که از منطقه اطراف آن پایین تر است

اند خطر وقوع سیل را افزایش دهد زیرا باران های سنگین را تحمل کند. از سویی دیگر، ساخت و ساز در اراضی نزدیک راه آهن می تو

به همین دلیل برای کمک به  باران که قبلا زمین را خیس کرده و در آن نفوذ کرده است می تواند زمین سخت را به حرکت درآورد

های زهکشی جلوگیری از این امور، برنامه های کاربردی توسعه در نزدیکی خطوط راه آهن اعمال  تا اطمینان حاصل  شود که سیستم 

مناسب اجرا گردیده است. وقتی آب سیل بالای ریل بالا می رود، قطار ها باید سرعت خود را برای جلوگیری از آسیب به قطار کاهش 

در صورتی که مسیر دارای یک مسیر ردیابی مستقیم باشد، سیلاب می تواند باعث ایجاد یک اتصال کوتاه و کاهش قدرت قطار  دهند

طی وقوع یک سیل نیست که سفرها می توانند مختل شوند، بلکه پس از بروز سیل نیز اوضاع چنین است.نقاط شود.این فقط در 

مسیریابی و تجهیزات سیگنالینگ که بر روی سیم کشی پیچیده و منبع تغذیه تکیه می کنند، می توانند به راحتی در جریان سیل 

، 1389برآورد اولیه خسارات سیل بهار  ره روی مسیر حرکت کنند جایگزین شوند.مختل شوند و باید قبل از اینکه قطارها بتوانند دوبا

موجد سوالات مهمی گردیده است. سوالاتی از این دست که نظام حقوقی ایران و دستگاه های اجرایی مرتبط با آن به ویژه وزارت راه و 

ان دهی به ایمنی راههای ریلی را دارد؟  آیا اقدامات لازم شهرسازی و شرکت راه آهن در بخش حمل و نقل ریلی تا چه میزان توان سام

از قبیل: انتقال مردم و تجهیزات به مناطق امن تر/ ارسال موانع با غشا )پرکردنی( و موانع قابل تورم)بادکردنی( / پاکسازی شاخه ها، 

روان آب جلوگیری می کنند/ ساخت برگ ها و باقی مانده های ناشی از سیل در حوضچه ها و سیستم های زهکشی که از حرکت 

ایستگاه های پمپاژ در مکان های مستعد سیل و برقراری مداوم آنها در محل کهه به توانمند سازی پمپاژ آب سیل منجر می شود/ 

 باب سیل در راستای ممانعت از وقوع خسارتها صورت گرفته است؟ در مستعد مناطق نصب تجهیزات سیگنالینگ در سطح بالاتر در

 و هستند ریلی خطوط از مراقبتی اقدامات نوعا که می توان یافت ایران حقوقی نظام در را مواردی چه ریلی خطوط ایمنی و فاظتح

 می باشد؟  حادثه وقوع از پیش تا تاسیس هنگام از آنها تاکید

را اجازه این اختیار و به وزارت راه و شهرسازی  1385بهمن ماه  11مصوب  های توسعه کشورقانون احکام دائمی برنامه 56ماده 

ها و واحدهای استانی شهرداری نماید و اقدام آن حریم  جایی خطوط ریلی و کاهشدر محدوده شهرها نسبت به جابه است کهداده 

از سویی  .دانسته استشده برابر طرحهای جامع و تفصیلی آوریمجاز به ایجاد و احداث خیابان در حریم خطوط جمعرا وزارت مذکور 

 ، تونل ، پل ، برخاک ، ریزخاک هرکس ": است نموده عنوان 1321فروردین ماه  31مصوب  آهن راه ایه بزه قانون یک مادهدیگر 

 و آن هایسیم و تلگراف و تلفن تیرهای ، خطر علایم ، ریل اتصالی ، ریلمهره و پیچ ، ریل ، تراورس ، بالاست ، امنیه ، سد ، دیوار

 حبس به شود دیگری مهم حادثه یا تصادم یا خط از قطار خروج موجب که نماید عملی کلی طور به و کندخراب را آهنراه نقلیه وسایل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7
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 خواهد اعدام به محکوم مرتکب شود نفرکشته چند یا یک حادثه نتیجه در اگر و شودمی محکوم سال پانزده تا پنج از یک درجه جنایی

 طور به و حفریات یا ساختمان آهنراه بنگاه کتبی اجازه بدون آهنراه حریم در هرکس"اشعار می دارد: قانون همین 13در ماده  "شد...

 محکوم ریال 5111 تا ریال 511از غرامت تادیه به محکوم اولیه صورت به محل اعاده به اجبار بر علاوه نماید تصرفی و دخل هر کلی

 آن که است ملزم آن مالک ندهد را آن ابقا اجازه آهنراه که صورتی دربوده  حریم در داخل قانون این اجرای از پیش آنچه. شد خواهد

 واگذارآهنراه به عادلانه بهای به آهنراه موافقت صورت در یا و داشت برخواهد را آن آهنراه نماید اگرامتناع و بردارد آهنراه حریم از را

  دام داری و نگه  ، چراندن14 . مضافا  در ماده"باشدمی خط محور طرف دو از یک هر به فاصله متر 11 از عبارت آهنراه حریم شودمی

 مسافت تا ":نیز مقنن آورده است 15دانسته شده اند و در ماده   وارده خسارت مسئول دامها مالکین اعلام و ممنوع آهن راه حریم در

 تادیه به متخلفین و است ممنوع احتراق زود مواد و علف و کاه نمودن خرمن و پوشالی سقف دارای بناهای ساختن متر 51از کمتر

 خطوط از مراقب و حفظ برای وقت قانونگذار حساسیت به می توان مارالاشاره قانون در فوق مواد بررسی با "می شوند محکوم غرامت

 پیدا نمود 13و1 مواد در که ریلی خطوط  از مراقبت و حفظ نخست .کندمی  پیدا نمود اصلی مبحث دو در موضوع این .برد پی ریلی

 مواد این مهم نکته .می شود بحث15و 14 مواد در که حریم حدود  در اعمال قابل های بایسته و حریم مفهوم تبیین دوم و می کند

 قانون آن 19 ماده در که است فنی آلات و آهن راه به مربوط بناهای و ساختمان حفظ متصدیان برای آن از تخلف اجرای ضمانت

 حفظ مامور کلی طور به و ساختمانها نظارت و خط داری نگه مسئول که  فوق متصدیان شده اشاره ماده مزبور است ذیل گردیده تبیین

 می شوند که در محکوم حبس ماه شش تا یک مجازات به کنند ترک را خود وظیفه اگر باشند می فنی غیر و فنی از اعم آهن راه اموال

 اشاره نموده است. نامه ی طرز رسیدگی به تخلفات بعمل آمده و مرجع شایسته به تدوین آیین قانون فوق  24ماده

 دیگر الزامی است که به موضوع ایمنی ترابری ریلی پرداخته است.در 1318اردیبهشت  11آهن اصلاحی  راه و راهها ایمنی قانون

 حدودی تا می تواند آن رعایت البته که ناقص هرچند اختصاص یافته است مواردی ریلی خطوط ایمنی ماده به چندین این قانون

 تعیین و ریلی خطوط ایمنی از تعریفی وجود عدم به می توان قانون این بارز های خلل از بکاهد لکن احتمالی خطرات از موثری

 محدود حریم به تجاوز عدم و فنی های سازه از مراقبت حیطه دو رصرفا د مجددا مقنن برد و هم چنین تاکید نام آن دقیق مصادیق

 حریم در حفاری هرگونه به اقدام  یا زارعت و و یا درختکاری مستحدثات ایجاد " :قانون صدر الاشاره آمده است 6ماده  .نماید می

 دادسرا به گزارش ارایه با است ملکف راه وزارت ماده این 1تبصره  در ذیل. "است ممنوع راه وزارت مجوز بدون آهن راه و ریلی خطوط

 به نوبت از خارج رسیدگی و  نفع ذی اشخاص توسط دادگستری به مراجعه 2 تبصره در نماید مضافا مستحدثات قمع و قلع به اقدام

 در انتظامی نیروی و آهن ،راه ترابری و راه وزارت  ماموران  تکلیف به اشاره آن ماده 4است هم چنین تبصره شده بینی پیش دعوای

 بالادست متری 511شعاع تا حداقل رودخانه بستر از  ماسه و شن برداشت به ممنوعیت 5 تبصره و دارد ریلی وحریم خطوط از  مراقبت

قانون صدر التوصیف احداث هرگونه ساختمان و دیوار کشی و  11اشاره می نماید. در ذیل ماده  پلها دست پایین کیلومتری یک و

متری از انتهای حریم خطوط راه آهن و کنارگذرهای احداثی وزارت راه  بدون اجاره آن وزارت ممنوع می  111تاسیسات در شعاع 

 11ماده  1می باشند.لازم به ذکر است در آیین نامه اجرایی تبصره  همین قانون قابل مجازات 6ماده  1باشد و متخلفین بر اساس تبصره

، پس از تعریف حریم خطوط ریلی ،ایجاد مستحدثات موضوع ماده با نظارت عالیه وزارت راه 1391مرداد 11قانون موصوف مصوب

( دارای کاربری کشاورزی نباشد و یا 2. متر باشد251( در فاصله بالای 1( را  با رعایت موارد زیر مجاز می شمارد:2وشهرسازی) تبصره 

متر برای  31(اراضی واقع در نوار به عرض 3در صورت وجود کاربری کشاورزی مالک مجوز لازم را از مراجع ذیربط اخذ نموده باشد.

ی باشد. ودر ادامه راهها و راه آهن های کشور از ابتدای محدوده یکصد متری بعد از حریم قانونی راه آهن فقط دارای کاربری زیربنای
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ذیل بند ج این بند موارد زیربنایی را احصاء می نماید.نخست: شبکه های خطوط آب،برق ،گاز،فاضلاب،نفت،مخابرات و امثال آن . دوم : 

به منظور افزایش حریم راهها و ایجاد تاسیسات وابسته به آن نظیر پارکینگ  با رعایت حقوق مکتسبه تاسیسات زیربنایی صورت 

علاوه بر هماهنگی دستگاه های 1391مرداد11قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب  11ماده  3آیین نامه اجرایی تبصره  9رد. ماده بپذی

اجرایی با وزارت راه  در مورد اقدامات خودکه در مجاورت با مسیر خطوط جاده ای و ریلی است، مرجع صالح علمی و فنی جهت رفع 

/ش م 32139طی بند اول نامه شماره دسی استان تعیین نموده است که در این راستا لازم به ذکر می باشد اختلاف را سازمان نظام مهن

آیین نامه  9ماده  2چنین به نظر می رسد که در موضوع تبصره  "سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام می دارد 18/11/1389مورخ 

و راه آهن در طول دو دهه گذشته هیچ مورد اختلافی به سازمان نظام مهندسی اصلاحی قانون ایمنی راهها  11ماده  3اجرایی تبصره 

و ضمن بند دوم نامه مارالذکر معاونت امور عمرانی استانداری را به عنوان مرجع حل و فصل این  "ساختمان استان ارجاع نشده اشت

 نوع اختلافات پیشنهاد می دهد.

 های هماهنگی اساس بر که را ملزم سازند خود پیمانکاران را مکلف نموده است رائیاج آیین نامه اجرایی مذکور دستگاههای 1ماده

 صحت بر را(  وترابری راه کل ادارات)  وترابری راه وزارت گواهی و داده انجام را خویش عملیات و ترابری راه وزارت با شده انجام

 راهها حریم در باید ناچار به نامه آئین این موضوع عملیات اجرای که مواردی آن  اعلام گردیده است در 9دهند و در ماده ارائه عملیات

 2کرد و درتبصره  خواهند اقدام وترابری راه وزارت با هماهنگی انجام از پس اجرائی دستگاههای ، پذیرد انجام کشور های آهن راه و

 نظر وارده پرداخته که خسارت برآورد خصوص در وترابری راه کل ادارات و اجرائی دستگاههای میان اختلاف همان ماده به موارد

این آیین نامه کارگروه مورد اشاره مرکب  11قرار داده است که البته شاید بتوان در ذیل ماده  عمل استان ملاک مهندسی نظام سازمان

 اره الزامات فوق دانست. از نمایندگان وزارت راه،نفت ،نیرو، وزارت ارتباطات،جهاد کشاورزی و کشور را یک دستگاه نظارتی در ب

از سوی دیگر در خصوص صیانت از ایمنی ترابری ریلی بایستی به گروه زیر سازی ادراه کل خط و سازهای فنی اشاره داشت. این 

 ریلی خطوط زیرسازی نگهداری و تعمیر ، ساخت بر نظارت متولی کشور ریلی نقل و حمل زیربناهای توسعه و ساخت راستای گروه در

بار، و در  حمل ظرفیت سرعت،افزایش افزایش ، سوانح ایمنی،کاهش افزایش با اهدافی از نظیر:...(  و ترانشه و دیوار تونل،) فنی ابنیه و

فعال می باشد. شایان ذکر است فعالیت های گروه مارالذکر با هماهنگی   حفاظتی دیوارهای ترانشه و تونل، خطوط، زیرسازی: زمینهای

از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور می تواند نتایج مثمر ثمری در برابر  سایر دستگاه ها

 –صدمات بلایای طبیعی به ویژه سیل داشته باشد مع الاسف این امر با عنایت به فقدان اطلاعات کافی در خصوص سوابق اجرایی 

ی فنی در زمینه احداث و حفظ خطوط ریلی با ابهام گستره و پرسش های فراوانی عملیاتی گروه زیر سازی اداره کل خط و سازه ها

 روبه رو است.

 

 .وظایف و تکالیف وزارت راه و شهرسازی حین و پس از وقوع حادثه -1-11-1

 یآن توسط نهادها تیریشده و مد جادیتوان در بستر بحران ا یرا م سیلو پس از حادثه  نیدر ح یوزارت راه و شهرساز ژهیکارو

 حیخود به تشر 2( در ماده 1391بحران کشور)مصوب تیریسازمان مد لیخصوص قانون تشک نیمورد مداقه قرار داد. در ا ربطیذ

بحران پرداخته و بند ج را به مقابله)انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با  تیریگانه مد 4مراحل 

مقابله شامل اطلاع  اتیشود. عمل یاز گسترش خسارات انجام م رییبرای آنها و جلوگ یرفاه نسب نیجان و مال انسانها؛ تأمهدف نجات 

دفع پسماندها،  ن،یتدف ،یهای پزشک تیترابری، ارتباطات، فور ت،یامن نیهشدارجست وجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأم ،یرسان
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است.( و بند د را به  ربطیخدمات اضطراری ذ ریو سا یاتیهای ح انیبرقراری شر ،یخطرناک، سوخت رسانمهار آتش، کنترل موارد 

عادی به مناطق  تیاز وقوع بحران است که برای باز گرداندن وضع پساقدامات لازم و ضروری  هی)بازسازی شامل کلیو بازتوان یبازساز

 یاجتماع ،یخیتار ،یو مسائل فرهنگ یمشارکت های مردم ،یمنیضوابط ا ار،دیهای توسعه پا یژگیبا در نظر گرفتن و دهید بیآس

و  یو روان یروح ،یجسم طیشرا ندناست که جهت بازگردا یشامل مجموعه اقدامات زین ی. بازتوانردیگ یانجام م دهید بیمنطقه آس

 تیریسازمان مد لیقانون تشک 5 گر،مادهید ییاختصاص داده است. از سو رسد( یبه انجام م یعیبه حالت طب دگانید بیآس یاجتماع

باشد که در  یاز جمله آنها م یپردازد که وزارت راه و شهرساز یبحران کشور م تیریمد یعال یبحران کشور ، به احصاء اعضاء شورا

بحران کشور  تیریبحران کشور در سازمان مد تیریمرتبط با مراحل چهارگانه مد یاتیو عمل یراستا، چهارده کارگروه تخصص نیا

( به 1399بحران کشور)مصوب  تیریسازمان مد لیقانون تشک یینامه اجرا نییآ 15کارگروه به استناد ماده  3 تیو مسئوول لیتشک

کارگروه "( ، 4)بند  "جوی و طوفان اییبلا ،یاتیهای ح انیکارگروه حمل و نقل، شر"شود که شامل:  یم هسپرد یوزارت راه و شهرساز

از  نی( است. هم چن11)بند "مسکن نیکارگروه تأم"( و 11)بند "ساختمان و شهر سازی ه،یابن ن،یهای زم هیمخاطرات زلزله، لغزش لا

اشد تا با ب یبحران م تیریخود در هر کدام از مراحل مد قیدق فینقش و وظا شنهادیپ ،یوزارت راه و شهرساز یقانون فیتکال گرید

مراحل  ری(برای سیشورای عال سیکشور )قائم مقام رئ ریبحران کشور توسط وز تیریمد یشورای عال بیو تصو یشورای هماهنگ دییتا

مرکز تدوین مقررات، ایمنی مضافا  بحران کشور( تیریسازمان مد لیقانون تشک یینامه اجرا نییآ 3ارائه شود) ماده  بیتصو یقانون

نظارت بر اجرای دقیق وظایف و نقش کارگروههای فرعی هوایی، دریایی، آن وزارت خانه  مدیریت بحران پدافند غیرعامل وحمل ونقل، 

و  های همکار در مدیریت بحرانجادهای، ریلی و بلایای جوی و طوفان و سایر سازمانها و بخشهای ذیربط حمل و نقل و نیز سازمان

بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حمل و نقل در اثر  آوری و جمع ستانها و جمعتشکیل کارگروه ارزیابی خسارات در ا

تشکیل کارگروه ارزیابی عملکرد و  ساز بزرگ و اعلام آن به مراکز ذیربط جهت تامین اعتبارات مورد نیاز وقوع حوادث طبیعی و انسان

نظارت و ارزیابی بر اقدامات شرکتها و سازمانهای د و از سویی دیگر را عهده دار می باش مدیران در مراحل مختلف مدیریت بحران

زیرمجموعه حمل و نقل در خصوص مراحل مختلف مدیریت بحران )بویژه آمادگی و مقابله( در مرکز و استانها و ارایه گزارش به وزیر 

 و راه و شهرسازی

نهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان و تهیه گزارش اقدامات انجام انجام امور مربوط به دبیرخانه کارگروههای تخصصی حمل ونقل، شریا

از دیگر تکالیف قانونی احصاء شده برای آن مرکز به  شده در هر شش ماه یکبار جهت ارائه به وزیر و سازمان مدیریت بحران کشور

 عنوان ساختاری از وزارت راه و شهرسازی مد نظر قرار گرفته است. 

 

 شنهاداتراهکارها و پی-1-11-8

های ملی و توان اقتصادی جامعه را به سهم زیادی از سرمایهو راه و ترابری و زیر ساخت های مربوط به آنها  مسکن و ساختمان

ناپذیر اقتصادی های جبرانپس از ساخت، خسارتپیش و های لازم توجهی به مباحث ایمنی و عدم کنترلدهد و بیخود اختصاص می

تدقیق و توجه به راهکارها و پیشنهاداتی که در راستای اصلاح و رفع نواقص و کاستی به همین خاطر، .خواهد داشتو اجتماعی را دربر 

 های قانونی و ساختاری ارائه می گردد، حائز اهمیت می باشد. 

 نظام قانون چون نیقوانی وجود دارد. هاساختمان برای ایمنی یکپارچه قانون تصویبتدوین و  در نظام حقوقی ایران نیاز به. 1

بحران در امر تامین ایمنی ساختمان ها به ویژه در  مدیریت برای که دارد وجود آپارتمان تملک و هاشهرداری صنفی، نظام مهندسی،
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برابر در  هابرای ایمنی ساختمان یکپارچه و واحد قانون وجود یک اما کرد استناد آنها به توانمی برابر حوادث و بلایای طبیعی)سیل(

کند،  ساماندهی را فعلی ریخته بهم وضعیت مالی منابع و امکانات داشتن اختیار در با آن زیر مجموعه متولی دستگاه های که سیل

 .مفید و موثر است

 اثربخشطور آن به ییاجرا نامهنییو آ نظام مهندسی و کنترل ساختمان  از قانون . پس از گذشت سالیان متمادی، هنوز به موادی2

و  یمهندس توسعه نظام یشورا»نظام مهندسی و کنترل ساختمان  قانون ییاجرا نامهنییآ 41نمونه در ماده یپرداخته نشده است. برا

و  ختمانسا یکنترل در مهندس ستمیاصلاح س یبرا قیشود که مطالعه و تحق لیتشک یدر وزارت راه و شهرساز دیبا« کنترل ساختمان

و  نیاصلاح قوان شنهادیپ قیاز طر یخدمات مهندس تیفیک یو ارتقا یمحل اتیگسترش آن در سطح کشور متناسب با امکانات و مقتض

و رفع  یرا بررس یانامهنییو آ یقانون یهاییاز نارسا یاریبس تواندیو م توانستیشورا است و م نیا فیو... از وظا هانامهنییآ نیتدو

با چهار کارگروه تشکیل شد اما به نظر می رسد تا به امروز احیای کارویژه های اصلی  1395شورای مذکور در تیرماه سال  . البتهدینما

و  یقاتیبا مراکز تحق یهمکارقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  21در بند و ماده  اآن به دست فراموشی سپرده شده است، ی

در سطوح مختلف به  یآموزش علوم و فنون مهندس یو محتوا یمواد درس هیته ینهیلازم در زم یهاو ارائه مشورت یو آموزش یعلم

 و اجرا نشده است. یریگیشده که پ دهید یمرکز یاز اهم وظائف شورا یو فن آور قاتیوپرورش و علوم، تحقآموزش یهاوزارت خانه

به  ازیجهت ن نیباشد. در ا یگوناگون مشهود نم تیفیبا ک یسازه ها نیب یتفاوت آشکار و واقع ران،یدر بازار املاک و مستغلات ا. 3

عموم شهروندان  یاز سو در برابر حوادث و بلایای طبیعی ) سیل( ساختمان مقاوم بودن و حفاظتنسبت به  یفرهنگ مطالبه گر جادیا

 وجود دارد.  

. امتیازی که از طریق آن مالک می تواند قانونی نه یک الزام ، از نظر قانون، پایان کار یک امتیاز برای ساختمان ها است وهامروز. 4

در نسبت به خریداران عمل کند. حل این ضعف قانونی بر عهده نهاد سیاست گذاری  ،به طور کامل،اسناد تفکیکی بگیرد و به تعهداتش

های در مورد ساختمان هم چنین دهد.ه است که باید لوایح لازم را تهیه و به مجلس ارائ (شهرسازیراه و وزارت  امر ساخت و ساز)

، خطرات حوادث و بلایای طبیعی) سیل(از نظر  دیجد یتأیید شود که کاربر ،یموجود، لازم است تا قبل از صدور پروانه تغییر کاربر

 .ردیصورت گ دیجد یلازم با الزامات کاربر قیتطب ایکنونی خواهد داشت و  یکمتری نسبت به کاربر

 یمنیدر امر ا لیدخ یدستگاه ها یبرا ی، الزامات رانیوز اتهی 19/11/1383 –ه  51124/ ت 123212مه نا بیطبق تصو .5

شهر تهران و بند و  یاسلام یشورا 1385-6-21-161/2218/15128مصوبه  3راستا براساس ماده  نیاماکن مقرر شده است ،که در ا

می توان شده است.  فیساختمان ها تکل یبرا یمنیا یو شناسنامه ها یصدور گواه انشهر تهر یاساس نامه سازمان آتش نشان 6ماده 

 هیارا یمنیسلامت و ا یگواه یبه مالک نوع دیآن فروشنده با یفروش ملک و انتقال سند رسم یبراکه استنتاج کرد از مقرره های فوق 

 یشود اما الزام یم یریسخت گ اتیوارض و مالپرداخت پول،ع یبرا یاذعان داشت که در دفاتر اسناد رسم بایستیاساس  نیکند. بر ا

سلامت ساختمان از  یگواه افتیموظف به در یستیبا یسلامت ساختمان وجود ندارد.  دفاتر اسناد رسم یمنیا یبه ارائه گواه

 .فروشندگان گردند

که مستاجر خواستار  یوجود داشته باشد هنگام دیمقرره با نیاملاک و مستغلات ا هیاتحاد یبرا ،یمسکون یدر ساختمان ها .5-1

  .ندارد دیندهد حق انعقاد قرداد جد هیسلامت ساختمان را ارا یکه گواه یاست تا زمان ییجا به جا

 یبه اتاق صنف مربوطه گواه دیباشند با یم یکه خواهان پروانه کسب در هر شغل یاشخاص ،یرمسکونیغ ی. در ساختمان ها5-2

 دهند هیکه قصد انجام کسب و کار در آنجا را دارد ارا یمحل یمنیا
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در این گونه  و نقش مهم سیل به عنوان یکی از مصادیق سوانح طبیعی تفکیک حوادث ساختمانی به حین ساخت و پس از آن. با 6

ت که در وزارت راه و کمیته بررسی سوانح ساختمانی در مورد پاسخگویی به حوادث ساختمانی از جمله مواردی اس از حوادث،تشکیل

که در حوادث مربوط به حوزه های راه از جمله هوایی، ریلی و جاده ای کمیته همان طوری  .بایستی مورد لحاظ قرار گیردشهرسازی 

وزارت راه و در  یک کمیته پاسخگو نیز گونه موارد پاسخگو هستند در قبال حوادث ساختمانی های تخصصی وجود دارد که در این

 باید وجود داشته باشد.شهرسازی 

نشان داد که بازرسی، سرویس و نگهداری ساختمان فقط منحصر به سیستم تاسیساتی مکانیکی و الکتریکی،  1389حادثه سیل  .1

سیستم های اعلام و اطفاء حریق و آسانسورها نباید محدود شود.بلکه، بررسی پایداری، استحکام سازه ی، نقش مصالح مقاوم در برابر 

 و بلایای طبیعی) سیل( و... از جمله مواردی است که بایستی در سر فصل تدوینی قوانین و مقررات مرتبط گنجانده شود. حوادث

مقررات و ضوابط  یو هم از جنبه یو ضوابط فن ی ساختمانمقررات مل تیرعا یو محاسبات، هم از جنبه یکنترل طراح. 9

است، باید مورد نظر قرار  مغفول مانده یدر مباحث مقررات ملکه  ،(یلیو تفص یدجامع و ها یها)ضوابط طرحیو شهرساز یمعمار

  گیرد.

مبحث  ییاجرا ساختارپیش بینی  (ساختمان از نگهداری )مراقبت ومقررات ملی ساختمان بیست و دوم مبحث خصوص در. 8

نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در  مسئوول به عنوان توسط وزارت راه و شهرسازی مذکور

 مهندسی ساختمان بهو واگذاری آن به سازمان نظام  های شهرسازی و عمرانی شهری  ها و طرح طراحی و اجرای تمامی ساختمان

 میت برخوردار می باشد. از اهعنوان یک تشکل فنی تخصصی و یک نهاد برخاسته از توانمندی مهندسان فرهیخته، 

در قانون  به این معنا که تکلیف انگاری قانونی برای مهندسین است. های بعد از ساختبحث مراقبت . از دیگر راهکارهای8-1

برای ای از بناهای بلند ساخته شده را طبق قانون مسئولیت نگهداشت و بازرسی های دوره نانبرای مهندسان تعریف شود تا آ وظایفی

و  ، مالکانبهره بردارانبر عهده  و مراقبت از ساختمان مسئولیت نگهداریو صرفا  بر عهده بگیرنددوره زمانی مشخص و معین یک 

 مستاجران نباشد که در اکثر مواقع صلاحیت و تخصص لازم در این زمینه را ندارند.

آحاد شهروندان صورت  و نیبه مهندس به ساخت و ساز و مقررات مربوط نیانواع قوان دقیق و موثرتر جیتروو آموزش الزام به  .8-2

و  انگارندیم یلیو تحم یاضاف نهیهز یرا نوع یضوابط فن تیجامعه رعا ختگانیفره یعموم مردم و حت گیرد. از دیگر سو، از آنجایی که

ضمانت  ساختمان یمقررات مل تیمتخلف از رعا نیبرخورد با مالکبرای  بایستی شوندیفرار از آن متوسل م یبرا زهایآوبه انواع دست

 اجراء قانونی وجود داشته باشد. 

 یخاص تیموضوع کنترل ساختمان از اهم یساختمان، برا یکنترل مقررات مل یتحت عنوان نظامات ادار دوممبحث  .8-3

 نییتع یوزارت راه وشهرساز ساخت که توسط یو بازرس یکنترل طراح یهاشرکت لیمبحث تشک نیا یبرخوردار است. در بازنگر

ساختمان توسط  یکنترل مقررات مل یبرا یمناسب نهیزم تواندیم ،مبحث نیا بیشده است. تصو ینیب شیخواهند شد، پ تیصلاح

خواهند  تیو احراز صلاح یبررس ،یها به صورت تخصصکه شرکت یی. به علاوه از آن جادینما جادیا یبازرس دارتیصلاح یهاستمیس

عنوان شده است(،  بیست و دوم)که در مبحث  ینگهدار هدور یادوار یهاو کنترل هایبازرس یبرا توانیم تیظرف نیشد، از هم

 استفاده نمود.

. شایسته است به منظور حسن اجرای الزامات مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان، در صورت عدم توجه کافی به دستورات 8-4

 بینی شده در مبحث بیست و دوم، ساز و کار تنظیم گزارش برای اقدامات لازمه توسط مقام قضایی مدنظر قرار گیرد.بازرس ،پیش 
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متولی اصلی ساخت و ساز در کشور، وزارت و به نوعی  وزارت راه و شهرسازی نقش پررنگی درصنعت ساخت و ساز کشور دارد. 11

خت، شهرداری است؛ اما قوانین و ضوابطی که براساس آن مجوز ساخت صادر مرجع صدور پروانه ساگرچه راه و شهرسازی است. 

های فاقد صلاحیت های کشور توسط سازندهساختمانبسیاری از در حال حاضر . شودشود از سوی وزارت راه و شهرسازی تعیین میمی

 شوند. بدون رعایت نکات ایمنی ساخته می

تخصصی سازی ساخت و ساز و ایجاد محدودیت ها و تضییقات بیشتر برای سازندگان . تعبیه مکانیسم های اجرایی در جهت 11-1

 فاقد صلاحیت بایستی مطمح نظر مخصوص قرار گیرد.

ین طراح، محاسب، لیت مهندسئوتفکیک میان مس . در میان متخصصین ساخت و ساز) مهندسین ساختمان( نیز بایستی11-2

ایجاد  .صورت پذیردن سهم مهندسین در ساخت و ساز و میزان نظارت آنها در طول پروژه قراردادن مسؤولیت به میزا و ناظر مجری و

از ساختمان برای مهندسان) مهندس مراقب یا مهندس نگهدار( نیز بسیار مهم و تاثیر  "مراقبت و نگهداری"صلاحیت خاصی با عنوان 

 گذار می باشد.

 و سیاسی منافع سازنده، ورای همکاری مستلزم که شد خواهد مینتض شهر های ساختمان پایدارسازی با عمومی . سلامت11

 با قدیمی های ساختمان پایدارسازی در شهرداری و ساختمان مهندسی نظام سازمان و شهرسازی و راه وزارت مدت، کوتاه اقتصادی

می فرسوده بر عهده وزارت راه و شهرسازی  های  لیت نوسازی بافتومسئنمی توان از نظر دور داشت . باشد می فرسوده بافت اولویت

تمامی  (بر اساس احکام برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور این وزارتخانه موظف بوده است در طی ده سال )سالی ده درصد باشد که

  .هزار هکتار بافت فرسوده سراسر کشور و زیرساخت هایشان را نوسازی کند11

 .شود تشکیل مناطق سیل خیز قدیمی های ساختمان پایش و بررسی برای یا کمیته بایستی جهت، همین . به11-1

 توسط نظارت و بازرسی مشترک هایتیم تشکیل پُرجمعیت تجاری و مسکونی هایمجموعه ایمنی شناسنامه تهیه جهت . در11-2

 .آید می حساب به مهمی ،گام شهرداری و ساختمان مهندسی نظام شهرسازی و سازمان و راه شهری، وزارت ساز و ساخت مثلث اضلاع

و کاهش  رییشگیپ مصوب مقام معظم رهبری در خصوص یکل استهاییس 6-4باید تعبیه سازوکار اجرایی برای شماره  .12

کردن استفاده از مصالح  یسازهای و الزام یو اصل هیاستانداردسازی مصالح پا،رمترقبهیو حوادث غ یعیاز سوانح طب یخطرات ناش

 ، مورد توجه ویژه قرار گیرد.و ساخت سازههای سبک داریو پا نیفناوریهای نو قیتشو و جیو مقاوم و ترو تیفیاستاندارد، با ک

. به دلیل عدم وجود دستورالعمل های فنی در زمان ساخت بایستی اقدامات لازم و ضروری در جهت بررسی مجدد و در صورت 13

م سازی ساختمان های عمومی با قدمت بالا در برابر بارهای حدی)مبحث ششم مقررات ملی ساختمان:بارهای وارد بر نیاز، مقاو

 ساختمان( صورت پذیرد.

ای( و ای و غیر سازههای سازههای مدیریت سیلاب )روشهای تخمین رواناب و هشدار میدانی سیلاب و تکنیک. سامانه14

های راه و شهرسازی با مدیریت معاونت حمل و نقل و با اولویت مناطق با خطر هره گیری از آنها در حوزهها، با هدف بمستندسازی سیل

 .سیلاب بالا اجرایی شوند

شناسی، هیدرولوژی، هیدرولیک، طراحی ها و ضوابط طراحی برای مطالعات زمیننامهها و شیوه. بازنگری و بروزرسانی استاندارد15

 .بازگشت سیل خط پروژه و عمق آبشستگی مبتنی بر تغییرات اقلیمی لازم است مهندسی و تعیین دوره
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های تحت مسئولیت وزارت راه و شهرسازی، با هدف تعیین وضعیت . ضرورت دارد تا با در نظر گرفتن خطر سیل، زیرساخت16

سازی و اصلاح های مقاومبندی در مورد شیوهتپذیری آنها در برابر سیلاب مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از اولویموجود و سطح آسیب

 .آنها و کاهش ریسک سیلاب در این زمینه، اقدام عاجل صورت پذیرد. این مسئولیت با حکم مقام محترم وزارت اجرایی خواهد شد

های بازگشت بندی خطر سیلاب به ازای دوره، برای سیل به انضمام نقشه پهنه2911. تدوین استانداردی مشابه استاندارد 11

ها، در دستور کار های حمل و نقل، ساختمان، تاسیسات و سکونتگاهمختلف و با در نظر گرفتن درجه اهمیت مستحدثات در حوزه

گردد. این کار با تجمیع وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی این امر پیشنهاد می

المللی موجود و ها و مستندات موجود در کشور که پیشتر توسط نهادهای ذیربط تدوین یافته و نیز با توجه به ضوابط بینمهناکلیه شیوه

 معتبر انجام خواهد شد

. ضرورت دارد تا طراحی و نگهداری عناصری مختلف حمل و نقل با توجه به خطر وقوع سیلاب باشد. نگهداری ابنیه فنی و 19

مل و نقل مستلزم همکاری گسترده بین وزارت نیرو، وزارت کشور و جهاد کشاورزی است که در این رابطه ضرورت مودهای مختلف ح

ها، تجهیز ابنیه فنی و راه در مقابل های آبگذرها و پلها، تخلیه دهانهدارد در شورای فنی وزارت، مباحث مختلفی مانند لایروبی رودخانه

ها طی برنامه مدون و زمانبندی شده به عمل آمده و راهکارهای از تجاوز به حریم و بستر رودخانهسیلاب، آزادسازی بستر، جلوگیری 

 .آور اجرایی ابلاغ گرددهای الزاماجرایی آن به صورت بسته

ایی ها و ابنیه فنی و تعیین راهکارهای اجرهای با احتمال وقوع زمین لغزش در مجاورت راهبندی دامنه. شناسایی و اولویت18

الاحداث و موقت و اقداماتی های سریعهای جایگزین، استفاده از سازهتثبیت آنها در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد. راه

 .نظیر این در این طرح باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد

و از تجارب سیل اخیر و موارد ذکر شده زدگی خودداری شود دیده از شتاب. در ساخت و ساز و بهسازی ابنیه فنی آسیب21

  .استفاده شود

پذیری آنها تحت ارزیابی دقیق و جدی قرار های شهری و روستایی باید بر اساس درجه خطر سیل و نوع آسیب. سکونت گاه21

های و لایروبی رودخانه هاها و دایکگیرد. تمهیدات مهندسی محافظت از مراکز جمعیتی در برابر سیل از قبیل احداث بندها، دیواره

عبوری از شهرها و یا مجاورت آنها به طور جد مورد توجه قرار گیرد. همچنین در ساخت و سازهای جدید و بازسازی واحدهای مسکونی 

 .های رخ داده استفاده شودآسیب دیده از سیل باید از تجربیات به دست آمده در سیلاب

های مهم و دولتی و با درجه اهمیت بالا )که در ها و گسترش آنها و نیز ساخت ساختمان. لازم است مکان یابی کلیه سکونتگاه22

 .ها در برابر سیلاب تعریف خواهند شد( با در نظر گرفتن خطر سیل و احتمال وقوع آن باشداستاندارد طراحی ساختمان

بندی و بدی )ناحیه، شهر و روستا( براساس پهنههای کالهای مختلف طرحریزی در مقیاس. ضرورت دارد ضوابط طراحی و برنامه23

های توسعه های خاص از این نظر انجام و کنترل و پایش اجرای صحیح آن در طرحبندی خطر سیل و در شهرهای با ویژگیریزپهنه

 .ها تدقیق شده و به صورت شفاف اعلام شودصورت گیرد. در این راستا باید حریم کیفی و کمی رودخانه در طرح

رود طویل و وسیع ها و با توجه به اهمیت کلانشهر تهران و وجود چندین درههای قابل ملاحظه اخیرو رخداد سیلاب. نظر به بارندگی24

ای از نظر خطر سیلاب توسط مدیران شهری، وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط به مشرف بر آن ضرورت دارد تا توجه ویژه

 .عمل آید
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ها و ابنیه فنی در کشور و پایین بودن سطح ایمنی در مقابل خطرات مهمی نظیر سیل و زلزله، وجه به گستردگی زیرساخت. با ت25

های تخصیصی عمرانی یک های ملی ضرورت تام دارد، با توجه به محدودیت منابع مالی و بودجهسازی این سرمایهبهسازی و مقاوم

سازی های جدید به مقاومباید انجام شود و لازم است منابع محدود مالی به جای اجرای پروژه های جاریتغییر رویکرد در سیاستگذاری

 .های موجود اختصاص یابدسازه

های مرتبط با نظر مقام . با هدف اجرایی شدن موارد مذکور، کمیته کارشناسی متشکل از متخصصان و نمایندگان سازمان26

تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شکل گرفته و در اولین فرصت مراحل اجرایی شدن بندهای محترم وزارت راه و شهرسازی در مرکز 

 را تعیین خواهد نمود. نتایج با پیروی از سازوکار قانونی کشور، به صورت رسمی ابلاغ و اجرا خواهد شد. مذکور 

چه بیشتر اصول ایمنی و مقابله با خطرات . با توجه با پراکندگی تکالیف و وظایف نهادهای مسئول در جهت ایجاد توسعه هر 21

 طبیعی و انسانی در ترابری ریلی پیشنهاد می شود:

. ایجاد نظام نامه مختص ایمنی در راه آهن: مقررات ایمنی ریلی به صورت پراکنده در مقررات جاری کشور وجود دارد. این 21-1

جامعی از مفاهیمی نظیر:خطر / آسیب و اصول ایمنی وجود  پراکندگی  دو نتیجه مهم داشته است نخست آن که هیچ گونه تعریف

ندارد. دوم آن که موجد تشویش نسبت به فهم وظایف  نهادهای مسئول می شود.بر همین اساس تبیین یک نظام نامه ایمنی که در 

 ت.بردارنده مجموع از خطرات/ آسیب ها و اصول ایمنی و مشخص کننده وظایف نهادها باشد لازم و ضروری اس

. تاسیس یک نهاد عالی نظارتی با همکاری نهادهای مرتبط: خطوط ریلی کشور اگرچه دارای نهادهای برای نظارت و تامین 21-2

مراقبت است اما این نهادها به صورت یک پارچه عمل نکرده و فی الواقع معلوم نیست که اگر در خطوط ریلی کشور آن هم با این 

به کاهش ایمنی گردد رخ دهد کدام نهاد مسئول پیگیری است. اگر آسیب های وارده بر خطوط ریلی فواصل گوناگون خطایی که منجر 

( 2( آسیبهای وارده ناشی از اقدامات مردم و اشخاصی که در مجاورت خطوط ریلی زندگی و فعالیت می کنند.1را بتوان در سه دسته:

( آسییب هایی وارده ناشی 3ی ایجاد و توسعه فعالیت های صنعتی و شغلی.آسیبهای وارده ناشی از اقدامات دستگاهای اجرایی در راستا

از حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله. تقسیم نمود در تمامی موارد مذکور نهاد یا نهادهای نظارتی که می بایست وقوع آسیب و 

 صدمه به امور ایمنی را در طول خطوط ریلی گزارش دهد، معلوم نیست.

م انداز توسعه پایدار خطوط ریلی توامان با ضمانت های لازم الاجراء : از سویی همسانی مراقبت پایدار از خطوط . تبیین چش21-3

مهندسی و   -ریلی توامان با حفظ محیط زیست و رعایت ایمنی در این امر نیازمند بررسی و تجمع تخصص های زیست محیطی، فنی 

ر مورد اغفال واقع شده  است. از دیگر سو ، بنظر می رسد نظام حقوقی ایران صرفا به امر مدیریتی می باشد که مع الاسف تاکنون این ام

 قانون گذاری در زمینه حفظ ایمنی راه های ریلی بدون در نظر گرفتن مکانیسم های اجرایی لازم الاتباع پرداخته است. در صورتی که

وانینی با ضمانت اجرای متناسب؛ نظارت جدّی بر اجرای این ضمن برطرف کردن نقاط ضعف قوانین موجود و تصویب ق می بایست

 .قوانین نیز صورت گیرد تا قوانین مصوب، بعد از لازم الاجرا شدن، معطل باقی نمانند

استفاده و  الگو پذیری از دیگر سیستم های ایمنی  و   کنترلی پیشرفته هایسیستم به ریلی تجهیزات و هازیرساخت تجهیز. 21-4

 چارچوب یک ایجاد منظور به  (ERA) اروپا آهنراه که زیر نظر آژانس (SERA) اروپا کل در یکپارچه ریلی م چون سیستممشابه ه

 ریلی، سیستم امنیت برای هماهنگ رویکرد یک ایجاد سازمان این اصلی هایفعالیت. شد تاسیس 2114 سال ایمنی در حقوقی و فنی

 می باشد. اتحادیه سراسر در( ERTMS) اروپایی قطارهای ارتباطی و کنترل سیستم توسعه و فنی موانع بردن بین از
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در محدود بیرون حریم   ساز و ساخت و توسعه بنا ها در حریم راه آهن و ریل ها بعمل آید و  برای ساز و . ممانعت از ساخت21-5

 معرض در مناطق در اصول مهندسی و زیر سازی با توجه به شرایط محیطی از جمله کوهستانی یا جلگه ی و ... تطبیق داده شود و

گرفته شده و دیگر زیرسازهای مقابله با سیل در کنار ریل ها از جمله زهکشی مناسب صورت  بکار مناسب مصالح و لازم تمهیدات سیل،

 رد.بپذی

. تمهیدات لازم در خصوص نصب تجهیزات ارتباطی و پمپاژ آب در مسیر ریلی با توجه به نوع اقلیم در نظر گرفته شود تا با 21-6

نصب آن تجهیزات در محل های حادثه خیز و کنترل مدوام کیفیت این تجهیزات  بمحض هشدار حادثه عکس العمل لازم صورت 

 غشا با ر جهت کنترل جریان سیل  در مسیل و  و جلوگیری  از طغیان سیل می تواند شامل موانعتجهیزات از پیش نصب شده دبگیرد. 

 در آنها مداوم برقراری و سیل مستعد های مکان در پمپاژ های ایستگاه باشد مضافا ساخت( بادکردنی)تورم قابل موانع و( پرکردنی)

 شود. می منجر سیل آب پمپاژ سازی توانمند به  محل

وزارت راه و شهرسازی از جمله  1385بهمن ماه  11قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور  مصوب  29.  با عنایت به ماده 29

 رفع تصرف از اراضی دولتی اجرایی آن ) وزیر راه و شهرسازی( در راستایحسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه هایی است که 

این امتیاز موجد انتظار از معاونت حقوقی، امور مجلس و استان ها آن وزارتخانه در د باشهای دادرسی معاف میهملی از پرداخت هزین و

تمتع از دستگاه قضاء و دادگستری به منظور ممانعت از ساخت و سازهای غیرقانونی و خطر آفرین در قبال حوادث طبیعی به ویژه سیل 

 است.   

برای وزارت راه و شهرسازی بایستی ملحوظ  یکپارچه اطلاعات مکانیونی استقرار سامانه ) سیستم( . تسریع در تحقق وظیفه قان28

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری   58نظر قرار گیرد. تکلیف فوق مستند به بند ت ماده 

با رعایت وظایف و اختیارات سایر می باشد که وزارت خانه مزبور را موظف نموده است که  1385اسفند ماه  21مصوب  اسلامی ایران

پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها در راستای تحقق

اط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطلاعات مکانی، روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضب

های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام گذاری دادههای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکتأمین زیرساخت

 نماید. 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی   61ماده . تعبیه مکانیسم پیاده سازی و عملیاتی نمودن مفاد 31

و نظارت بر حسن اجراء و پایش مستمر آن توسط وزارت راه و شهرسازی از دیگر   1385اسفند ماه  21مصوب  جمهوری اسلامی ایران

منظور بهمقنن در ماده صدر الاشاره   طرق به اقل رساندن صدمات و آسیب های ناشی از بلایای طبیعی من جمله سیل می باشد.

را برشمرده است: الف.  ها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر سازی ساختمانمقاوم

کار برای ایانهای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهشهرداری

کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت ب.  ها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه

های تحت پوشش خود اعم ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمانفنی)حرفه

 ایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.از شهری و روست

. با تفسیر موسع از بند پ ماده مذکور و تعمیم آن به دیگر سوانح طبیعی نظیر سیل می توان اقدامات سازنده و موثری در 31-1

به  "راستای صیانت از جان و مال آحاد شهروندان در برابر خطرات و لطمات حوادث فوق برداشته شده است. بند پ اشعار می دارد:
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نشانگرهای نگاری و پیشنگاری و زلزلهشبکه ایستگاههای شتاب .1 اهش خطرپذیری در برابر زلزله:منظور انجام مطالعات لازم برای ک

صورت کامل محقق و از سازی ساختمانی، بهدر طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم. 2/  زلزله توسعه یابد

 ".ور حمایت شودکنندگان مصالح و روشهای مذکتولیدکنندگان و ارائه

 1184 در حادثه سیل ساختمان مهندسی نظام سازمان بررسی نقش-1-16

 محمد احمدی و مریم حیدری

 چکیده-1-16-1

از  یو هم از نظر خسارات مال یهم از نظر تلفات جان در عمل کهشناخته شده است  یعیطب یبلا کیعنوان ه ب لیبدون شک س

 یشهرها در کنار رودخانه ها به علت دسترس یریشکل گ گذشته، یاز زمان ها شود. یدر جهان محسوب م یعیطب سوانح نیتر بیمه

در مجاورت رودها،  تیاسکان جمع ها و هیتجمع سرما ت،یگسترش جمع ،ینیشهرنش یبا توسعه  زیامروزه ن بوده است یبه منابع آب

 یدستخوش حوادث لانهکشور ما ساکه ایران نیز از امر مستثنی نمی باشد. است افتهی شیافزا لیدر برابر س یجوامع شهر یریپذ بیآس

محسوب  یمهم و ضرور یامر ایروز دن یوقوع ، راهکارها و روش ها لیاز دلا یعلت شناخت و آگاه نیباشد. به هم یم لیاز جمله س

هستند  ییهاان، گلستان و لرستان از استانرا دربرگرفت. خوزست رانیدرصد وسعت ا 11استان و حدود  29 اخیر لیحادثه س د.شو یم

و  لامیو بلوچستان، فارس، ا ستانیمازندران، س ،یکرمانشاه، خراسان شمال یها. به استاندندید ریاخ ابلیاز س را بیآس نیشتریکه ب

ساخت و ساز، به خصوص مقررات  نهیو مقررات موجود در زم نیاگر قوانبایستی بیان داشت  وارد شد. یاریصدمات بس زیکردستان ن

افتاد  یاتفاق نمتخریبی با این ابعاد  دیشد نه تنها شا یم تیرعا سوانح و بلایای طبیعی همچون سیلدر برابر  ژهیساختمان، به و یمل

و رفع  و همچنین استفاده مفید از حجم وسیع بارش در جهت ذخیره سازی ساختمان دیعمر مف شیو افزا تیفیک یبلکه موجب ارتقا

 ،سیلموجود از جمله  سوانحو حفاظت از ساختمان ها در برابر  یساز منین مهم توجه کرد که ایبه ا ید. بادیگردیم زینمشکل کم آبی 

 یساختمان آغاز و در ادامه نحوه ساخت و نظارت بر اجرا یو طراح یابیمستمر و مداوم است که نقطه شروع آن از مکان  یندیفرآ

، در ذیل به طور ابدی یتداوم م یادوار یها یبا بازرس زیو پس از اتمام ساختمان ن یساختمان و ضوابط و مقررات شهرساز یمقررات مل

 اجمالی به ذکر وظایف و اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان قبل، در حین و پس از وقوع سیلاب پرداخته می شود. 

 

 دسی ساختمان پیش از وقوع سیلابوظایف و اختیارات سازمان نظام مهن-1-16-1

به فعالیت های حوزه های مشمول  بوطمشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مر

کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و ی و خدمات مهندس یمراجع مسئول در نظارت و کنترل بر حسن اجرا گریبا د یهمکار/ 

/ عیارهامو کنترل مقررات ملّی ساختمان و استانداردها و  او همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجر معماری

همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههایی اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملّی ساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن 

ساختمان  یمهندس حیاصول صح جیکمک به ترو/ ای و تخصصی مسابقات حرفه زاریان ها و برگو تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختم

اصول  تیرعا/ ارهایاستانداردها و مع ساختمان و یاجرا و کنترل مقررات مل ن،یتدو نهیدر زم یبا وزارت مسکن و شهرساز یو همکار

به اصول  دیصالح و مق نیو متخصص و همچن یافراد حرفه ا یریبه کارگ ی وخدمات مهندس هیهمه اشخاص در ارا یاخلاق حرفه ا

 یها تیمربوط به فعال یاشتغال به کار شاغلان در امور فن تیو ظرف تیصلاح نییو تع یابیمشارکت در امر ارزشی/ اخلاق حرفه ا

و  یلیجامع و تفص یهاطرح و مفاد یساختمان، ضوابط و مقررات شهرساز یمقررات مل تیالزام به رعا/ قانون نیمشمول ا یهاحوزه
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مرتبط با بخش  یو حقوق یقیبرداران و تمام اشخاص حقبهره ن،یسازندگان، مهندس ها،یشهردار ،یدولتیهاتمام دستگاه یاز سو یهاد

وزارت مسکن و  انیکامل م یهمکار نهیها و فراهم ساختن زمآن یهاتیفعالروابط و  هیساختمان به عنوان اصل حاکم بر کل

و  یعمران ،یساختمان یطرح ها تیفیک یکمک به ارتقا/ ساختمانو صنوف یاو حرفه یمهندس یهاو تشکل هایشهردار ،یشهرساز

 نگونهیدر مورد ا یریگ میتصم یها و شوراها ونیسیدر محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کم یشهرساز

استفاده از  اب ادشدهی یطرح ها یکنترل ساختمان و اجرا نهیها در زم یو شهردار یبا وزارت مسکن و شهرساز یطرح ها و همکار

 .سازمان استان یخدمات اعضا

 

 لابیوقوع س در حینساختمان  یسازمان نظام مهندس اراتیو اخت فیوظا-1-16-1

آوری کمک های داخلی و بین المللی جهت کمک به  جمع/ همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی 

 .دستگاه های مسئوول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه

 

 لابیوقوع س پس ازساختمان  یسازمان نظام مهندس اراتیو اخت فیوظا-1-16-8

 ایکارشناس  یمعرف ای ییبه مراجع قضا یکتب اعلام نظر/ صلاحیذ یو مراجع قانون یانتظام یشورا قیمتخلف از طر یاعضا بیتعق 

 .شده نییتع یهاظرف مهلت ییبه محاکم قضا طیخبره واجد شرا یکارشناس أتیه

های ملی و توان اقتصادی جامعه را به خود مسکن و ساختمان سهم زیادی از سرمایهبا عنایت به مطالب مذکور و نظر به این که 

ناپذیر اقتصادی و های جبرانپس از ساخت، خسارتپیش و های لازم توجهی به مباحث ایمنی و عدم کنترلدهد و بیاختصاص می

یل که در راستای اصلاح و رفع نواقص و کاستی به شرح ذ توجه به اهم پیشنهادات و راهکارهایی اجتماعی را دربر خواهد داشت

 ایمنی یکپارچه قانون تصویبتدوین و  های قانونی و ساختاری پیشنهاد می گردد لازم و ضروری است: در نظام حقوقی ایران نیاز به

زیر  متولی دستگاه های که در برابر بلایای طبیعی هابرای ایمنی ساختمان یکپارچه و واحد قانون وجود دارد یک هاساختمان برای

کند/  به نظر می رسد، در اصلاح و بازنگری  ساماندهی را فعلی ریخته بهم وضعیت مالی منابع و امکانات داشتن اختیار در با آن مجموعه

که در و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن و تاثیر آن بر مقررات ملی ساختمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیرامون قانون 

مجلس شورای اسلامی در حال انجام است بایستی به طور شفاف، کارآمد و اثربخش صلاحیت و تکالیف سازمان نظام مهندسین 

 از پس و حین پیش، زمانی بازه در نگهداری و برداری ساخت، بهره مرحله سه در شهر های ساختمان ایمنی ساختمان نسبت به تامین

واگذاری آموزش مقررات ملی ساختمان در سرتاسر کشور به سازمان های نظام ب مشخص گردد/ بلایای طبیعی همچون سیلا وقوع

زمینه شامل: آموزش های مردمی، آموزش های  3مهندسی ساختمان که از توانایی ها و تجربیات کافی و لازم برخودار می باشند، در 

فصل ششم بارهای ) ششممباحث اجرا و نظارت بر اجراء  ستیبایتکنیسین های فنی و کارگران، پیشنهاد می گردد/ مهندسان و آموزش 

پیگیری و هرگونه مقررات ملی ساختمان به جد  مقرراتها( ( و بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمانوارده بر ساختمان: سیلاب

شده و هم چنین نظام حقوقی به قصور و تقصیر در عدم رعایت آن بدون هیچ گونه اغماض و چشم پوشی مستوجب مجازات انتظامی 

حرفه ی به سمت جرم انگاری و مجازات های کیفری آنها  –دلیل اهمیت و تاثیرات فراوان این فعل ها یا ترک فعل ها ی صنفی 

حرکت کند/ می توان به دریافت نشان ایمنی برای ساختمان هایی که مقرره های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان را رعایت نموده 

 ییاجرا ساختارینی پیش ب (ساختمان از نگهداری )مراقبت ومقررات ملی ساختمان بیست و دوم مبحث خصوص دراند اشاره داشت/ 
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نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی  مسئوول به عنوان توسط وزارت راه و شهرسازی مذکورمبحث 

مهندسی و واگذاری آن به سازمان نظام  های شهرسازی و عمرانی شهری  ها و طرح ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان

سلامت از اهمیت برخوردار می باشد/ ک تشکل فنی تخصصی و یک نهاد برخاسته از توانمندی مهندسان فرهیخته، عنوان ی ساختمان به

 سازنده، ورای منافع سیاسی و اقتصادی کوتاه مدت، همکاریکه مستلزم  خواهد شدبا پایدارسازی ساختمان های شهر تضمین  عمومی

می  فرسوده بافت اولویت با قدیمی های ساختمان پایدارسازی در مان و شهرداریمهندسی ساخت نظام سازمان و شهرسازی و راه وزارت

باشد/ محدود کردن ساخت و سازها در گستره سیلاب دشت ها و تدوین ضوابط و آیین نامه های ساختمانی شهری و روستایی در 

ورت پیلوتی به طوری که اسکان جمعیت و محدوده سیلاب دشت ها برای اجرای ساختمان های مسکونی، اداری و بیمارستان ها به ص

کارهای اداری به طبقه دوم اختصاص داده شود و مناطق امن در اراضی مرتفع نسبت به تراز سیلاب برای اسکان موقت سیل زدگان با 

 ازی شوند.تمهیداتی برای احداث سرویس های بهداشتی و محل های استقرار مخازن آب و تامین برق و روشنایی شناسایی و آماده س

از  یو هم از نظر خسارات مال یهم از نظر تلفات جان در عمل کهشناخته شده است  یعیطب یبلا کیعنوان ه ب لیبدون شک س

 یشهرها در کنار رودخانه ها به علت دسترس یریشکل گ گذشته، یاز زمان ها شود. یدر جهان محسوب م یعیطب سوانح نیتر بیمه

در مجاورت رودها،  تیاسکان جمع ها و هیتجمع سرما ت،یگسترش جمع ،ینیشهرنش یبا توسعه  زیامروزه ن بوده است یبه منابع آب

 که ایران  نیز از امر مستثنی نمی باشد. است افتهی شیافزا لیدر برابر س یجوامع شهر یریپذ بیآس

 یوقوع ، راهکارها و روش ها لیاز دلا یعلت شناخت و آگاه نیباشد. به هم یم لیاز جمله س یدستخوش حوادث لانهکشور ما سا

 یهاکم، که نتیجه ورود توده یحجم زیاد بارش در محدوده زمان یعنی ل،یس بروز د.شو یمحسوب م یمهم و ضرور یامر ایروز دن

دیگر  یآن یهاها در اثر بارش و یا پدیدهحجم آب رودخانه یمرطوب از غرب و جنوب غرب است. بروز سیلاب نتیجه افزایش ناگهان

 بودنیو رگبار یها، فقر پوشش گیاهتند دامنه شیبایران مانند  ییست. شرایط جغرافیاا برف و یا شکستن سدها یهمچون ذوب ناگهان

را دربرگرفت. خوزستان،  رانیدرصد وسعت ا 11استان و حدود  29 اخیر لیحادثه س .کندیامکان بروز سیلاب را تشدید م یبارندگ

مازندران،  ،یکرمانشاه، خراسان شمال یها. به استاندندید ریاخ ابلیاز س را بیآس نیشتریهستند که ب ییهاگلستان و لرستان از استان

در  یبایران در زمستان و در مناطق غر یهاعمده بارش وارد شد. یاریصدمات بس زیو کردستان ن لامیو بلوچستان، فارس، ا ستانیس

 یداشته باشد. میزان آن در موارد یدر پ یسهمگین یهابارش تواندیمرطوب در بهار م یبهار است. ورود توده هوا نیفصل و همچن نیا

یک بارش در پلدختر لرستان. این  یط یمتریمیل 51 یباشد؛ به عنوان مثال بارندگ تواندییک سال یک منطقه م یبرابر با بارندگ

 یهانظیر باران یاقلیم یهاپدیدهبایستی دانست که  پدید آورد. یبا خود مشکلات زیاد یمیزان بارش به دنبال دو دهه خشکسال

 یکبار ممکن است تکرارسال  41تا  31 نیوقوع سیلاب ب دورهو  کندینم یمشخصی پیرو یخشک از جدول زمان یآسا در نواحسیل

 .شودیم یریسپردن مدیریت سیلاب و غافلگ یهمراه است باعث به فراموش زین یخشکسال یبا یک دوره طولان غالبااین امر که  شود

سوانح و بلایای طبیعی در برابر  ژهیساختمان، به و یساخت و ساز، به خصوص مقررات مل نهیو مقررات موجود در زم نیاگر قوان

 دیعمر مف شیو افزا تیفیک یافتاد بلکه موجب ارتقا یاتفاق نمتخریبی با این ابعاد  دیها شاشد نه تن یم تیرعا همچون سیل

ن مهم یبه ا یستی. بادیگردیم زینو همچنین استفاده مفید از حجم وسیع بارش در جهت ذخیره سازی و رفع مشکل کم آبی  ساختمان

مستمر و مداوم است که نقطه شروع  یندیفرآ ،سیلموجود از جمله  سوانحو حفاظت از ساختمان ها در برابر  یساز منیتوجه کرد که ا

ساختمان و ضوابط و مقررات  یمقررات مل یساختمان آغاز و در ادامه نحوه ساخت و نظارت بر اجرا یو طراح یابیآن از مکان 

 میترس ی یا روستاییساخت و ساز شهر یراب ی. اگر مثلثابدی یتداوم م یادوار یها یبا بازرس زیو پس از اتمام ساختمان ن یشهرساز
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 یساختمان) نهاد ی( و سازمان نظام مهندسیمحل ی) نهادی یا دهیاری(، شهرداریمل ی)نهادیضلع: وزارت راه و شهرساز 3شود که در 

و مستحدثات موجود در شهرها را  هیصلاح در ابن یذ انیمجر نیا اراتیو اخت فیبه طور مجزاء دامنه وظا دیاست با افتهی( تجسم یصنف

 یبه چه صورت م سیلاب اخیر رینظ سوانحیگانه در  3 ینهادها نیا فیو تکال تیساخت که صلاح نینشست و مع یبه غور و بررس

  است. فتهقرار گر مورد بررسیساختمان  یرو سازمان نظام مهندس شیباشد. در گزارش پ

 

 مهندسی کشور پیش از وقوع سیلابوظایف و تکالیف سازمان نظام -1-16-1

.. .و یفرهنگ ،یبهداشت ،یآموزش ،یادار ،یتجار ،یمسکون یکشور در قالب احداث واحدها یمل یها هیاز سرما یمیهمواره سهم عظ

 یفناصول  تیرعا یثروت مل ادیحجم ز نیمناسب از ا یبهره بردار یشود که برا یوابسته به آن م عیو صنا یساختمان یصرف پروژه ها

متخصص و  یانسان یرویمرغوب و استفاده از ن یو نظارت بر ساخت و انتخاب مصالح ساختمان اجرا ،یدر طراح تیفیک یو استانداردها

و  نی( تدو1314و کنترل ساختمان)مصوب یمهم، قانون نظام مهندس نیبه ا لین یبرخوردار است. برا ییبالا تیاز اهم دهیآموزش د

 هر چـهمشارکت تامین  برای یانتفاع ریسازمان غ کیساختمان به عنوان  یآن، سازمان نظام مهندس 3 د و طبق مادهیگرد بیتصو

قانون مذکور در یاد شده  شرایطکشور و استان، طبق در سطح  قانون این اهداف خود و تحققای امور حرفهدر انتظام وسیعتر مهندسان 

 ،یعموم تیمامور دارعهده ای  حرفه یسازمان از جمله موسسات خصوص نید. اش تاسیس (1315آن)مصوب  اجرایی نامهو آئین

 یقانون ارتقا 1را بر عهده دارد )بند ب ماده  یتیحاکم فیاز وظا یو مقررات، بخش نیباشد که مطابق قوان یم یدولت ریموسسه غ

  (.1381و مقابله با فسادمصوب یسلامت نظام ادار

 یفیو تکال فیوظا لابیچون س ییایدر برابر بلا ژهیساختمان ها به و یمنیا نیساختمان در تام یسازمان نظام مهندس یتوان برا یم

در امر ساخت و ساز )مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به  نیمهندس یلازمه برا یها تیصلاح نییدر تع

و کنترل ساختمان(  یقانون نظام مهندس 15ماده  6های حوزه های مشمول این قانون، بند  تبه فعالی ربوطکار شاغلان در امور فنی م

)کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و یخدمات مهندس یمراجع مسئول در نظارت و کنترل بر حسن اجرا گریبا د یو همکار

 8بند  ررات ملّی ساختمان و استانداردها و معیارها،و کنترل مق امعماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجر

همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاههایی اجرایی در زمینه تدوین مقررات ملّی  ،اخیرقانون  21و بند ز ماده  15ماده 

 حرفهای و تخصصی( برشمرد. ها و برگزاری مسابقات فنی و ملکی ساختمان سنامهساختمان و ترویج و کنترل اجرای آن و تهیه شنا

ساختمان مجموعه ضوابطی است که به عنوان  یاز نظر دور داشت که اولا: مقررات مل یستیفوق نبا فیو تکال فیخصوص وظا در

برداران رعایت شود. این ضوابط بر باید در طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان توسط طراحان، اجراکنندگان و بهره یحداقل ییک مبنا

بنا، افزایش یا کاهش طبقات، جابجایی، تعمیر اساسی، بهره نوسازی، تغییرکاربری، توسعه خریب،هر گونه عملیات ساختمانی نظیر ت

کشور است که به این اعتبار به آن مقررات ملی اتلاق در سطح  صول مشترک و متحدالشکلو نظایر آن حاکم است و دارای ا یبردار

اصول و قواعد فنی است که  گر،ی. به عبارت دردیگ یبازنگری قرار م دشود، که متناسب با تغییر شرایط، هر سه سال یکبار مورمی

دهی مناسب، تمان ها، به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهبرداری و نگهداری ساخرعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره

، اجرا، محاسبه ،یصحت طراح صیتشخ رو اصل حاکم د یباشد و به عنوان تنها مرجع فن یآسایش و صرفه اقتصادی الزامی م

 ی. مقررات ملاست آن ریو نظا یبهداشت ،یآموزش ،یعموم ،یتجار ،یادار ،یساختمان ها اعم از مسکون یو نگهدار یبرداربهره

 استباشد و توانسته  یکشور م یجامعه مهندس ثاقیشده است، امروزه م نیکشور تدو یساختمان که با توجه به سطح فناور



346            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 یطرح و اجرا یهاروزافزون به روش ازیو سازها و ن ساخت یمرتبط نشان دهد و با توجه به حجم بالا یهاخود را در عرصه یهاتیقابل

که  یابه گونه رد،یمرتبط کشور قرار گ عیو صنا یمورد توجه جامعه مهندس شیاز پ شیب دیبا ،یساختمان یهاو مصالح و فرآورده نینو

الزامات موجود در مقررات ساختمان، اولا فصل ششم مبحث ششم  نیو ارکان ساخت و ساز حاکم باشد. از مهم تر هدر تمام وجو

اختصاص  "یساز یو پ یپ "وارد بر ساختمان  مبحث هفتم آن مقررات به  یاز بارها یکیبه عنوان  لیساختمان به س یمقررات مل

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و "و کنترل ساختمان ، یمهندسقانون نظام  34است. دوما: طبق ماده ماده  افتهی

ن ها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختما

واقع در حوزه شمول مقررات ملی  اطساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نق

ت یاد شده و ضوابط و ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررا

مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و  ریمنظور از سا "مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می شود

 ریسازمان غ کیساختمان  به عنوان  یسازمان نظام مهندس ،یو در گام بعد یامور شهرسازی در مرحله اول، وزارت راه و شهرساز

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی  "و کنترل ساختمان،  یقانون نظام مهندس 35است و طبق ماده  یانتفاع

ها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات  و اجرای تمامی ساختمان احیو مقررات ملّی ساختمان در طر

ساختمان را  یتوان سازمان نظام مهندس یم نی. بنابرا"ه وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بودمزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهد

کمک به  " فهیوظ یتخصص –ایسازمان حرفه  کیدانست که صرفا به مثابه  یالزام آور قانون یها سمیو فاقد مکان یمشورت ینهاد

ساختمان  یاجرا و کنترل مقررات مل ن،یتدو نهیدر زم یبا وزارت مسکن و شهرساز یساختمان و همکار یمهندس حیاصول صح جیترو

را "و کنترل ساختمان(  ینظام مهندس ونقان یینامه اجرا نییآ 13ماده  8 ره،بندیمد اتیه اراتیو اخت فی)وظا ارهایاستانداردها و معو

از جمله دیگر تکالیف قانونی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان کشور پیش از وقوع سوانح طبیعی از جمله سیلاب . بر عهده دارد

و کنترل  یقانون نظام مهندس  2ماده  8بند  ی،و ضوابط و مقررات شهرسازملی ساختمان مقررات  تیالزام به رعامی توان به 

تمام  یاز سو یو هاد یلیو تفص جامعی هاو مفاد طرح یمان، ضوابط و مقررات شهرسازساخت یمقررات مل تیالزام به رعا"ساختمان: 

 مرتبط با بخش ساختمان به عنوان یو حقوق یقیبرداران و تمام اشخاص حقبهره ن،یمهندس سازندگان، ها،یشهردار ،یدولتیهادستگاه

و  هایشهردار ،یمسکن و شهرساز وزارت انیکامل م یهمکار نهیها و فراهم ساختن زمآن یهاتیفعال روابط و هیحاکم بر کل اصل

ماده  11بند  ی، و شهرساز یعمران ،یساختمان یطرح ها تیفیک یارتقا و کمک به ،"ساختمانو صنوف یاو حرفه یمهندس یهاتشکل

ستان و ارائه گزارش برحسب کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده ا"قانون فوق الذکر:  15

درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و 

که اگر  ، اشاره داشت"شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یادشده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان

به حداقل ممکن  ایبلا نگونهیاز ا یخسارات ناش دیگرد یاعمال م یبه درست لابیاز جمله س یعیطب یایاز وقوع بلا شید پموار نیا

 .افتی یکاهش م

از وظایف دیگر سازمان نظام مهندسی ساختمان نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به ساختمان از جمله مقررات ملی 

سازمان  تیمسئول 8ماده ساختمان و همین طور نظارت بر حسن انجام هرگونه خدمات ساختمانی می باشد که گواه قانونی این امر  

استان بر حسن خدمات  یو سازمان نظام کاردان یسازمان نظام مهندس رهیمد اتیه": تمانساخ یو نظام کاردان ینظام مهندس

 :مبحث مقررات ساختمان 1-1-2بند ب ماده و   "نظارت خواهد داشت ییشاغل در حوزه ساخت و ساز روستا یمهندسان و کاردان ها
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 5بند است و مضافا   "سازمان یقانون فیانجام وظا یبرا یمورد ایلازم و  یو انجام کنترل ها ینظارت بر حسن انجام خدمات مهندس"

توسط  ینظارت بر حسن انجام خدمات مهندس "به رهیمد اتیه اراتیو اخت فیو کنترل ساختمان از وظا یقانون نظام مهندس 15ماده 

اشاره  "صلاحیذ یمراجع قانون قیمتخلفان از طر بیدر حوزه استان و تعق یردولتیغ یها تیدر طرحها و فعال یو حقوق یقیاشخاص حق

کمک به ارتقای کیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در "آیین نامه اجرایی قانون مذکور  به موضوع 13ماده  شته است ودا

محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و 

ری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده با استفاده از خدمات همکا

و  یقانون نظام مهندس" و براساس (یساختمان)نظامات ادار یمطابق مبحث دوم مقررات مل پرداخته است که "اعضای سازمان استان

سازمان نظام مهندسی و   "ییروستا یو نظارت بر ساخت و سازها یتفاهم نامه طراح "و   "ساختمان یکنترل ساختمان و مقررات مل

 یزمان ازهدر ب یو نگهدار یشهرها و روستاها در سه مرحله ساخت، بهره بردار یساختمان ها یمنیا نیموظف به تامکنترل ساختمان 

اب قلمداد گردیده است. وظیفه قانونی دیگر سازمان اخیر الذکر مطابق لیخص در برابر سابال یعیطب یایو پس از وقوع بلا نیح ش،یپ

اشتغال به کار شاغلان  تیو ظرف تیصلاح نییو تع یابیمشارکت در امر ارزش"و کنترل ساختمان:  یقانون نظام مهندس 15ماده  6بند 

خدمات  هیهمه اشخاص در ارا ایق حرفه اصول اخلاو رعایت  "قانون نیمشمول ا یهاحوزه یها تیمربوط به فعال یدر امور فن

مکرر  2ماده  1و2 یندهایو به کارگیری افراد حرفه ای و متخصص و همچنین صالح و مقید به اصول اخلاق حرفه ای می باشد) بمهندس

 (.و کنترل ساختمان یقانون نظام مهندس یینامه اجرا نییآ هیاصلاح

و  یقانون نظام مهندس 11و  24طبق مواد الزامات و بایدهای قانونی مارالاشاره  بایستی به این نکته اشاره داشت که ضمانت اجراء

 یدر شورا یبه تخلفات و اعمال مجازات انتظام یدگیو رس بیعقتآن  یبا اصلاحات بعد یینامه اجرا نییکنترل ساختمان و قسمت د آ

  ی می باشد. نظام مهندس یانتظام یاستان و شورا یانتظام

 

 وظایف و تکالیف سازمان نظام مهندسی کشور حین وقوع سیلاب -1-16-6

قوانین و مقررات حاکم بر ساخت و ساز مبرهن این نکته است که مقنن برای سازمان نظام مهندسی ساختمان به هنگام وقوع 

 و مهندسی نظام قانون 15 دهما دوازدهم در بند نکرده است. صرفاارائه سیلاب هیچ مسئولیت و تکلیفی در ارائه نظرات فنی و تخصصی 

 مهندسی نظام سازمان مدیره هیات اختیارات و وظایف ترین مهم از یکی قانون همین اجرایی نامه آیین 13 ماده و ساختمان کنترل

نظام  قانون 21بیان کرده است. از دیگر سو، بند ی ماده  "طبیعی بلایای و سوانح بروز هنگام در استان مراجع با همکاری"را ساختمان

کمک  جمع آوری"مرکزی سازمان را احصاء می کند،مقرر می دارد: شورای اختیارات و وظایف مهندسی و کنترل ساختمان که اهم

 ."غیرمترقبه حوادث وقوع زمان در نجات و امداد امر در دستگاه های مسئوول به کمک جهت بین المللی و داخلی های

 

 مهندسی کشور پس از وقوع حادثه وظایف و تکالیف سازمان نظام -1-16-7

پس از حادثه سیلاب اخیر، آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان صلاحیت و اختیاراتی در راستای روشن سازی ابعاد پنهانی تخریب 

صلاح در  ها را از بعد فنی دارا می باشد؟ آیا سازمان موظف به انجام اقداماتی برای راستی آزمایی نظرات دیگر سازمان و نهادهای ذی

قانون شهرداری)اصلاحیه  111ماده  1تبصره  بحران بوجود آمده از جنبه های تخصصی است؟ برای پاسخ به سوالات فوق بایستی به
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قانون مذکور و ماده  15( و ماده 1393ساختمان)مصوب کنترل و مهندسی نظام قانون 33 ماده اجرایی نامه آیین 28ماده  ( و1359

 آن اشاره داشت. آیین نامه اجرایی  13

 به که ساختمانی اجرایی عملیات به نسبت ساختمانی را مکلف می دارد ناظر قانون شهرداری، مهندسان 111ماده  1تبصره 

 مستمراً  آن ضمیمه فنی محاسبات و هانقشه و پروانه در مندرج مشخصات با ساختمان انطباق لحاظ از گرددمی احداث آنها مسئولیت

 واقع خلاف بر ناظر مهندس گاه هر. نمایند گواهی را فنیمحاسبات  و نقشه و پروانه با ساختمان مطابقت کار پایان در و کرده نظارت

 قانون 111 ماده یک تبصره در مندرج کمیسیوندر طرح به منتهی موضوع و نکند اعلام شهرداری به موقع به را تخلف یا و نماید گواهی

ساختمانی، در حال حاضر  و معمارینظام به را مراتب است مکلف شهرداری گردد ساختمان تخریب یا جریمه بر رأی صدور و مذکور

 قانون برابر تقصیر صورت در را ناظر مهندس است موظف مذکور نظام انتظامی شورای .نماید منعکس سازمان نظام مهندسی ساختمان،

 سال سه تا ماه 6 به موضوعاهمیت به توجه با مورد حسب ساختمانی)قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان( و معماری نظام

 به گرددصد ماده کمیسیون وسیله به تخریب رأی صدور به منجر که شود تخلف مرتکب مجدداً که صورتی در و کار از محرومیت

 مهندسی ساختمان(در ساختمانی)سازمان نظام و معماری نظام انتظامی شورای طرف از محکومیت مراتب. کند محکوم مجازات حداکثر

 از وقوف محض به محکومیت رأی صدور تا است مکلف شهرداری. گرددمی اعلام کثیرالانتشارجرائد از یک در و درج اشتغال پروانه

 برای مربوطه ناظر مهندس امضاء گواهی اخذ از ماه 6 حداکثر مدت بهصد  ماده کمیسیون پرونده ارسال و ناظر مهندس تخلف

 واجد شهرداری مأمورانو  ناظر مهندسان ارتکابی عمل که درصورتی نماید.... و خودداری شهرداری ساختمان پروانه جهت ساختمان

 و مهندسی نظام قانون 33 ماده اجرایی نامه آیین 28بند ب ماده  .بود خواهند تعقیب قابل نیز جهت این از باشد هم جزایی جنبه

 وحسن ساختمان ملی مقررات رعایت در زمینه استان ساختمان مهندسی نظام سازمانساختمان نیز که به احصاء وظایف  کنترل

( دومین الزام قانونی صلاحذی قانونی مراجع و انتظامی شورای طریق از متخلف اعضای می پردازد)تعقیب ساختمانی عملیات اجرای

 فنی ماهیت دارای اختلافاتی که در داوری قبول و قضائی مراجع به فنی کارشناسی خدمات قانون مذکور)ارائه 15ماده  11موجود، بند 

 کارشناس معرفی یا قضایی مراجع به کتبی نظر اعلام "آیین نامه اجرایی قانون مزبور است،که مشعر می دارد: 13ماده  26است( و بند 

در این حالت با ورود  ."قانون( 11)ماده موضوع شده، تعیین هایمهلت ظرف قضایی محاکم به واجد شرایط خبره کارشناسی هیأت یا

مراجع قضایی برای بررسی تخریب های ساختمانی ناشی از سیلاب و نیاز به استفاده از نظرات و خدمات فنی و تخصص لازم پیرامون 

استاندارد و مرغوبیت مصالح و دیگر مسائل مربوط به سازه می توان برای سازمان و اعضاء آن صلاحیت و اختیاراتی تخصیص داد که در 

هارچوب آن نظرات مستند و مستدل، در مرحله اول به بازگشایی علل فنی و مهندسی این تخریب ها و در مرحله بعد، به جلوگیری از چ

 تخریب های ناشی از بلایای طبیعی مشابه منتج می گردد.

 

 راهکارها و پیشنهادات-1-16-4

توجهی به مباحث دهد و بیمعه را به خود اختصاص میهای ملی و توان اقتصادی جامسکن و ساختمان سهم زیادی از سرمایه

از این رو  . ناپذیر اقتصادی و اجتماعی را دربر خواهد داشتهای جبرانپس از ساخت، خسارتپیش و های لازم ایمنی و عدم کنترل

هاد می گردد، لازم و ضروری تدقیق و توجه به راهکارهایی که در راستای اصلاح و رفع نواقص و کاستی های قانونی و ساختاری پیشن

/ش ق 32139نامه شماره  3می باشد.شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی ساختمان در پاسخ به مکاتبات بعمل آمده صرفا طی بند 

آمادگی سازمان را در صورت اعلام نیاز هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها برای در  اختیار گذاشتن تجربیات خود   18/11/1389مورخ 
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در حوزه ایمنی ساختمانها و روش های کنترلی مربوطه به ویژه نسبت به رعایت ضوابط شهرسازی و هم چنین مقررات ملی ساختمان 

 طی نشست تخصصی اعلام داشت.

 نظام قانون چون قوانینی وجود دارد. هاساختمان برای ایمنی یکپارچه قانون تصویبتدوین و  . در نظام حقوقی ایران نیاز به1

بحران در امر تامین ایمنی ساختمان ها به ویژه در  مدیریت برای که دارد وجود آپارتمان تملک و هاشهرداری صنفی، نظام ندسی،مه

در  هابرای ایمنی ساختمان یکپارچه و واحد قانون وجود یک اما کرد استناد آنها به توانمی برابر بلایای طبیعی چون زلزله، سیلاب و ....

 را فعلی ریخته بهم وضعیت مالی منابع و امکانات داشتن اختیار در با آن زیر مجموعه متولی دستگاه های که طبیعی برابر بلایای

 .کند، مفید و موثر است ساماندهی

و آیین نامه های اجرایی مرتبط با آن و نظام مهندسی و کنترل ساختمان . به نظر می رسد، در اصلاح و بازنگری پیرامون قانون 2

یر آن بر مقررات ملی ساختمان که در مجلس شورای اسلامی در حال انجام است بایستی به طور شفاف، کارآمد و اثربخش صلاحیت تاث

 نگهداری و برداری ساخت، بهره مرحله سه در شهر های ساختمان ایمنی نسبت به تامین  و تکالیف سازمان نظام مهندسین ساختمان

 جایگاه بهبود ساز، و ساخت کیفیت بلایای طبیعی همچون سیلاب مشخص گردد تا به ارتقای وقوع از پس و حین پیش، زمانی بازه در

 ها، پذیری مسؤولیت در شفافیت ارتقای برداران، حقوق بهره رعایت ساختمان، مهندسی نظام سازمان ارکان کارآمد سازی و حقوقی

 صلاحیت حرفه فاقد اشخاص ورود از جلوگیری و ذیصلاح قانون مجریان صحیح سازی پیاده قانون، از ای تفاسیر سلیقه در رفع ابهامات

 اخلاق قانون و نهادینه سازی این مفاد به اجرایی های دستگاه و نهادها برای التزام قانونی کارهای و ساز ساختمان، ایجاد اجرای در ای

 مهندسی منتهی گردد. و ای حرفه

تاسر کشور به سازمان های نظام مهندسی ساختمان که از توانایی ها و تجربیات . واگذاری آموزش مقررات ملی ساختمان در سر3

تکنیسین های فنی و زمینه شامل: آموزش های مردمی، آموزش های مهندسان و آموزش  3کافی و لازم برخودار می باشند، در 

 کارگران، پیشنهاد می گردد.

( و بیست و دوم )مراقبت و نگهداری بارهای وارده بر ساختمان: سیلابفصل ششم ) ششممباحث اجرا و نظارت بر اجراء  ستیبای. 4

پیگیری و هرگونه قصور و تقصیر در عدم رعایت آن بدون هیچ گونه اغماض و مقررات ملی ساختمان به جد  مقرراتها( از ساختمان

فراوان این فعل ها یا ترک فعل ها ی  چشم پوشی مستوجب مجازات انتظامی شده و هم چنین نظام حقوقی به دلیل اهمیت و تاثیرات

-5در این خصوص باید به اسناد بالادستی نظیر شماره حرفه ی به سمت جرم انگاری و مجازات های کیفری آنها حرکت کند. –صنفی 

 "رمترقبهیو حوادث غ یعیاز سوانح طب یو کاهش خطرات ناش رییشگیپ"مصوب مقام معظم رهبری در خصوص یکل استهاییس 6

 ."یرفنیوسازهای غت و تخلف شناختن ساخ جرمو مقررات لازم برای  نیقوان بیو تصو هیته "ه داشت که مقرر می دارد:اشار

. می توان به دریافت نشان ایمنی برای ساختمان هایی که مقرره های مبحث ششم مقررات ملی ساختمان را رعایت نموده اند 5

ایمنی به  نشانبه منظور ارائۀ  ساختماننظام مهندسی سازمان از سوی شهرداری و  در این راستا، نظام نامه ی اشاره داشت.

توسط مالکین شاخصی برای  نشانارائه شود که اخذ این  بایستی  کنند،هایی که ضوابط فنی و مهندسی ایمنی را رعایت میساختمان

   ساختمان است. ه یافزود ایجاد ارزش

مبحث  ییاجرا ساختارپیش بینی  (ساختمان از نگهداری )مراقبت وات ملی ساختمانمقرر بیست و دوم مبحث خصوص در. 6

نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در  مسئوول به عنوان توسط وزارت راه و شهرسازی مذکور
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 مهندسی ساختمان بهذاری آن به سازمان نظام و واگ های شهرسازی و عمرانی شهری  ها و طرح طراحی و اجرای تمامی ساختمان

 از اهمیت برخوردار می باشد. عنوان یک تشکل فنی تخصصی و یک نهاد برخاسته از توانمندی مهندسان فرهیخته، 

 کنترل دار عهده مسئول دستگاه عنوان به ها شهرداری ":است آمده ساختمان ملی مقررات دوم و بیست مبحث مقدمه . در6-1

 های سازمان همکاری با بایست می که دارند عهده بر ساختمان ملی مقررات رعایت در را وظیفه ترین مهم شهرها در ساز و ساخت

 تشویق و ترغیب به نسبت ای حرفه های تشکل کمک از استفاده با چنین هم و ایران استاندار ملی سازمان و ساختمان مهندسی نظام

ها با ساختار  که شهرداری این. "کنند اقدام خصوص این در شهری بالادستی های طرح از حفاظت و ساخت نوین های روش از استفاده

. بنابراین برون سپاری این مسئولیت توسط شهرداری ها امکان پذیر نمی باشد را ایفا نمایندنقش مجریان تام و تمام قانون فعلی بتوانند 

ها به نظر بهترین گزینه  ترین سازمان به شهرداری ی و کیفی و به عنوان نزدیکبه سازمان نظام مهندسی با پتانسیل عظیم از حیث کم

و  تهیه که های بازرسی در مورد نگهداری و ایمنی ساختمان ها ضروری است می باشد و برای اجرایی نمودن این مورد تشکیل شرکت

  انجام پذیرد. مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمانتوسط شورای نیز بایستی ها  شیوه نامه بازرسی ادواری از ساختمان تدوین

در قانون  به این معنا که تکلیف انگاری قانونی برای مهندسین است. های بعد از ساختبحث مراقبت . از دیگر راهکارهای6-2

برای ند ساخته شده را ای از بناهای بلطبق قانون مسئولیت نگهداشت و بازرسی های دوره نانبرای مهندسان تعریف شود تا آ وظایفی

و  ، مالکانبهره بردارانبر عهده  و مراقبت از ساختمان مسئولیت نگهداریو صرفا  بر عهده بگیرندیک دوره زمانی مشخص و معین  

 مستاجران نباشد که در اکثر مواقع صلاحیت و تخصص لازم در این زمینه را ندارند. 

مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان از و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان طبق . 6-3

ابتدای شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان توسط مجری به صاحب کار یا صاحب کاران در بخش های مختلف ساختمان به 

عایق های / سال 5تمان حداقل نمای ساخ/ سال 11سازه های ساختمان شامل پی، اسکلت، سقف و سفت کاری حداقل  :شرح زیر است

با توجه به سکوت اما  سال 3تجهیزات و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی، آسانسورها حداقل / سال 5رطوبتی ساختمان حداقل 

می توان این برداشت را نمود که دوره ضمانت و تعهد مهندسین طراح ، محاسب و در دیگر مباحث مقررات ملی ساختمان قوانین 

و  می باشد "مادام العمر"سازمان نظام مهندسی در مقابل ساختمانی که تحت نظر ایشان طراحی و اجرا گردیده است بصورت  ناظرین

العمر برای دوره تعهد مهندسین در قبال ارائه خدمات فنی مهندسی باز و زمان مشخصی برای آن تعریف نشده و نوعی تعهد مادام

در نظر گرفته شده است.  تا پایان دوره بهره برداری از ساختمان حرفه ی  –فنی  ولیتمسئو  مهندسان در قبال ارائه خدمات

ناکارآمدی و  عدم اثر بخشی موثر برداشت متداول و رایج فوق که ناشی از سکوت مقنن است را باید در نا عادلانه، غیرعقلائی و مغایرت 

ی تعریف محدوده مرتبطدر قوانین و مقررات ستی می توان بیان داشت، با حقوق و آزادی ها افراد بودن آن،دانست. برای رفع این کا

ی زمانی به بازه بادر ساختمان  و استاندارد سته به عمر مفید مصالح کاربردیطراح، مجری یا ناظر ( ب )زمانی برای مسؤولیت مهندسان 

 برای بیمه شرکت های مشارکتو هم چنین تمام کار تر پس از اسال و یا مدت طولانی تر برای عیوب و خسارات جدی دهتا  پنجمدت 

 . بینی گرددپیش ساخت از پس دوره در تضمین

قراردادن مسؤولیت به میزان سهم مهندسین در  و ناظر ین طراح، محاسب، مجری وتفکیک میان مسؤولیت مهندس . بایستی6-3-1

از  "مراقبت و نگهداری"عملی خاص با عنوان  -ایجاد صلاحیت علمی .صورت پذیردساخت و ساز و میزان نظارت آنها در طول پروژه 

 ساختمان برای مهندسان) مهندس مراقب یا مهندس نگهدار( 
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سازنده، ورای منافع سیاسی و  همکاریکه مستلزم  خواهد شدبا پایدارسازی ساختمان های شهر تضمین  سلامت عمومی. 1

 با قدیمی های ساختمان پایدارسازی در مهندسی ساختمان و شهرداری نظام سازمان و شهرسازی و راه وزارت اقتصادی کوتاه مدت،

 می باشد. فرسوده بافت اولویت

 ثبت اسناد و املاک سازمان-1-17
 مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاک  در خصوص حادثه سیلاب گزارش

 

 چکیده-1-17-1

کشور، از ابعاد مختلف حقوقی از جمله بعد حقوق ثبت اسناد و املاک، در بخشهای شمالی، میانی و جنوب  89حادثه سیل نوروز 

قابل مطالعه و بررسی می باشد. در این حادثه ، عمده ترین مسائل حقوق ثبتی در دو بعد املاک خصوصی و املاک عمومی قابل بررسی 

بت اسناد قبل از وقوع حادثه، به تکالیف قانونی می باشد. در بعد املاک خصوصی ، این سوالات مطرح بوده است که اولاً آیا سازمان ث

خود برای تبدیل کردن سوابق ثبتی ساکنین اطراف رودخانه ها و نقاط سیل زده از روش سنتی به روش کاداستر که ترتیبات تحدید 

محض وقوع سیل  ، با صدور حدود املاک را بدون نیاز به حدود فیزیکی زمینی میسر می سازد را انجام داده بوده است؟ و ثانیا آیا به 

اعلامیه ها و اطلاع رسانی های خود، به اشخاصی که ملک آنها در اثر رانش زمین جابجا شده و یا اشخاصی که اسناد مالکیت خود را در 

ی شده و به این حادثه از دست داده اند،  اطمینان داده است که با اتکاء به نظام ثبتی نوین، به سرعت املاک جابجاشده آنها، جانمائ

جای اسناد مفقودی آنها نیز سند مالکیت المثنی با بهره گیری از اطلاعات موجود در سامانه صادر خواهد شد. و نهایتا بعد از وقوع 

حادثه، تلاش خود را جهت جانمایی املاک جابجا شده وصدور اسناد مالکیت المثنی بر پایه اطلاعات نظام کاداستر با سرعت لازم ، کرده 

یا خیر؟همچنین در بعد  املاک عمومی این سوالات مطرح می باشد که آیا سازمان ثبت، در  صدد برآمده بوده است تا حریم  است

رودخانه ها و مسیل ها را با همکاری دستگاههای ذی ربط ، بعنوان املاک عمومی در نظام نوین ثبت وارد و تثبیت نماید و آیا بعد از 

تا بر پایه اطلاعات نظام کاداستر، اقدام به تعرفه حدود ثبت شده به دستگاههای ذی ربط بنماید؟ در این وقوع سیل نیزموفق شده است 

خصوص، گروه ثبتی کمیته حقوقی هیات ملی بررسی حادثه سیل ، مطالعاتی را آغاز کرد ولی به دلیل بی پاسخ ماندن سوالات 

زمان ثبت در قضیه سیلاب را بصورت کامل مورد مطالعه قرار دهد و لذا مطروحه، قادر نبوده است تا علل و عوامل عدم موفقیت سا

 مطالعات خود را بر اساس اخبار و مستندات عمومی منتشر شده تهیه و تقدیم کرده است

 

 

 فصل یکم: گزارش مقدماتی

 

 :سیلاب حادثه زمینه در اسناد و املاک سازمان قانونی اختیارات و وظایف -1-17-1

در برخی مناطق کشور، این سوال را  به وجود آورد که آیا واقعا حوادث طبیعی باید موجب ورود خسارات   1389ل حادثه سیلاب سا

فراوان به کشور شود و یا اینکه در صورت اتخاذ تدابیر لازم و اجرای وظایف قانونی دستگاههای اجرایی ، این خسارات قابل کنترل بوده 

صت نیز وجود داشته است؟  در این خصوص دستگاههای متعددی قابل مطالعه بررسی بوده اند و و حتی امکان تبدیل کردن آن  به فر

اقدامات آنها را  می توان در سه زمان متفاوت یعنی قبل، حین و بعد از وقوع حادثه مورد تحقیق قرار داد. اولین گام در این خصوص نیز 
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نی یادشده است و از بین دستگاههای اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک بررسی وظایف قانونی دستگاههای اجرایی در سه مقطع زما

نیز اگرچه در تقسیمات سازمانی به قوه قضایی اتصال دارد )و از بدنه قوه مجریه جدا  می باشد( ، اما بعنوان دستگاهی اجرایی ، در 

گزارش  با استناد به قوانین و مقررات جاری، تکالف  خصوص حادثه مزبور دارای وظایف و تکالیفی بوده است بر همین اساس ، در این

 قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک در مقاطع سه گانه مورد اشاره ، تحت بررسی قرار گرفته است.

 

 (آمادگی و پیشگیری) سیلاب وقوع از قبل -الف 

 الف . حدنگاری حدود کلیه مسیل ها-1

 الاجراء لازم تاریخ از سال پنج مدت ظرف است مکلف سازمان: »   میدارد مقرر   83 بهمن مصوب حدنگار جامع قانون 3  ماده  

 جغرافیایی مرزهای محدوده داخل اراضی و املاک کلیه حدود و موقعیت که برساند انجام به نحوی به را حدنگاری قانون این شدن

 مستحدث اراضی ها، تالاب ها، دریاچه دریاها، ها،جنگل مراتع، ها،کوه کلیه حدود و موقعیت همچنین و غیردولتی و دولتی از اعم کشور

 و توصیفی اطلاعات سایر و هانقشه از برداریبهره امکان و شود تثبیت و مشخص کشور، جزایر و متروکه و دایر های مسیل ساحلی،

 از ای نقطه هیچ که ای گونه به گردد، میسر جامع نظام در حدنگار مالکیت اسناد و نقشه صورت به کشور، اراضی و املاک کلیه ثبتی

 برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک  تکلیف این یادشده قانونی مستند اساس بر و. « نباشد حدنگار مالکیت اسناد و نقشه بدون کشور

 .نمائید تهیه کاداستر جامع نظام اساس بر آنرا های نقشه و کرده حدنگاری( جاری سال)89 سال تا را ها مسیل تمامی که است گذاشته

 الف. جلوگیری از ثبت شدن بستر رودخانه ها و مسیل ها-2

 ثبت درخواست افراد از... هاوه ها رودخانه ها، مسیل بستر ،، ،،جنگلها مراتع به نسبت“" ثبت قانون نامهنامن آیئین 41 طبق ماده

 افراد جانب از ثبت پذیرش عدم“ " نظر مورد املاک ثبت پذیرش خصوص در مسلم قاعده حیث این از” . . "شودشومی نمی پذیرفته

 و اسناد ثبت سازمان که است بدیهی. .  دارد موصوف املاک ثبت خصوص در تکلیفی صلاحیت عام معنای در دولت و است“ " عادی

 به نسبت اولا دارد؛ تکلیف جهت دو از   جامعه افراد به ثبتی خدمات ارائه فرآیند در ،، دولت ساختار از بخشی بعنوان کشور املاک

 را موضوع ،، افراد توسط املاک ثبت و خدمات ارائه فرایند در ثانیا و نپذیرد را ثبت پذیرش تقاضای   افراد، جانب از دولتی و ملی اراضی

   نماید احراز بودن ملی غیر و دولتی غیر حیث از

مربوط به حوادثی مانند سیلاب، سالب به انتفای موضوع خواهد بود بدیهی است با اجرای این وظیفه، بخش قابل توجهی از مشکلات 

 زیرا اصولا  املاک و تاسیساتی در کنار مسیل وجود نخواهند داشت تا از وقوع سیل آسیب ببینند.

 .الف. جلوگیری از ثبت اعیانی های واقع در حریم3

 ملی مقررات و قوانین مشمول رقبات در واقع اراضی و عرصه 8/14/1354 مصوب ثبت قانون متمم قانون 4 ماده 3 تبصره براساس

 متمم قانون 4 ماده به استناد با توانند نمی ثبت ادارت و بوده خارج قانون این های ظرفیت شمول از کشور مراتع و ها جنگل شدن

کنند. بدیهی است پایش  صادر مالکیت سند طبیعی منابع و ملی های عرصه روی بر شده ساخته هایهای اعیانی برای   ،، ثبت قانون

 این موضوع توسط سازمان ثبت ، می تواند کمک شایانی به پیشگیری از وقوع خسارات ناشی از سیل باشد.

 

 سیلاب وقوع جریان در -ب

 اند داده دست از سیل اثر در را خود اسناد که مالکینی  به رسانی و اطمینان بخشی اطلاع
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 مانند ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون قانون 1 ماده ذیل تبصره  

 های رسانه طریق از کشور املاک و اسناد ثبت سازمان: »  میدارد مقرر  1311 سال مصوب اندرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله،

 ارائه محل ثبت به ماه شش ظرف حداکثر را خود دلائل و مستندات و مدارک و اسناد الحقوق ذوی تا رساند می عموم اطلاع به گروهی

 باشد رسیده محل دادگاه تأیید به آنها مستندات و مدارک و اسناد اصالت بایست می کنند مراجعه مذکور مدت از بعد کسانیکه نمایند،

 سوابق براساس المثنی سند اخذ امکان مسئله که است گذاشته  ثبت سازمان عهده بر تکلیف این یادشده قانونی مستند اساس بر و« 

 . برساند ، اند داده دست از سیل اثر در را خود اسناد که مالکینی اطلاع به را( کاداستر اطلاعات با خصوصا) ثبت اداره در موجود

بوده و نگرانی فراوانی برای از بهاین ترتیب با اطمینان بخشی در حین وقوع سیلاب، بخشی از آلام آسیب دیدگانی که درگیر سیل 

دست رفته داشته های خود دارند، تکسین داده می شود و علاوه بر آن، مقدماتی جهت رفع مشکل پس از خاتمه سیل، فراهم می 

 گردد.

  سیلاب وقوع از پس-پ

 پ.جمع آوری مدارک و مستندات مربوط به وضعیت مالکیت املاکی که در اثر سیل ازبین رفته اند-1

 آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  2 ادهم  

 به که اطلاعاتی و مدارک آوری جمع به نسبت باید تابعه ادارات و ثبت سازمان: » میدارد مقرر   11سال مصوب اندرفته بین از سوزی

 و مدارک و اسناد مکلفند نیز شهرداریها و عمومی و دولتی مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه و نمایند اقدام کند می کمک مشکل رفع

 مسئولیت تحت اداره عهده بر را تکلیف این یادشده قانونی مستند اساس بر و. « دهند قرار ثبت ادارات اختیار در را نیاز مورد های نقشه

 از سیل اثر در را خود سند که مالکینی برای المثنی سند صدور مشکل رفع به که اطلاعاتی و مدارک و اسناد که است گذاشته شما

 نماید آوری جمع اند، داده دست

 

 پ.صدور سند مالکیت المثنی برای اشخاصی که در اثر سیل سندآنها مفقود یا معدوم شده است.-2

 زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون قانون 1 ماده ذیل تبصره  

 گروهی های رسانه طریق از کشور املاک و اسناد ثبت سازمان: »  میدارد مقرر  1311 سال مصوب اندرفته بین از سوزی آتش و سیل

 نمایند، ارائه محل ثبت به ماه شش ظرف حداکثر را خود دلائل و مستندات و مدارک و اسناد الحقوق ذوی تا رساند می عموم اطلاع به

 بر و«  باشد رسیده محل دادگاه تأیید به آنها مستندات و مدارک و اسناد اصالت بایست می کنند مراجعه مذکور مدت از بعد کسانیکه

مالکینی که سند خود را از دست داده اند، برای  که است گذاشته بر عهده سازمان ثبت  تکلیف این یادشده قانونی مستند اساس

تشکیل پرونده داده و نسبت به صدور سند برای آنها اقدام کند. البته با توجه به اجرایی شدن قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت باید در 

    مدت کوتاهتری نسبت به اجرای وظیفه یادشده اقدام خود را صورت دهد.

 

 کننده به موضوع اسناد مالکیتپ.تشکیل هیات رسیدگی -3

 و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  5 ماده  ماده  

 رئیس بازسازی، مسوول از مرکب اختلافی حل هیأت ثبتی حوزه هر در: »   میدارد مقرر1311سال مصوب اندرفته بین از سوزی آتش

 محل بخشدار و شهرها خصوص در محل شهردار و اسلامی شورای مجلس در محل نمایندگان یا نماینده معرفی با معتمد نفر دو ثبت،
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 تشخیص بمنظور تحقیقات انجام و ثبت ارجاعات و اعتراضات و شکایات بررسی هیأت این وظیفه شود می تشکیل شهر خارج مورد در

بر عهده  تکلیف این یادشده قانونی مستند اساس بر و«  باشد می تقاضا رد یا ملک مشخصات و حدود و آن میزان و متقاضی مالکیت

 .دهد تشکیل را یادشده قانون 5 ماده موضوع هیات که است گذاشته شده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

 

 پرسش های مربوط به سازمان ثبت )که به آنها پاسخی داده نشده است( -1-17-1

 11/11/81مصوب  قانون جامع حد نگار )کاداستر( 1 ماده به مربوط بخش اول: سوالات

 

 (89حدنگاری موقعیت و حدود مسیل های دایر و متروکه ظرف پنج سال )تاسال :تکلیف

 ریاست محترم ثبت اسناد و املاک

سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از    : »میدارد مقرر   83قانون جامع حدنگار مصوب بهمن  3  ماده  که هستند مستحضر

تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده 

ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب جنگل ،ها، مراتعتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوهمرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردول

ها و سایر برداری از نقشهها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره

بتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه ای که اطلاعات توصیفی و ث

اداره تحت  عهده بر را تکلیف و بر اساس مستند قانونی یادشده این « .هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد

)سال جاری( حدنگاری کرده و نقشه های آنرا بر اساس نظام جامع 89مسیل ها را تا سال تمامی  که است گذاشته مسئولیت شما

 و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً و مستدلاً اخیر، سیلاب به توجه در خصوص تکلیف مزبور با کاداستر تهیه نمائید.   لهذا ،

 به موارد مشروحه ذیل پاسخ فرمائید:  موجود، مستندات

 یا تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی

است  شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

https://www.ekhtebar.com/
https://www.ekhtebar.com/
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 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب مشکلات ثبتی مردم در واقعه کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

برای رفع مشکلات ثبتی مردم آسیب دیده از سیل  میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 بود.موثرتر 

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع اتفاقات ثبتی  و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا است سازمان ثبت آمادگی پاسخگویی به تمامی  تقاضاهای ثبتی آسیب دیدگان برمبنای نظام کاداستر را ندارد شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا تسهیلات بهتری در موضوع ثبتی به سیل زدگان ارائه گردد؟ شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 در خصوص موضوع یادشده دارید؟ حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون 1تبصره ذیل ماده  به مربوط سوالات-1-17-8

 1172اند مصوب سال رفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث

 

 اطلاع رسانی به مالکین مبنی بر امکان اخذ سند المثنی برای کسانی که سندآنها دراثر  سیل از بین رفته باشد  :تکلیف
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 حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون قانون 1تبصره ذیل ماده   که هستند مستحضر 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از   : »میدارد مقرر  1311اند مصوب سال رفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه

طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می رساند تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات و دلائل خود را حداکثر ظرف شش ماه 

یند، کسانیکه بعد از مدت مذکور مراجعه کنند می بایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه به ثبت محل ارائه نما

مسئله امکان  که است گذاشته اداره تحت مسئولیت شما عهده بر را تکلیف و بر اساس مستند قانونی یادشده این «محل رسیده باشد 

اداره ثبت )خصوصا با اطلاعات کاداست( را به اطلاع مالکینی که اسناد خود را در اثر سیل از اخذ سند المثنی براساس سوابق موجود در 

 کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً و مستدلاً اخیر، سیلاب به توجه در خصوص تکلیف مزبور با دست داده اند ، برسانید.   لهذا ،

 رمائید:به موارد مشروحه ذیل پاسخ ف  موجود، مستندات و مدارک

 یا تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی

است  شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب مشکلات ثبتی مردم در واقعه کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

دیده از سیل برای رفع مشکلات ثبتی مردم آسیب  میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 موثرتر بود.
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 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع اتفاقات ثبتی  و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا است سازمان ثبت آمادگی پاسخگویی به تمامی  تقاضاهای ثبتی آسیب دیدگان برمبنای نظام کاداستر را ندارد شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا تسهیلات بهتری در موضوع ثبتی به سیل زدگان ارائه گردد؟ شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 در خصوص موضوع یادشده دارید؟ حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  1ماده  به مربوط سوالات-1-17-1

 1172اند مصوب سال رفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه

 

 جمع آوری مدارک و اطلاعات ملکی مالکینی که اسناد مالکیت خود را در اثر سیل از دست داده اند :تکلیف

 ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  2ماده    که هستند مستحضر 

 آوری جمع به نسبت باید تابعه ادارات و ثبت سازمان : »میدارد مقرر   11اند مصوب سالرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند

 نیز شهرداریها و عمومی و دولتی مؤسسات و سازمانها ها، وزارتخانه و نمایند اقدام کند می کمک مشکل رفع به که اطلاعاتی و مدارک

 بر را تکلیف و بر اساس مستند قانونی یادشده این «. دهند قرار ثبت ادارات اختیار در را نیاز مورد های نقشه و مدارک و اسناد مکلفند

اسناد و مدارک و اطلاعاتی که به رفع مشکل صدور سند المثنی برای مالکینی که  که است گذاشته اداره تحت مسئولیت شما عهده

 و مستدلاً اخیر، سیلاب به توجه در خصوص تکلیف مزبور با نمائید.  لهذا ، سند خود را در اثر سیل از دست داده ان، جمع آوری

 به موارد مشروحه ذیل پاسخ فرمائید:  موجود، مستندات و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً

 یا تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی

است  شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،
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 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب در واقعه مشکلات ثبتی مردم کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

برای رفع مشکلات ثبتی مردم آسیب دیده از سیل  میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 موثرتر بود.

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع اتفاقات ثبتی  و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا تمامی  تقاضاهای ثبتی آسیب دیدگان برمبنای نظام کاداستر را ندارداست سازمان ثبت آمادگی پاسخگویی به  شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا تسهیلات بهتری در موضوع ثبتی به سیل زدگان ارائه گردد؟ شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 در خصوص موضوع یادشده دارید؟ حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای
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 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  1ماده  به مربوط سوالات-1-17-6

 1172اند مصوب سالرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه

 

 مالکین متقاضی سند المثنیبرای رسیدگی به شکایات واعتراضات  5تشکیل هیات حل اختلاف ماده  :تکلیف

 حوادث یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون  5ماده   ماده  که هستند مستحضر 

در هر حوزه ثبتی هیأت حل اختلافی    : »میدارد مقرر1311اند مصوب سالرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه

مرکب از مسوول بازسازی، رئیس ثبت، دو نفر معتمد با معرفی نماینده یا نمایندگان محل در مجلس شورای اسلامی و شهردار محل در 

و خصوص شهرها و بخشدار محل در مورد خارج شهر تشکیل می شود وظیفه این هیأت بررسی شکایات و اعتراضات و ارجاعات ثبت 

و بر اساس مستند  «انجام تحقیقات بمنظور تشخیص مالکیت متقاضی و میزان آن و حدود و مشخصات ملک یا رد تقاضا می باشد 

قانون یادشده را تشکیل دهد.   5هیات موضوع ماده  که است گذاشته اداره تحت مسئولیت شما عهده بر را تکلیف قانونی یادشده این

به   موجود، مستندات و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً و مستدلاً  اخیر، سیلاب به توجه بادر خصوص تکلیف مزبور  لهذا ،

 موارد مشروحه ذیل پاسخ فرمائید:

 یا تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی

است  شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این
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 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب مشکلات ثبتی مردم در واقعه کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

برای رفع مشکلات ثبتی مردم آسیب دیده از سیل  میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 موثرتر بود.

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع اتفاقات ثبتی  و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا برمبنای نظام کاداستر را ندارداست سازمان ثبت آمادگی پاسخگویی به تمامی  تقاضاهای ثبتی آسیب دیدگان  شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا تسهیلات بهتری در موضوع ثبتی به سیل زدگان ارائه گردد؟ شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 در خصوص موضوع یادشده دارید؟ حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه آئین نامه اجرایی قانون 1ماده  به مربوط سوالات-1-17-7

 1172اند مصوب سالرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث یا جنگ

 

 تهیه آمار از اسناد مالکیتی که در اثر سیل از بین رفته اند  :تکلیف

 یا جنگ اثر در آنها ثبتی اسناد که املاکی مالکیت اسناد صدور نحوه قانون اجرایی نامه آئین 2   ماده  که هستند مستحضر 

 بین از ثبتی مدارک و اسناد  اگر : »میدارد مقرر 1311سال مصوب اندرفته بین از سوزی آتش و سیل زلزله، مانند ایغیرمترقبه حوادث

 حوزه در قانون اجرای جهت را لازم تسهیلات و امکانات کشور املاک و اسناد ثبت نباشد،سازمانمقدور آنها برای المثنی تهیه و رفته

 که است گذاشته اداره تحت مسئولیت شما عهده بر را تکلیف و بر اساس مستند قانونی یادشده این « نماید  می فراهم مربوط ثبتی

در  را شناسایی نموده و امکان صدور المثنی برای آنها را بررسی نماید.   لهذا ، اسناد و مدارکی را که در اثر سیل از بین رفته اند
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به موارد   موجود، مستندات و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً و مستدلاً اخیر، سیلاب به توجه خصوص تکلیف مزبور با

 مشروحه ذیل پاسخ فرمائید:

 یا تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی

است  شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب مشکلات ثبتی مردم در واقعه کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

برای رفع مشکلات ثبتی مردم آسیب دیده از سیل  میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 موثرتر بود.

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع ثبتی  اتفاقات و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی
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 آیا است سازمان ثبت آمادگی پاسخگویی به تمامی  تقاضاهای ثبتی آسیب دیدگان برمبنای نظام کاداستر را ندارد شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا تسهیلات بهتری در موضوع ثبتی به سیل زدگان ارائه گردد؟ شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 در خصوص موضوع یادشده دارید؟ حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 ثبت قانون نامه آئین 81 ماده مربوط سوالات-1-17-4

 

 جلوگیری از ثبت شدن بستر رودخانه ها و مسیل ها :تکلیف

 افراد از... هاوه ها رودخانه ها، مسیل بستر ،، ،،جنگلها مراتع به نسبت“" ثبت قانون نامهنامن آیئین 41 ماده وفق که مستحضرید

 ثبت پذیرش عدم“ " نظر مورد املاک ثبت پذیرش خصوص در مسلم قاعده حیث این از” . . "شودشومی نمی پذیرفته ثبت درخواست

 سازمان که است بدیهی. .  دارد موصوف املاک ثبت خصوص در تکلیفی صلاحیت عام معنای در دولت و است“ " عادی افراد جانب از

 اولا دارد؛ تکلیف جهت دو از   جامعه افراد به ثبتی خدمات ارائه فرآیند در ،، دولت ساختار از بخشی بعنوان کشور املاک و اسناد ثبت

 ،، افراد توسط املاک ثبت و خدمات ارائه فرایند در ثانیا و نپذیرد را ثبت پذیرش تقاضای   افراد، جانب از دولتی و ملی اراضی به نسبت

 مشروحاً و مستدلاً  اخیر، سیلاب به توجه با مزبور تکلیف خصوص در ، . لهذا  نماید احراز بودن ملی غیر و دولتی غیر حیث از را موضوع

 :فرمائید پاسخ ذیل مشروحه موارد به  موجود، مستندات و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و

 تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی یا

 است شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع



      363     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب واقعه در مردم ثبتی مشکلات کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

 سیل از دیده آسیب مردم ثبتی مشکلات رفع برای میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 .بود موثرتر

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع  ثبتی اتفاقات و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا ندارد را کاداستر نظام برمبنای دیدگان آسیب ثبتی تقاضاهای  تمامی به پاسخگویی آمادگی ثبت سازمان است شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا گردد؟ ارائه زدگان سیل به ثبتی موضوع در بهتری تسهیلات شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 دارید؟ یادشده موضوع خصوص در حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 8/28/1118 مصوب ثبت قانون متمم قانون 8 ماده 1 تبصره مربوط سوالات-1-17-8

 عدم ثبت اعیانی های واقع در بستر رودخانه ها ومسیل ها :تکلیف



364            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 و قوانین مشمول رقبات در واقع اراضی و عرصه 8/14/1354 مصوب ثبت قانون متمم قانون 4 ماده 3 تبصره وفق مستحضرید

 4 ماده به استناد با توانند نمی ثبت ادارت و بوده خارج قانون این های ظرفیت شمول از کشور مراتع و ها جنگل شدن ملی مقررات

 ، لهذا .کنند صادر مالکیت سند طبیعی منابع و ملی های عرصه روی بر شده ساخته هایهای اعیانی برای   ،، ثبت قانون متمم قانون

 موارد به  موجود، مستندات و مدارک کلیه از تصویری ارسال با و مشروحاً  و مستدلاً اخیر، سیلاب به توجه با مزبور تکلیف خصوص در

 :فرمائید پاسخ ذیل مشروحه

 تکالیف چه شما نظر به دیگر، عبارت به چیست؟ شده مقرر اقدام یا تکلیف این از اداره/ سازمان آن توصیف و تفسیر یا و توضیح -1

 هستید، مقرره این اصلاح یا تخصیص یا نَسخ به قائل اگر است؟ شده مقرر اداره/ سازمان آن برای ماده این در مشخص بطور اقداماتی یا

 است شده گذاشته دیگری سازمانهای یا سازمان برعهده تکالیف این که هستید این به قائل اگر دهید؟ ارایه را خود مستندات و دلایل

 .فرمایید ارایه را خود مستندات و دلایل نیز،

 یا معیار ضابطه، هر یا و دیگر مقررات هر یا و نامهآیین یا دستورالعمل ، بخشنامه  الاشاره، فوق قانونی ماده اجرای برای اگر -2

 چه دهید پاسخ و. کنید ارسال را آنها از ای نسخه شده، ابلاغ و تصویب دیگر مراجع سوی از یا اید کرده تصویب و وضع استانداردی

 است، تصویب یا تدوین دست در اگر و است نشده تصویب که شود تصویب باید دیگری ضوابط یا دستورالعمل مقررات، نامه، آیین

 کنید؟ ارسال را آن نویس پیش از ای نسخه شده، تهیه نویسی پیش اگر و است ای مرحله چه در و مرجعی چه توسط

 ابتدای از اداره/ سازمان آن دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا مذکور، شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای -3

  است؟ داده انجام تکالیف یا تکلیف این اجرای در اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون مذکور قانونی مقررات تصویب و وضع

 شده مقرر وظایف و تکالیف اجرای برای دهید توضیح مستندات و مدارک ارسال با و مفصلا اخیر، های سیلاب با رابطه در -4

 از پس و اخیر، سیلاب جریان در اخیر، سیلاب وقوع از پیش مرحله سه در  اقداماتی و تصمیمات چه تاکنون اداره/ سازمان آن مذکور،

 و اسناد مدارک، و دهید شرح جز به جز و مشخص و شده تفکیک بصورت و دقت با لطفا) است داده انجام و کرده اتخاذ اخیر سیلاب

 (کنید ضمیمه موارد سایر و عکسها دستورها، صورتجلسات، مکاتبات، از اعم را مربوط مستندات

 اجرای از مانع دیگر سازمانهای سوی از وظایف انجام عدم اگر اید؟ داشته تکالیف این اجرای برای مشکلاتی و موانع چه تاکنون -5

 که صورتی در یا و غیره و وظایف در ابهام یا وظایف تداخل یا قانونی خلاء وجود صورت در یا و دهید؟ توضیح مشروحا شده، وظایف این

 صدور عدم دلیل به وظایف اجرای عدم اگر. دهید توضیح مستنداتو دلیل ذکر به شده تکالیف اجرای مانع انسانی نیروی یا مالی موانع

 .دهید توضیح دلیل ذکر با است دیگر مراجع سوی از تصمیم اتخاذ عدم یا خاص مجوزهای

 اجرای در اخیر، سیلاب همچنین و اند شده واقع کشور در که قبلی های سیلاب جریان در: کنید اعلام مستند و مشخص بطور -6

 اخیر سیلاب بویژه و ها سیلاب واقعه در مردم ثبتی مشکلات کاهش و آمادگی برای که اید داده انجام اقداماتی چه خود، قانونی وظایف

 سیل از دیده آسیب مردم ثبتی مشکلات رفع برای میشد انجام اگر  و نشد انجام که میشد انجام باید اقداماتی چه و اند؟ بوده موثر

 .بود موثرتر

 انجام اقدامات و دخیل اشخاص ذکر و کامل جزییات با را اخیر سیلاب در شده واقع  ثبتی اتفاقات و رویدادها از کاملی شرح -1

 .کنید ارایه مستندات، و مدارک تصویر ارسال با انتها، تا ابتدا از واقعه، مهم نکات تمامی و شده
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 هاگزارش ملی سیلاب

 است شده تهیه آن از پس یا و پیش اتفاقات و اخیر سیلاب از سازمان آن توسط که گزارشی یا شرح هرگونه از ای نسخه تصویر -9

 یا گزارش هر یا و اید داده دیگر سازمانهای به گزارش ارایه درخواست یا استعلامات و سوالات به که پاسخی یا گزارش هرگونه یا و

 .کنید ارسال حاضر، سوالات به پاسخ پیوست به را دارید اختیار در و شده تهیه دیگر سازمانهای یا اشخاص توسط که شرحی

 آیا ندارد را کاداستر نظام برمبنای دیدگان آسیب ثبتی تقاضاهای  تمامی به پاسخگویی آمادگی ثبت سازمان است شده گفته -8

 ارایه کافی مستندات ذکر با را سازمان آن عمل نحوه و وقایع از کاملی شرح لطف... ؟...چگونه ؟.... چرا میکنید؟ تایید را امر این شما

 .نمایید

 وجود مقنن اهداف تحقق و مذکور وظایف اجرای برای مربوط مقرراتو قوانین در خلاءهایی و ها کاستی ابهامات، نواقص، چه -11

 را خود نظر کافی توضیحات با و مفصلا گردد؟ ارائه زدگان سیل به ثبتی موضوع در بهتری تسهیلات شوند مرتفع باید که است داشته

 .دهید ارایه

 موجود مقررات و قوانین در اصلاحات انجام  یا جدید؛ مقرراتو قوانین تصویب و تدوین برای پیشنهادهایی  یا کارها راه چه -11

 دارید؟ یادشده موضوع خصوص در حقوقی نظام اصلاح همچنین و مقنن اهداف تحقق برای

 کمک ملی کمیته حقوقی کارگروه ماموریت به که را دیکر اسناد و مدارک یا یا تکمیلی توضیحات هرگونه رابطه همین در -12

 .بفرمایید اعلام میکنید

 

 84بندی واصله تا پایان مرداد جمع -1-17-12

 کارگروه حقوقی  کمیته ملی سیلاب 

 1389تابستان و سیلاب  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

 

تصرفات غیر قانونی افراد در اراضی ملی، دولتی و همچنین در حریم بستر رودخانه ها، مسیل ها، تالاب ها و دریاچه های کشور را 

در حوزه حقوق عمومی آثاری به مراتب بدتر از حوزه حقوق خصوصی   "غصب"اد کرد. خاصه اینکه قلمد  "غصب"می توان مصداق 

در سطح کشور را نیز جنگل تراشی، دست  1389دارد. از این منظر یکی از دلایل متقن جاری شدن سیل های ویرانگر در اوایل سال 

مچنین ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، تالاب ها و اندازی به منابع طبیعی، تغییر مسیر رودخانه ها و مسیل ها و ه

دریاچه های کشور و در یک کلام غصب اراضی ملی و دولتی دانسته اند.با این وصف متصرفین اراضی مورد بحث ) که به تعبیری زمین 

زمان های نظارتی بر روی اراضی ملی و دولتی اعمال خوار نیز نامیده می شوند ( که احیانا به هر نحو با اهمال دستگاه های متولی و سا

ید نموده اند سعی در تثبیت تصرفات غاصبانه خود بر روی این اراضی دارند. در این مرحله با تغییر وضعیت و کاربری ملک اقدام به 

سمی مالکیت گام برمی ایجاد مستحدثات بر روی اراضی می نمایند و به منظور مشروعیت بخشی به تصرفات خود به سمت تثبیت ر

دارند. ازاین حیث سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان رکن مهمی از دستگاه حاکمیتی، مخاطب این افراد در تثبیت رسمی 

مالکیت و صدور اسناد برای ایشان می باشد. پر واضح است که عملکرد سازمان ثبت در مواجهه با چنین تقاضاهایی؛ نقش و تأثیر قابل 

در ساختار حاکمیتی کشور دارد. بااین وصف اولاً چنانچه توان و قابلیت این  "نظام جامع اراضی و املاک  "حضه ای در کنترل ملا

سازمان در سطحی باشد که مقدمتاً و پیش از دست اندازی زمین خواران، اراضی مورد بحث را به نام دولت تثبیت نماید، اساساً موضوع 

ر قانونی افراد بر روی اراضی ملی و دولتی، حداقل فاقد رسمیت و پشتوانه سند مالکیت بوده وابراین اساس  دست اندازی و تصرفات غی
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خلع ید از اراضی مورد بحث و بازپس گیری آنها به نام دولت بسی سهل تر خواهد بود. ثانیاً و در فرضی که به علت اهمال دستگاه های 

کشور، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان اوقاف و ...( موضوع ذی سمت )همچون سازمان جنگل ها و مراتع 

تثبیت اراضی مزبور مغفول گذارده شده باشد، سازمان ثبت به عنوان بخشی از دولت، نقش و وظیفه ی صیانت از این اراضی را در 

انین مربوط به ثبت اسناد و املاک، زمین شهری، جنگل و مواجهه با تقاضاهای پذیرش ثبت از جانب افراد دارد ) موضوعی که در قو

 مراتع و همین طور شهرداری به صراحت بخ آن پرداخته شده است(.

با این اوصاف و با عنایت به اینکه تثبیت تصرفات غیر قانونی افراد بر روی اراضی ملی و دولتی و همینطور اراضی واقع در بستر و 

ا و دریاچه ها به عنوان بخشی از علل جاری شدن سیلاب در سطح کشور و بالاخص سیلاب ویرانگر اوایل حریم رودها، مسیل ها، تالاب ه

قلمداد گردیده بود،لذا اصل استماع منصفانه اقتضاء می داشت تا موضوع با ذکر مصادیق صدور سند در اراضی مورد بحث  1389سال 

حکایت از تکلیف سازمان ثبت در صیانت از اراضی ملی و دولتی دارد، نزد  برای اشخاص غیر اصیل و همچنین احکام متعدد قانونی که

 مسئولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح و پاسخ و استدلال این سازمان استماع گردد.

این بر همین اساس موضوع طی شرح مفصلی، مشتمل بر احکام قانونی، شرح وظایف، تکالیف و تعهدات قانونی سازمان ثبت در 

حوزه و همچنین موارد نقض و صدور سند بر روی اراضی مورد بحث ،به مسئولین محترم سازمان مزبور ارائه گردید تا پاسخ و دفاعیات 

 ایشان در یک بازه ی زمانی معقول ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

ضوع، تناسبی با اهمیت امر و فاجعه ی پیش مع الوصف مشاهده میگردد که واکنش سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور به مو

آمده ندارد. چرا که با توجه به عمق فجایع پیش آمده و احتمال بسیار بالای تکرار آن در کشور بلاخیز ایران، حداقل انتظار از دستگاه 

، تغییر روندها و نهایتاً های ذی سمت و مسئول، تدقیق درمسائل پیش آمده و موضوعات مبتلی به و اهتمام جدی در کنترل فرآیند ها

 بهبود عملکرد ها در حوزه های مرتبط است. 

بنابراین  اولاً سازمان مرکزی ثبت اسناد و املاک کشورکه اساساً نقش سیاست گذاری و نظارت بر فرآیند ها را بر عهده دارد پاسخی 

از تنها یکی از ادارات کل استانی سازمان ثبت اسناد و  به پرسش های متعدد هیأت ملی گزارش سیلاب ارائه ننمود. ثانیًا پاسخ دریافتی

املاک کشور) اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس( نیزدر نهایت ایجاز و اختصار و بدون پرداختن به ابهامات، سوالات و مسائل متعدد 

 مطرح شده و در یک کلام بدون تحلیل و بررسی و تنها در چهار عبارت تقدیم هیأت گردیده است.

تدقیق در پاسخ مختصر و موجز اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس حکایت از این موضوع دارد که اولًا سازمان ثبت قائل به 

این موضوع است که نظارت بر ساخت و ساز ها بر عهده ی شهرداری هاست و اداره ی ثبت کنترلی بر این موضوع ندارد و ثانیًا اینکه در 

کاداستری سازمان ثبت کنش گر نبوده و دستگاه ها ی همچون وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و ... می بایست که حوزه تعهدات  

ضرورتاً با ارائه ی نقش های مربوط به اراضی تحت تولیت خود ، مقدمات تثبیت این اراضی در سامانه های الکترونیک سازمان ثبت را 

 مهیا نمایند.

پاسخ جامع و تحلیلی از جانب سازمان ثبت، موارد ذیل در خصوص نقش این سازمان در بروز وضعیت لذا علی رغم عدم دریافت 

 فعلی و جاری شدن سیلاب های مکرر در سطح کشور تشریح می گردد:

همانطور که اشاره شد سازمان ثبت به سوالات عدیده هیأت ،مبنی بر چرایی صدور سند مالکیت در اراضی ملی، دولتی و -1

ن بستر و حریم بستر رودخانه ها و مسیل ها پاسخ مشخصی نداده است. با تدقیق مجدد در پاسخ اداره کل ثبت فارس نیز همچنی

چندان از ابهام موضوع کاسته نمی شود! توضیح اینکه اداره کل ثبت فارس اعلام نموده که اسناد صادره برای ساختمانها  و مستحدثات، 
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اری و ایجاد ساخت و ساز توسط افراد است. در صورتی که سوال اصلی هیأت، چرایی صدور سند موخر بر صدور پروانه توسط شهرد

برای مستحدثات واقع در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و همچنین مستحدثات واقع در اراضی جنگلی و دولتی خارج از حریم 

ندارند ثانیًا همانطوری که در مقدمه ی گزارش ارسالی به سازمان  قانونی شهر هاست؟ حوزه ای که اولاً شهرداری ها کنترلی بر روی آن

محترم ثبت اعلام گردیده، دستگاه های متولی همچون سازمان جنگل ها، زمین شهری، وزارت نیرو و ... اظهار می دارند که در مرحله 

 ی خلع ید از متصرفین غیر قانونی، با سند مالکیت رسمی در دست ایشان مواجه هستند!

سازمان ثبت ) در این بخش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس( در پاسخ ارسالی به طور غیر مستقیم دستگاه های متولی -2

 را مسئول اصلی عدم کادستر و تثبیت اراضی ملی،دولتی و همینطور اراضی واقع در حریم و بستر رودخانه هاو مسیل دانسته است.

آن )) کلیه ی  8دانست. قانونی که به موجب ماده 1383ان ثبت را منطبق با قانون حدنگار مصوب شاید بتوان این استدلال سازم

دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک خود را جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثبت اسناد و 

زمان ثبت در کادستر نمودن اراضی مورد بحث را می توان یک نقش املاک کشور قرار دهند((. در این صورت و به درستی نقش سا

واکنشی قلمداد نمود و قائل به این بود که تا اقدام کافی از جانب دستگاه های متولی در ارائه نقشه ها و اطلاعات حقوقی صورت نپذیرد 

 اداره ثبت قادر به کادستر نمودن اراضی نخواهد بود.

را نمی توان دلیلی برای صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت بر روی اراضی مورد بحث دانست. توضیح اما در عین حال این موضوع 

ساله از  5قانون حدنگار و پذیرفتن این موضوع که عدم کاداستر اراضی در برهه زمانی  8این که علی رغم حکم قانونی مقرر در ماده 

اهمال دستگاه های متولی همچون سازمان جنگل ها، وزارت نیرو، شهرداری ها، قانون حدنگار( به دلیل  3تاریخ تصویب قانون )ماده 

وزارت مسکن و شهرسازی و ... بوده است  )چنانکه  در پاسخ اداره کل ثبت فارس اشاره شده است که ، شرکت آب منطقه ای فارس به 

ی از رودخانه ها و مسیل های شیراز را به اداره ثبت نقشه تقریبی بخش 14/12/1381عنوان زیر مجموعه وزارت نیرو اخیراً و درمورخ  

بوده و وزارت نیرو ازتاریخ تصویب قانون تکلیف به ارائه نقشه و مستندات وفق ماده  1383ارائه نموده حال اینکه قانون حد نگار مصوب 

 قانون حدنگار داشته است(. 8

را مجوزی برای صدور سند توسط اداره ثبت بر روی اراضی مورد  اما در عین حال نمی توان این قصور و اهمال دستگاه های متولی

بحث دانست. ازاین جهت سازمان ثبت به عنوان بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور رأساً تکلیف صیانت از این اراضی را دارد. حداقل 

ت را متوقف نماید. امری که اولاً نیاز اینکه با عدم پذیرش ثبت از جانب غاصبین ، اراضی فرآیند ثبت اراضی به نام هر شخصی جز دول

به بررسی، کنترل و نظارت حداکثری سازمان مرکزی بر روند ارائه خدمات در واحد های ثبتی مستقر در سطح کشور دارد و در این بین 

ضی ملی و دولتی و باز تعریف برخی فرآیندها الزام و ضروری می نماید ثانیًا در نحوه ی آموزش کارکنان ثبتی موضوع صیانت از ارا

همچنین اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها به عنوان بخشی از شرح وظایف ایشان مد نظر قرار گیرد و ثالثاً این که در 

اه تحقق تکالیف و تعهدات ناشی از قانون حدنگار، سازمان ثبت )به عنوان متولی اجرای قانون( چنانچه با اهمال و عدم همکاری دستگ

های ذیربط مواجه بوده می بایست که موضوع را از طریق مبادی ذی ربط به دستگاه های نظارتی اعلام و پیگیری می نمود.موضوعی که 

 به علت عدم دریافت پاسخ از جانب سازمان مرکزی، اظهار نظر در خصوص آن میسور نیست.       
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 سازمان برنامه و بودجه-1-14
 چکیده-1-14-1

های مختلفی با عناوین مختلف ریزی تشکیل شده است و از بدو تأسیس، برنامهمنظور برنامهدهای رسمی که در کشور به یکی از نها

ساله(، برنامه آمایش سرزمین و برنامه های توسعه  5و  1از قبیل برنامه های عمرانی، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )

است. سازمان برنامه و بودجه از مهمترین رکن های اقتصادی کشور است   و بودجهه است سازمان برنامه استانی را تدوین و اجرا کرد

وظایف رئیس جمهور در امور برنامه ریزی و بودجه در قالب سازمان برنامه و  2/5/85شورای عالی اداری مورخ  116که حسب مصوبه 

 جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می گردد. بودجه انجام می شود که این سازمان توسط معاون رئیس

 یکصد و بیست و ششم اصلدر این قسمت از گزارش کارگروه حقوقی، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان سازمانی که بر اساس 

ررسی و کنکاش قرار می گیرد. با قانون اساسی در راستای مسئولیت مستقیم رییس جمهور در امور برنامه و بودجه تشکیل شد مورد ب

توجه به اهمیت امر برنامه ریزی و بودجه ریزی در مدیریت بحران، تلاش شده است با بررسی جامع قوانین و مقررات مرتبط با وظایف 

پس از  سازمان، ابتدا وظایف و تکالیف سازمان استخراج و مورد شناسایی قرار گیرد و سپس این تکالیف در سه مرحله قبل، حین و

وقوع سیلاب دسته بندی و مورد تحلیل قرار گیرد و در آخر ضمن بررسی موضوعی مقررات و تحلیل قوت و ضعف آنها در مدیریت 

بحران عملکرد سازمان در راستای انجام وظایف قانونی تحلیل، نقد و بررسی گردد. سرانجام کارگروه حقوقی پیشنهادات خود را در 

 مان در حوزه مدیریت بحران سیلاب و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از وقوع سیل ارائه می دهد.راستای بهبود عملکرد ساز

 

 

 مقدمه -1-14-1

مفهوم توسعه صنعتی پدیدار گردید. اما مفهوم توسعه در ابعاد اجتماعی آن طی با اهمیت یافتن اقتصاد جهانی میلادی  81در دهه 

دهه های اخیر مورد بحث واقع شده است و اندیشمندان اجتماعی به این باور رسیده اند که توسعه اجتماعی از توسعه اقتصادی و 

 مراه دارد. صنعتی جدا نیست و چه بسا توسعه اجتماعی خود توسعه اقتصادی و صنعتی را به ه

در طی این تحولات آنچه در درجه ی اصلی اهمیت قرار گرفت این بود که بسیاری از مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی خود تحت 

در جهت رشد  21گستردگی و شدت بهره برداری انسان از منابع طبیعی کره ی زمین طی قرن  .تأثیر مشکلات زیست محیطی است

جهی را به جو زمین، پوشش گیاهی، تنوع زیستی، اراضی و جنگل ها و... وارد آورده است. این اقدامات غیر اقتصادی صدمات قابل تو

اصولی خطرات جدی و بالقوه ای را برای بقای نسل انسان و دیگر گونه های زیستی کره ی زمین ایجاد کرده است و تمامی این موارد 

 .جدید از توسعه تحت عنوان توسعه ی پایدار شده است بویژه طی دو دهه ی اخیر سبب شکل گیری گونه ای

برنامه ریزیها برای توسعه و فعالیت  مفهوم توسعه ی پایدار ناظر بر این واقعیت انکار ناپذیر است که ملاحظات مربوط به اکولوژی باید در

یدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، توسعه ی پا " 141طبق تعریفی که اسکوبار ارائه می دهد:  .اقتصادی به کار گرفته شود های

کنونی است بدون آنکه به توانایی نسل های بعدی جهت برآوردن رفاه انسان  جهت به حداکثر رساندن اجتماعی و زیست محیطی

                                                 
141 Escobar Arturo (2005) The Anthropology of Development and Globalization, Edited by Edelman. Marc and Haugerud. 

Angelique, Pubished by Blackwell. 
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د، کاهش ظرفیت های تولیی، جلوگیری از آلودگی های محیط ضمناً در توسعه پایدار مباحثی همچون 149"نیازهایشان آسیبی وارد آید.

توسعه ی بنابراین . شود مطرح می حمایت از بازیافت ها، عدم حمایت از توسعه ی زیان آور و از بین بردن شکاف میان فقیر و غنی

پایدار با هدف رشد و گسترش همه ی شرایط مادی و معنوی زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انسان ها بویژه در مناطق شهری 

 .ایجاد شده است

و گاردنر عنوان می  "برنامه ریزی برای اهداف مشخص با رویکرد افزایش رفاه "وسعه را چنین تعریف می کند:استنفورد ت

. "توسعه نیازمند تغییر اجتماعی است و برای دستیابی به آن برنامه ریزی های آگاهانه و فعالیت های ارادی ضروری می نماید"دارد:

 در می تواند رخ دهد. ... و تغذیه عمومی، سلامت ی اجتماعی از جمله اقتصاد، آموزش،فرایند توسعه در هر کدام از عرصه های زندگ

دربردارنده جنبه های منفی نیز می باشد.برای نمونه توسعه اقتصادی در پاره ای موارد  اما است، مطلوب ضمنی بطور توسعه حالیکه

  ی آن پایداری محیط زیست را تهدید می کند.نابرابری های اجتماعی را افزایش می دهد و یا پیامدهای زیست محیط

های مختلفی با عناوین مختلف ریزی تشکیل شده است و از بدو تأسیس، برنامهمنظور برنامهیکی از نهادهای رسمی که در کشور به 

سرزمین و برنامه های توسعه ساله(، برنامه آمایش  5و  1از قبیل برنامه های عمرانی، برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )

 است.  و بودجهاستانی را تدوین و اجرا کرده است سازمان برنامه 

 2/5/85شورای عالی اداری مورخ  116سازمان برنامه و بودجه از مهمترین رکن های اقتصادی کشور است  که حسب مصوبه 

مه و بودجه انجام می شود که این سازمان توسط معاون رئیس وظایف رئیس جمهور در امور برنامه ریزی و بودجه در قالب سازمان برنا

 جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می گردد. 

 148وظایف سازمان برنامه و بودجه کشور برگرفته از وبسایت رسمی سازمان عبارتند از:

 راهبری و رصد توسعه کشور 

 فرهنگی کشور انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، اجتماعی و 

 انجام مطالعات و بررسی های علمی برای بهبود نظام های برنامه ریزی و بودجه ریزی 

 تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه  های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت.

 ارائه پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مربوط به بودجه کل کشور به مراجع ذیربط 

 تهیه و تنظیم بودجه سنواتی و ارائه آن به مراجع ذیربط 

 نظارت مستمر بر اجرای برنامه ها بودجه و پیشرفت دوره ای سالانه آنها وارائه گزارش های لازم.

 تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی 

 ارزیابی عملکرد مدیریت 

ت، رتبه بندی و ارزشیابی مهندسین مشاور و پیمانکاران مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرایی کشور و تشخیص صلاحی

 سطح کشور 

 هماهنگی و راهبری روش ها و برنامه های آماری در چارچوب نظام آماری کشور 

                                                 
 
148 https://www.mporg.ir/home 
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 تهیه نقشه و ارائه اطلاعات مکانی کشور 

بل، حین و پس از بحران بررسی و تحلیل نقش این سازمان در بحران های سیلاب های اخیر در کشور در مقاطع زمانی قضرورت 

ریزی، توزیع منابع انسانی، آموزش و ریزی، بودجهدر زمینه های برنامههمانا وظایف، اختیارات و ماموریت هایی است که این سازمان 

ش و برای بررسی نق دارد. نظام فنی و اجرایی و رصد روند توسعه کشوربرنامه های آمایش سرزمین، پژوهش، تولید آمار و اطلاعات، 

عملکرد این سازمان در قالب عملکرد حقوقی و نقشی که سازمان مذکور بر اساس قوانین موضوعه و مقررات جاری می بایست در بحران 

سیلاب ایفا می کرد و یا ایفا کرده است و همچنین تشخیص ئ تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکرد سازمان و ارائه پیشنهادهای حاصل از 

سازمان چه در زمینه چگونگی انجام وظایف قانونی آن و چه در راستای تشخیص و شناسایی نقاط ضعف و  تجزیه و تحلیل عملکرد

نقصان قوانین، کارگروه حقوقی هیات گزارش ملی نسبت به تهیه پرسش نامه ای به طرفیت ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه اقدام 

 نمود.

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بهره برداری از سایر  نجساله ششم توسعه وبرنامه پ وانینق با محور لحاظ دادن پرسش ها

از  یآن سازمان در خصوص حوادث ناش فیوظا یدر راستا یشده قانون فیتعر یحسب محورها قوانین موضوعه و مقررات مربوطه

اختصاصی و  در دو بخشدر هر سه مرحله قبل از وقوع بحران، حین بحران و پس از بحران، به طور تفصیلی کشور  ریاخ یها لابیس

شد. متاسفانه علی رغم پیگیری های متعدد توسط کارگروه و دبیر محترم هیات، مطرح  کیبه تفکدر قالب سی و پنج صفحه  عمومی

ت به محدودیت زمانی در ارائه گزارش کتابت بخش مربوط به سازمان برنامه و سازمان مذکور از ارائه پاسخ امتناع نمود فلذا با عنای

بودجه بدون ارائه اطلاعات از سازمان و عدم هرگونه همکاری با کارگروه حقوقی در راستای آگاهی رسانی به مردم و رعایت اصل 

 شفافیت صورت پذیرفت.

 یکصد و بیست و ششم اصلودجه کشور به عنوان سازمانی که بر اساس در این قسمت از گزارش کارگروه حقوقی، سازمان برنامه و ب

قانون اساسی در راستای مسئولیت مستقیم رییس جمهور در امور برنامه و بودجه تشکیل شد مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد. با 

سی جامع قوانین و مقررات مرتبط با وظایف توجه به اهمیت امر برنامه ریزی و بودجه ریزی در مدیریت بحران، تلاش شده است با برر

سازمان، ابتدا وظایف و تکالیف سازمان استخراج و مورد شناسایی قرار گیرد و سپس این تکالیف در سه مرحله قبل، حین و پس از 

مدیریت  وقوع سیلاب دسته بندی و مورد تحلیل قرار گیرد و در آخر ضمن بررسی موضوعی مقررات و تحلیل قوت و ضعف آنها در

بحران عملکرد سازمان در راستای انجام وظایف قانونی تحلیل، نقد و بررسی گردد. سرانجام کارگروه حقوقی پیشنهادات خود را در 

 راستای بهبود عملکرد سازمان در حوزه مدیریت بحران سیلاب و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از وقوع سیل ارائه می دهد.

 

نی سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بحران های طبیعی در مرحله پیش، حین و پس از وقوع تکالیف قانو -1-14-1

 بحران

کشور را  یو استخدام یادار و امور و بودجه امور برنامه تیجمهور مسئول سی: رئقانون اساسی و ششم ستیو ب کصدی اصلبر اساس 

/ 5/ 2بگذارد. شورایعالی اداری در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه مورخ  یگرید عهده ا بهآنها ر تواند ادارهیدارد و م بر عهده ماًیمستق

های ها و وظایف مربوط به حوزهقانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت 126با توجه به اختیارات اصل 1385

ف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تصویب نمود: وظای

لذا با عنایت به نقش سازمان مذکور به ویژه در  اداره گردد.« معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور»کشور توسط 
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برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت و شرح وظایف  زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی و نقش هایی که در راستای مطالعه، طراحی و

دستگا های اجرایی دارد لذا در این بخش تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بحران سیلاب در قالب سه فصل شامل؛ 

 قبل از وقوع بحران سیلاب، حین بحران سیلاب و پس از وقوع بحران سیلاب بررسی می شود.

 

 وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بحران های طبیعی در مرحله پیش از وقوع بحرانفصل اول: 

در این بخش تکالیف قانونی سازمان برنامه و بودجه در مرحله پیش از وقوع بحران سیلاب منبعث از قوانین موضوعه و مقررات 

 گردد: مربوطه، شناسایی و استخراج و به تفکیک به شرح ذیل ارائه می

 

 1111قانون برنامه و بودجه سال 

 میو تنظ یزیبرنامه ر نهیسازمان برنامه و بودجه در زم اراتیو اخت فیوظا 1351قانون برنامه و بودجه سال  5مستند به ماده 

 است: ریبودجه و نظارت به قرار ز

و  یاقتصاد یگزارش ها هیبودجه و ته میو تنظ یزیبه منظور برنامه ر یو اجتماع یاقتصاد یها یانجام مطالعات و بررس-1

 .یاجتماع

 .ییاجرا یبرنامه درازمدت با تبادل نظر با دستگاه ها هیته-2

  .ساله 5 یبرنامه عمران هیته-3

 .مربوط به بودجه کل کشور یها استیها و س یخط مش شنهادیپ-4

  .بودجه کل کشور میو تنظ هیته-5

  .سالانه آنها شرفتیبرنامه ها و پ ینظارت مستمر بر اجرا-6

 .کشور یآمار یهماهنگ نمودن روش ها و برنامه ها-1

 .کشور ییاجرا یو عملکرد دستگاه ها ییدارا یابیارزش-9

 

و ارجاع کار از طرف  ردیگ یتوسط سازمان برنامه صورت م مانکارانیمشاور و پ نیمهندس یو طبقه بند تیصلاح صی( تشخ22ماده

سازمان  دییانعقاد قرارداد مربوط با تأ نیو همچن یمطالعات یطرح ها یجهت اجرا یتخصص ایو  یبه موسسات علم ییدستگاه اجرا

 خواهد بود.

 اتیمال ،سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن یو برنامه ها یهر برنامه عمران اتیعمل یدولت جهت اجرا یمنابع مال-24 ماده

باشد و وجوه مربوط در خزانه متمرکز  یم یو خارج یوام ها و اعتبارات داخل زیو ندولت  یدرآمدها ریو سا میرمستقیو غ میمستق یها

خواهد  بیو به تصو نییتع برنامهمذکور ضمن قانون همان  یاز منابع مال یاعتبار هر برنامه عمران نیو نحوه تأم زانیخواهد شد. م

 .دیرس

بودجه و  ییاجرا یرسد براساس گزارش ها یم بیدولت به تصو یکه در بودجه عموم یو عمران یاعتبارات جار هی( کل31 ماده

 شود. یداده م صیو سازمان تخص ییوزارت دارا ندگانیمرکب از نما یا تهیشده توسط کم نیمع یدر دوره ها اتیعمل شرفتیپ
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اری و عمرانی دولت سازمان موظف است در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات ج-34ماده 

تعیین می شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه 

عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخصات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های عمرانی 

نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند  مربوط

 و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

عمرانی مراقبت دائم به عمل آورده و دستگاه های اجرایی موظف هستند در پیشرفت فعالیت های جاری و طرح های -35ماده 

منظماً به ترتیبی که از طرف سازمان تعیین می شود اطلاعات لازم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تسهیلات و همکاری لازم را برای 

 نظارت و ارزشیابی سازمان بر نتایج اجرای فعالیت ها و طرح ها از هر حیث فراهم سازند.

 موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح ذیل تنظیم نماید:سازمان -31ماده 

ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و  6گزارش  -1

 همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

 شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.گزارش اقتصادی سالانه  -2

گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه ای از هزینه های عمرانی  -3

 ماه پس از پایان هر دوره برنامه. 6پرداخته شده حداکثر تا 

ربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست گزارش م 

 گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه به مجلس تقدیم شود. 

 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

ی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در ( فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکان11ماده 

مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، بر عهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های 

 تهیه و ابلاغ می شود. با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمینمربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 

تبصره: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرایی این ماده را به منظور 

 نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

عه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به : صندوق توس16ماده  

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اعضاء هیأت امناء صندوق و  در راستای توسعه پایدار ایجاد شده استثروت های ماندگار و مولد 

 محل جلسات هیأت امنا توسط دبیر هیات امنا تعیین و ارسال می گردد.دبیر هیأت امنا است که دستورجلسه، تاریخ و 

 در کشور، وزارت نیرو مکلف است: به منظور مدیریت جامع و توسعه پایدار منابع آب( 21ماده 

 الف( تشکیلات ستاد آب کشور را بر مبنای حوضه های آبریز اصلی تجدید سازمان نماید.

 تانی با هدف حفاظت و بهره برداری منابع آب کماکان به قوت خود باقی می مانند.شرکت های آب منطقه ای اس -1تبصره

( آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک به وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و 2تبصره 

 به تصویب هیات وزیران می رسد. کشورو پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود 
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 درآمد ناشی از فروش حقآبه حق آبه داران متعلق به حقآبه داران است و پس از کسر هزینه ها بین آنها توزیع می شود. -ب

 (28ماده 

مکن است و بهره برداری از جنگل ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران م -الف

بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها براساس توان بوم شناختی )اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع 

برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و  5است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت ملزم به پرداخت جریمه ای تا 

 گاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. زیست

مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صدرصد آن برای احیاء جنگل، مرتع و 

 زیستگاه های خسارت دیده هزینه می شود. 

نان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط به منظور مردمی شدن اقتصاد دو ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آ -ب

زیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه داده 

س بالاترین فهرست های می شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براسا

بهاء پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه 

 ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.

امل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و آیین نامه اجرایی این بند ش

به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه  سایر الزامات لازم

 می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین ( 31ماده 

اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت به مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه 

زمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سر

راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گذاری منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تشکیل می شود آیین نامه اجرایی این ماده 

 ان می رسد.با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیر

: شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت در خصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1تبصره 

 باشد. در سطح استان می

 وظایف و اختیارات شورا: -پ

بررسی تأیید وتصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چارچوب 

تصویب اسناد توسعه نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و 

های بلند سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های کلان، آمایشسیاست هرستانی در چارچوبای و طرح ها و پروژه های بخشی و ش

 مدت و میان مدت استانی و ملی است. 

نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات موثر برای کاهش عدم  بررسی و

 چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی تعادل درون استانی در 
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تصویب طرح های توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه انسانی در چارچوب سیاست های مصوب شورای 

 عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری.

و اولویت بندی قابلیت ها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری شناخت 

 داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد.

در سطح استان  های دولتی و غیردولتیای بخشاتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه

 های توسعه ای استان.ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامهدر راستای انطباق آنها با سیاست

 هزار نفر جمعیت در قالب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری. 51تصویب طرح های جامع شهرهای تا 

 دجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور. بررسی گزارش عملکرد برنامه و بو

اتخاذ سیاست ها و ارتقاء صادرات غیرنفتی استان در چارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های 

 تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چارچوب سیاست های دولت.

 ی تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان.بررسی راه ها

درصد از اعتبارات تملک دارایی های  5( شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا 3تبصره 

در قالب کمک های فنی و اعتباری برای سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورایی برنامه ریزی 

 افزایش اعتبار صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد 

با مسئولیت رئیس « شورای عالی آمایش سرزمین»به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن  -32ماده 

 ور تشکیل می شود. که از جمله وظایف آن عبارت است از:  سازمان برنامه وبودجه کش

 بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبردی توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن 

 ها و طرح های توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی نظارت مستمر بر تهیه برنامهوبررسی، تصویب، هماهنگی

 های اجرایی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای، استانیبررسی برنامه 

نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 

 ذی ربط.

 ان می رسد.آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیر

سند نظام فنی و »به موجب این ماده سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون  -34ماده 

 را تهیه و اجرا کند.« اجرایی کشور

 

 :قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرح های (2ماده 

 .اقتصاد مقاومتی صرفا در حوزه های ذیل الذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید

 موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست-الف

 ( 6از جزء ب ماده  3و  2، 1بند 
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، با رعایت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون ( قانون مالیات بر ارزش افزوده39ـ عوارض وصولی بند)الف( ماده)1

داری کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه

( روستاها و مناطق %31درصد)سی( شهرها و %11گردد، به نسبت هفتاددرصد )داری کل کشور افتتاح میمالیاتی کشور توسط خزانه

گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری ها واریز میها و دهیاریعشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری

ایری گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در همان روستاها و مناطق عشهای شهرستان مربوط واریز میبه حساب فرمانداری

 .هزینه شود

تبصره ـ عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص 

 .گرددها واریز میها و دهیاری( به حساب شهرداری%111صددرصد)

همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی ( قانون مالیات بر ارزش افزوده و 39ـ عوارض موضوع بندهای )ب(، )ج( و )د( ماده )2

نام سازمان ( قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به43گذاری خودروهای موضوع بند )ج( ماده )موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

( سهم %12درصد)هشود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازدداری کل کشور واریز میامور مالیاتی کشور نزد خزانه

( روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب %35درصد)وپنج( سایر شهرها و سی%53درصد)وسهکلانشهرها، پنجاه

ها و مناطق عشایری توزیع ها و دهیاریشود، محاسبه و بین تمام شهرداریدستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می

روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و  گردد. سهممی

( %31درصد)ریزی شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود. همچنین سیهای برنامهمصوبات کمیته

ها برای تأمین از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی

تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت های( نیمهها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای )پروژهزیرساخت

 .گرددبه نسبت کسر میگیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان شهرکهای صنعتی استان قرار می

( شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در %31درصد )( از مبلغ موضوع سهم سی%5درصد)تبصره ـ پنج

گیرد. قرار می 31/2/1391اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 

  .صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستندشرکت شهرکهای 

قانون مالیات بر ارزش افزوده  (38( ماده )2( و )1های )( بند )ب( این ماده در بخش مغایرت بر تبصره2در طول برنامه ششم جزء )

  .حاکم است

ر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت ( قانون مالیات ب39( ماده)1آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره)ـ عوارض3

گردد. در ها )برای روستاهای فاقد دهیـاری و مناطق عشایری( همان شهرستان توزیع میها و فرمانداریها، دهیاریبین شهرداری

، عوارض آلودگی صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی )پنجاه نفر و بیشتر( به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند

های ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستانهای اعلامی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیتهبراساس سیاست

 .شودهای متأثر توزیع میربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستانذی

از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزیع کننده عوارض های متأثر تبصره ـ در صورتی که شهرستان

ربط، نماینده سازمان حفاظت های ذیآلودگی واحدهای بزرگ )پنجاه نفر و بیشتر( متشکل از نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان
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های اعلامی سازمان اقدام به توزیع عوارض آلودگی اس سیاستهای مربوطه براسمحیط زیست و نماینده ادارات کل امور مالیاتی استان

 خواهند کرد. 

 (26ماده 

 :استانی ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمدپذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه

 :الف ـ دولت موظف است

و پس از تصـویب شورای عالی آمایش  ین ملی و استانی را تهیه کندـ در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزم1

   .سرزمین از سال دوم اجـرای قانون بـرنامـه به اجراء در آورد

هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد ـ هزینه ـ درآمدها و هزینه2

داری کل ای هر استان )برمبنای وجوه واریزی به خزانههای سرمایهای و تملک داراییجمع درآمدها، اعتبارات هزینهصورت سراستانی به

کشور( در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابلاغی سازمان 

ربط های ذیماهه بین استانای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سههای سرمایهلک داراییای و تمبرای تأمین اعتبارات هزینه

  .گرددتوزیع می

سـوم به ترتیب یک( از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صـادرات گـاز طبیعی را به%3درصد)ـ سه3

های عمرانی در قالب یافته جهت اجرای برنامههای کمترتوسعهناطق و شهرستانخیز و گازخیز و دوسـوم به مهای نفـتاستان

بر  قانون این( 26) ماده( الف) بند  (3ها اختصاص دهد. حکم جزء )ریزی و توسعه این استانهای سنواتی با تصویب شورای برنامهبودجه

مه ششم توسعه، حکم مقرر درمورد افزایش درصد در این بند، ( حاکم است. در طول اجرای قانون برنا1( بند )ب( ماده )1حکم جزء )

حاکم  4/12/1383( مصوب 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )44( بند )ب( ماده )3بر جزء )

  .است

ها ائی به واحدهای مربوطه خود در استانـ در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجر4

 .ها را واگذار کندو شهرستان

ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و  5

ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن در کمیته تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن

عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به

شورای اسلامی روستا  انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس

  .عنوان ناظر، تهیه کندبه

( از سرجمع %9تا  %5ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد )برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهب ـ شوراهای برنامه

بهسازی روستاهای ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

های برداری از ظرفیتهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهدولت موظف است به منظور تحقق سیاست( 21ماده 

شکوفایی و  ملی و ایجاد بستر لازم برایموجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد 

  :های سنواتی انجام دهداقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه محور روستاهاپیشرفت عدالت
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  :الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی

، تحت پیوستی با در بودجه سنواتی ـ تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری2

  .و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد« عمران و توسعه روستایی»عنوان 

  شده در ساماندهی عشایرهای برخورداری تعیینشاخص (%5ـ تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد) 5

های بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در نها برای همه روستاها و آبادیـ تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آ 6

  طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار

های ریزی محلی، توسعه فعالیتگر در زمینه برنامهعنوان عناصر پیشرو و تسهیلبه ـ آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر1

 .های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائیرسانی، جلب مشارکتهای فرهنگی، بهبود خدماتاقتصادی و برنامه

سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن 9

روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه  (%31درصد)سی نوعی که حداقلبه مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

  .سازی شوندایمن

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای ـ تعیین شاخصهای بافت 8

  دارای اولویت

  :ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی

های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد ها و برنامهحداکثری فعالیتسازی ـ یکپارچه3

ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهجهادی و نظارت

  ساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعیهای جامع، براعشایری در قالب برنامه

 (32بند چهارم از ماده 

( ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت %11درصد)اختصاص معادل ریالی ده

یع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش گذار بخش کشاورزی، صناتسهیلات به متقاضیان غیردولتی سرمایه

های کلی برنامه ششم و در ( سیاست11ـ 4کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند )

 .چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی

مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و  های آموزشی، ترویجی، مدیریتتولید و پخش برنامه (33بند دال از ماده 

برداران، به سفارش و تأمین های علمی به بهرهوری و انتقال یافتهزیست و منابع طبیعی کشور، بهرهفرآوری تولیدات، حفاظت از محیط

  .مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و های زیستآبی، رهاسازی حقآبها بحران کممنظور مقابله بدولت مکلف است به( 35ماده 

میزانی که در سال پایانی وری و جبران تراز آب، بههای زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفرهافزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

  :عمل آوردرا به اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر

وری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و الف ـ افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره

 .ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
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 های(سیستم)سامانه و بندهاآب توسعه ،(ایغیرسازه و ایسازه) خاک و آب عملیات اجرای  آبیاری نوین،ب ـ توسعه روشهای 

 سال. در هکتار هزار ششصد میزان به حداقل آبگیر سطوح

عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب ها به( هزینه%95درصد)تبصره ـ برای توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنج

 .شودبودجه سالانه تأمین و پرداخت می

مدیریت آبهای نامتعارف و  شده و بازچرخانی پسابها،ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترلپ ـ حمایت از توسعه گلخانه

 .مدیریت آب مجازی

های کلی اقتصاد سیاست وری آب در چهارچوبت ـ طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره

های مناسب فقط در چهارچوب الگوی مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق

  .کشت

های یت( وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعال%5درصد)ث ـ احیاء، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج

 .آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات

های شیلاتی هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتج ـ ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست

 .و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 .برداریدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهچ ـ برق

( قانون رفع موانع تولید 12جویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده)تبصره ـ منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه

 .گرددتأمین می 1/2/1384پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رقابت

برداری تا پایان روی چاههای دارای پروانه بهرهشده بر ح ـ نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره

 .اجرای قانون برنامه

  .خ ـ استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد

 .هاها و چشمهها، قناتهها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانها و قناتها، چشمهد ـ تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه

وشوی مواد خام کنندگی و شستذ ـ تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه )سیستم( خنک

 .تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه

نقاط کشور تعریف نموده و در طی ر ـ دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی 

 .سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد

 وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.

 (36ماده 

در جهت اصلاح نظام  ( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم )الف ـ دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاست 

( ارتقاء دهد و نیز حداقل %31درصد)را حداقل معادل سیوری مصرف آنوری استحصال و بهرهبرداری آب آشامیدنی، بهرهبهره

 .( آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید%31درصد)سی

نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل  تبصره ـ وزارت

های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب کنشیرین( آب%11هفتاددرصد)
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کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از رینشیشده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبشیرین

 .شودبنیان انجام میطریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش

 :عمل آوردزیست بهدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط(39ماده 

(  EIAمحیطی)ای و ارزیابی اثرات زیستهای توسعهها و برنامه( در سیاست SEAزیست)محیطالف ـ نظارت بر ارزیابی راهبردی 

طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق 

 زیست. یطآزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری مح

های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و برداری مناسب از تالابب ـ اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره

درصد طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیستشده در کنوانسیون رامسر بههای ثبتویژه در ارتباط با تالابجوامع محلی به

  .های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرندالاب( ت21%)

زیست در المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیطپ ـ تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین

( قانون اساسی 125( و یکصد و بیست و پنجم )11رعایت اصول هفتاد و هفتم) اجرای این بند منوط به .های سنواتیقالب بودجه

  .باشدمی

  هکتار هزار پانزده و هشتصد  سازی جنگلها در سطحاحیاء، توسعه و غنی ح ـ

  میلیون هکتارحداقل درسطح ده خ ـ اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان

  میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یککانونزدایی وکنترل د ـ بیابان

محیطی با مشارکت ( حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست%111ر ـ ارتقای پوشش صددرصد)

بخشی دام و مراتع سالانه همچنین تعادل منظور پایداری جنگلها وجوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به

  )درصدحداقل ده

های مشترک و مرزی مانند هیرمند ض ـ اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانه

  محیطی آنهاو تأمین حقآبه زیست

های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی امغ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعل

صورت شفاف های مذکور دلایل را کتبًا بهو درصورت رد گزارشها و درخواست اقدام نمایدگذاران حداکثر ظرف مدت دوماه سرمایه

منزله تأیید در مهلت مقرر، بهنفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی

  .باشدمی

 ف ـ

باشد. دولت در برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میـ هرگونه بهره1 

 .باشدنمیرسد، مجاز به تمدید قرارداد ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می

بینی اعتبارات و امکانات در ( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش1منظور تحقق بند)ـ به3

های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، بودجه

 .قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نمایدتجاوز و تصرف، مبارزه با 
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در  (تبصره ـ دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب)سلولزی

 .اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد

 

 :25/2/1391 ن ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبدر چهارچوب قانو (58ماده

سازی و ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریالف ـ وزارتخانه

های مختلف ی شهری پایدار بر حسب گونهبازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرین

ها با رویکرد ای( و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت)شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه

با پیشنهاد وزارت ساله تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه .ربط اقدام نمایندمحور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیمحله

بینی رسد و در قالب بودجه سنواتی پیشها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میراه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری

برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین  .گیردها قرار میربط و شهرداریشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیمی

ها و عالی استانهای راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورایماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه، در سهرساختخدمات و زی

کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای 

  .ند داشتهای بازآفرینی شهری خواهبرنامه

های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده

 .شودموصوف اضافه می

پذیری سکونتگاههای روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی( و ب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب

قیمت و زمین مورد نیاز را در درآمد شهری )در شهرهای کوچک( منابع مالی و تسهیلات ارزانمسکن برای اقشار کم همچنین تأمین

 :آوردعملقالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به

قیمت با کارمزد پنج درصد ار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانـ بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هز1

 .التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی( و تأمین مابه5%)

 .حاکم است 11/8/1366( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 6این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر 

پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و دستگاهها مکلف است در راستای تحقق

های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار قرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساختحفظ حقوق شهروندان نسبت به است

یک از قوانین های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچگذاری دادهمناسب برای اشتراک

 .نیست

الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر  ها و اصلاحسازی ساختمانمنظور مقاومبه( 61ماده 

 :انجام گردد

کار های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایانها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانهالف ـ شهرداری

 .کامل این مقررات است ها، منوط به رعایتبرای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه
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ای( خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه ب ـ کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت فنی)حرفه

 .های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایندو نظارت بر ساختمان

 (61ماده 

عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای شورایالف ـ 

 :های زیر اقدام نمایدبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتفرسوده و دسته

 .ـ طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است1

ها به مرور زمان قابل ها و دهیاریایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریـ طرحه2

 .انجام است

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک »های عمومی و عمرانی دولت موضوع ( مشمول برنامه1تبصره ـ طرحهای گروه)

باشد که می« شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی 11/11/1359عمرانی و نظامی دولت مصوب های عمومی، برای اجرای برنامه

 .تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شودتمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می

افتهای فرسوده و نامناسب وری و استحصال زمین نسبت به احیای بمنظور افزایش بهرهربط موظفند بهب ـ دستگاههای اجرائی ذی

 .روستایی اقدام نمایند

های تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از ها موظفند با اعمال سیاستهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریپ ـ وزارتخانه

 .وب حمایت نماینداحیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مص

ت ـ دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی 

های روبنائی و زیربنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و ( از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه%11درصد)حداقل ده

 .ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نمایداوت سود تسهیلات یارانهمابه التف

( قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 4( و )1( قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد )61بند )ت( ماده )

 .حاکم است 31/3/1381

دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و هی و احیاء شهرهای آسیبث ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماند

 .های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهدساختمان

نشین و برخورداری آنها از دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه( 62ماده 

 :اقدامات زیر را انجام دهد نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجازمزایای شهرنشینی و پیش

نشینی با رویکرد ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیهالف ـ برنامه

 .درصدو کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده نشینتقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه

عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای نشین تعیین شده توسط شورایبخشی مناطق حاشیهب ـ سامان

رچوب های شهری با مشارکت آنها، درچهاسازوکارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده

 .و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر« سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز»

هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد  پ ـ تهیه و اجرای طرح

 .طبیعی آنها
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 .ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتیاطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریت ـ طراحی و ایجاد کمربند سبز در 

آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب(11ماده

  :قدامات ذیل را انجام دهدارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی ا ناشی از حوادث و سوانح،

 .های اجتماعی مردمهای مردمی و افزایش مشارکتالف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و 

 .نح کشورسوا

آوری جامعه در مقابل حوادث های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابهای عمومی به ویژه آموزشپ ـ افزایش آگاهی

 .و سوانح

( قانون امور گمرکی 163( مندرج در ماده)%5/1درصد )ت ـ در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم

احمر قرار ( افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال%1)درصدبه یک

 .گیردمی

 (121ماده

الف ـ دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب 

 :برساند هیأت وزیران

  ـ سند ملی کار شایسته1

  ـ سند ملی راهبرد انرژی کشور2

 ـ سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی3

قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضائی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و _ب 

 رئیس قوه قضائیه برساند.به تصویب 

 

 کل کشور1184قانون بودجه 

 1389( به دولت اجازه داده می شود مبلغ دو میلیارد و سیصد و هفتاد و پنج میلیون یورو از منابع ورودی سال 4بند هـ تبصره 

کرده و منابع مذکور را با  ( این تبصره برداشت1صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول شماره )

 رعایت شرایط ذیل به مصرف برساند:

 میلیون یورو  151طرح های آبیاری تحت فشار و نوین تا سقف -

 آبخیزداری و آبخوانداری -

 میلیون یورو  151طرح های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه های آن تا سقف -

 میلیون یورو 51پرتنش تا سقف پایداری و ارتقاء کیفی آب شرب شهرهای -

( برنامه عملیاتی و جریان وجوه )با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی( با تأکید بر ایجاد سازو کارهای لازم برای 4از بند هـ تبصره  1جزء 

زمان برنامه سنجش، کنترل و تخمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح ها به شرح جداول پیوست، باید تأیید سا

 بودجه برسد. 
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تخصیص مرحله ای منابع به صورت ریالی و ارزی )حساب نیاز( پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان  -2

 برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.

مان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و شش ماهه این بند توسط سازگزارش عملکرد-5

 ارسال شود.

( وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به 6بند ب تبصره 

ت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صدرصد وجوه ازاء هر متر مکعب فروش آب شرب به مبلغ دویست ریال از مشترکان آب دریاف

در بودجه شرکت مذبور صرفاً جهت آبرسانی ردیف معیندردریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال از محل حساب مذکور

م بین استان شرب روستایی و عشایری و هشتاد درصد برای آبرسانی شرب روستایی براساس شخص جمعیت و کمبود آب شرب سال

های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود و تا پس از مبادله موافقت نامه بین 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

 لیات به نرخ صفر است.وجوه فوق مشمول ما

 

 9تبصره 

قانون برنامه ششم توسعه واصلاحات بعدی آن، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از  351ماده  -در راستای اجرای بند ب -الف

به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده  1311112111و  13116112111محل طرح های ذیل برنامه های 

عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا نصاب کنتورهای  به

 هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قابل پذیرش است.

خاک )سازه ای و غیرسازه ای(، توسعه آب قانون برنامه ششم: توسعه روش های آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و  35)بند ب ماده 

 بندها و سامانه های سطوح آب گیر حداقل، میزان ششصد هزار هکتار در سال.(

( شرکت های آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات 9بند )و( تبصره

قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه های خرید و نصب کنتورهای جمعی و طرح های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در 

های آب کشاورزی مجاز اقدام کرده و به صورت اقساطی با روش که توسط دستگاه اجرای مربوطه تعیین می شود اصل و هوشمند چاه

ی برای اجرای طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع کارمزد این تسهیلات را از صاحبان این چاه ها دریافت کنند. صدرصد اقساط وصول

 آب زیرزمینی در اختیار شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می گیرند.

 (13تبصره 

هزار ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت، معادل هفت 29ماده )« م»در اجرای بند -1 -الف

با اصلاحات و الحاقات بعدی و از  21/11/1391( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11میلیارد ریال از محل منابع ماده )

برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و  31/2/1391قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  12محل منابع ماده 

یی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت تجهیزات امداد هوا

و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و  9/2/1361هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 

ی اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهور
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و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های 

 اها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شور

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ به دولت اجازه داده میشود به منظور پیش  29در بند م ماده 

لزله، سرمازدگی، تگرگ، آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، ز

طوفان، آتش سوزی، گرد وغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر تسهیلات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات 

درصد و  3را به  1391قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  11وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 

درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با  2را به  1391قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  12ات موضوع ماده اعتبار

روز( و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. از  11پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )ظرف مهلت 

ات مذکور به ترتیب و میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک بخشی از اعتبار 1385ابتدای سال 

دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و 

 مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد از درآمد  11( ماده 1د )( در اجرای بن13تبصره  2بند 

قانون جامع  15و ماده  141141به جز درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت )تک برگی( موضوع ردیف درآمدی  161151ردیف 

 منظور می گردد. 131111معیت هلال احمر ذیل ردیف به عنوان درآمد اختصاصی ج 12/11/83حدنگار )کاداستر( کشور مصوب 

قانون  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده  11معادل دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع ماده  -ب

 29ماده « م»ندرج در بند تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات م

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص می یابد.

قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت  32در اجرای جزء یک بند ب ماده  -ج

قانون تشکیل سازمان  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  11ماده  صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع

 مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. مبلغ مذکور صدرصد تخصیص می یابد.

اه قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگ 29ماده « م»به منظور نظارت به اجرای بند  -د

قانون تشکیلات سازمان  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده  11های اجرایی استفاده کننده از منابع ماده 

 مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کنند.

 

 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست 

( در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط 1ماده 

زیست و به منظور حفاظت احیاء و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی و صندوق ملی محیط زیست که در 

 تأسیس می شود. این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود،

-31( تأمین اعتبار اولیه صندوق با تخصیص مبلغ ده میلیارد ریال و پس نهایتاً تا مبلغ پنجاه میلیارد ریال از محل ردیف 4ماده 

کل کشور صورت می گیرد. سایر منابع اعتبار صندوق جهت انجام فعالیت ها به  1383قانون بودجه سال  8جدول شماره  551111

 قرار ذیل است:
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 کمک های دولتی در چارچوب قوانین و مقررات.

 کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی.

 کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی 

 درآمد ناشی از گردش مالی و فعالیت های صندوق و واحدهای تابع بعد از وضوح هزینه های قانونی.

 انین و مقررات مربوط.سایر درآمدها و منابع مالی در چارچوب قو

 سرمایه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل افزایش است.-1تبصره 

به منظور تأمین و تحقق اهداف قانونی از تشکیل صندوق، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هرساله  -2تبصره

قانون مدیریت خدمات کشوری  3ودجه عمومی کشور با رعایت ماده نسبت به تأمین اعتبارات لازم برای کمک به صندوق از محل ب

 اقدام خواهد نمود.

 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

  -63ماده 

 الحاق می گردد. 16/12/61قانون توزیع عادلانه آب مصوب  24متن ذیل به عنوان یک تبصره ماده 

مکلفند در قبال واگذاری حق برداشت جدید آب تحت پوشش طرح های  تبصره: شرکت های آب منطقه ای و آب و برق خوزستان

تأمین و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصیصی، حق اشتراک دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقت نامه متبادله با سازمان 

سازه های آب در دست بهره برداری در  مدیریت و برنامه ریزی کشور  برای اجرای طرح های عمرانی مربوط با اولویت نگهداری و مدت

 همان منطقه به مصرف برسانند.

آیین نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراک با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نیرو به 

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاری های جدید فصل های با توجه به وجود دوره های آب و هوایی خشک  -15ماده 

کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و عمران شهری و روستائی )برنامه های آب شهری و روستایی(، مهار آب ها، اصلاح، روش های 

بله با عوارض خشکسالی مجهز آبیاری )با همکاری بخش های غیردولتی( و تقویت نظام بیمه محصولات کشاورزی، کشور را برای مقا

 نماید. 

 

 فصل دوم: وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بحران های طبیعی در مرحله حین بحران

 

در این خصوص برای سازمان برنامه و بودجه تکالیف قانونی لحاظ نشده است اما به نظر می رسد این سازمان می تواند در زمینه 

 صورت ضروری و فوری و همچنین جذب کمک های مالی و خدماتی بسیار موثر باشد.بودجه ریزی به 

 

 فصل سوم: وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه در مدیریت بحران های طبیعی در مرحله پس از بحران
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مطالعاتی، طراحی و  با عنایت به اینکه تکالیف سازمان برنامه و بودجه کشور کمتر دارای سمت و سوی اجرایی و بیشتر از جنس

برنامه ریزی و نظارت است لذا در مرحله پس از وقوع بحران سیلاب عمده تکالیف این سازمان در خصوص آسیب شناسی، مطالعه و 

برنامه ریزی و بودجه ریزی برای جبران آسیب های وارده می باشد. لذا در این راستا تکالیف قانونی سازمان به تفکیک قوانین به شرح 

 می باشد: ذیل 

 

 1111قانون برنامه و بودجه سال 

 (5ماده 

و  یاقتصاد یگزارش ها هیبودجه و ته میو تنظ یزیبه منظور برنامه ر یو اجتماع یاقتصاد یها یانجام مطالعات و بررس-1 بند

 .یاجتماع

 .مربوط به بودجه کل کشور یها استیها و س یخط مش شنهادیپ-4بند 

  .بودجه کل کشور میو تنظ هیته-5بند 

 

بودجه و  ییاجرا یرسد براساس گزارش ها یم بیدولت به تصو یکه در بودجه عموم یو عمران یاعتبارات جار هی( کل31 ماده

 شود. یداده م صیو سازمان تخص ییوزارت دارا ندگانیمرکب از نما یا تهیشده توسط کم نیمع یدر دوره ها اتیعمل شرفتیپ

ت در مورد اجرای فعالیت ها و طرح های عمرانی که هزینه آن از محل اعتبارات جاری و عمرانی دولت سازمان موظف اس-34ماده 

تعیین می شود به منظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف ها و سیاست های تعیین شده در قوانین برنامه 

صات طرح ها و مقایسه پیشرفت کار با جدول های زمانی فعالیت های عمرانی عمرانی و قوانین بودجه کل کشور دستورالعمل ها و مشخ

مربوط نظارت کند و برای انجام این منظور به طور مستمر از عملیات طرح ها و فعالیت های دستگاه های اجرایی بازدید و بازرسی کند 

 و دستگاه اجرایی را مرتباً در جریان نظارت و نتایج حاصل از آن بگذارد.

 سازمان موظف است گزارش های مربوط به پیشرفت عملیات عمرانی و بودجه کل کشور را به شرح ذیل تنظیم نماید:-31ماده 

ماهه حاوی پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و فعالیت ها با توجه به پرداخت های انجام شده و  6گزارش  -4

 همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات.

 اقتصادی سالانه شامل تجزیه و تحلیل وضع اقتصادی کشور در سال گذشته و پیش بینی وضع سال جاری و سال بعد.گزارش  -5

گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در هر دوره برنامه به انضمام خلاصه ای از هزینه های عمرانی  -6

 رنامه.ماه پس از پایان هر دوره ب 6پرداخته شده حداکثر تا 

گزارش مربوط به هر دوره برنامه باید حاوی اظهارنظر صریح نسبت به ارزشیابی عملیات و تحقق هدف های برنامه بوده و پیوست  

 گزارش جامع عملکرد هر دوره برنامه به مجلس تقدیم شود. 

 

 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

 (28ماده 
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پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره برداری از جنگل ها به  -الف

بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی تنها براساس توان بوم شناختی )اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع 

برابر خسارت وارد شده به جنگل و یا مرتع و  5زم به پرداخت جریمه ای تا است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت مل

 زیستگاه مورد بهره برداری یا تلف شده است. 

مبالغ دریافتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صدرصد آن برای احیاء جنگل، مرتع و 

 زیستگاه های خسارت دیده هزینه می شود. 

به منظور مردمی شدن اقتصاد دو ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط  -ب

زیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت از محیط زیست اجازه داده 

بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس بالاترین فهرست های می شود با نظارت و مسئولیت 

بهاء پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه 

 و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی 

آیین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل ها و تعاونی های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و 

ظت از محیط زیست تهیه سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفا

 می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

سند نظام فنی و »به موجب این ماده سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مهلت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون  -34ماده 

 اجرایی کشور را تهیه و اجرا کند.

اجتماعی مکلف است متناسب با شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و ( وزارت تعاون و کار و رفاه 51از بند پ ماده  1جزء 

فرهنگی روز کشور، نسبت به طراحی و پیاده سازی )برنامه چتر ایمنی اجتماعی( ضمن شناسایی، موقع انتشار و گروه های هدف و در 

رویکرد توانمندسازی، کارگستری و  معرض آسیب های اجتماعی و نیازمند دریافت خدمات، حمایت ها و مساعدت های اجتماعی با

ز آن ایجاد زمینه بازگشت مجدد آنها به جامعه خانواده و بازار کار اقدام کند و الزامات قانونی، مقدماتی و منابع مالی و اعتباری مورد نیا

 ودجه سنواتی لحاظ کند.را حسب مصوبات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ب

 

 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

 :استانی ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمدپذیر کردن عدالت بین منطقهمنظور رقابتبه( 26ماده 

 :الف ـ دولت موظف است

ا پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را ب 5

ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته

ی استان، رئیس بنیاد مسکن عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازانقلاب اسلامی استان به

انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا 

  .عنوان ناظر، تهیه کندبه
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( از سرجمع %9تا  %5درصد )ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت برنامه ریزی و توسعه استان و کمیتهب ـ شوراهای برنامه

ای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

 شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.

 

های برداری از ظرفیتمقاومتی، شناسایی و بهرههای کلی برنامه و اقتصاد دولت موظف است به منظور تحقق سیاست( 21ماده 

شکوفایی و  موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای

  :های سنواتی انجام دهداقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه محور روستاهاپیشرفت عدالت

  :الف ـ اقدامات اقتصادی و بخشی

سازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای ـ شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن 9

روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه  (%31درصد)نوعی که حداقل سیبه مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

  .سازی شوندیمنا

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای ـ تعیین شاخصهای بافت 8

  دارای اولویت

  :ب ـ اقدامات عمرانی زیربنایی

کشور و مدیریت آنها با رویکرد های عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی ها و برنامهسازی حداکثری فعالیتـ یکپارچه3

ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهجهادی و نظارت

  های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعیعشایری در قالب برنامه

 :25/2/1391 در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب (58ماده

سازی و ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومهای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریالف ـ وزارتخانه

های مختلف ات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونهبازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالع

ها با رویکرد ای( و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساخت)شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونتـگاههای غیررسمی و حاشیـه

ساله با پیشنهاد وزارت د نیاز سهم دولت همهتسهیلات و اعتبارات مور .ربط اقدام نمایندمحور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیمحله

بینی رسد و در قالب بودجه سنواتی پیشها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میراه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری

ی مسکن و تأمین برنامه عملیاتی در دو بخش نوساز .گیردها قرار میربط و شهرداریشود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیمی

ها و عالی استانهای راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورایماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه، در سهخدمات و زیرساخت

کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای 

  .های بازآفرینی شهری خواهند داشتهبرنام

های تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای تبصره ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوده

 .شودموصوف اضافه می
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ن روستایی( و پذیری سکونتگاههای روستایی )با هدف بهسازی و نوسازی مسکب ـ دولت موظف است به منظور کاهش آسیب

قیمت و زمین مورد نیاز را در درآمد شهری )در شهرهای کوچک( منابع مالی و تسهیلات ارزانهمچنین تأمین مسکن برای اقشار کم

 :آوردعملقالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به

قیمت با کارمزد پنج درصد ازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزانـ بهسازی و نوس1

 .التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی( و تأمین مابه5%)

 .حاکم است 11/8/1366مصوب  ( قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی6این حکم درطول اجرای قانون برنامه بر ماده )

ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر 

پذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و دستگاهها مکلف است در راستای تحقق

های مورد نیاز آن و ایجاد ساختار حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه)سیستم( یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساختحفظ 

یک از قوانین های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچگذاری دادهمناسب برای اشتراک

 .نیست

 

 

 کل کشور 1184قانون بودجه سال 

( به دولت اجازه داده می شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روستایی و زیربنایی و 9بند ب تبصره 

تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح های بازآفرینی شهری و احیاء بافت های فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و 

 یل به عمل آورد:حمایتی، اقداماتی را به شرح ذ

بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار 

میلیارد ریال به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می 

 قانون برنامه ششم توسعه نمی شود.  11رای این حکم مشمول تبصره بند الف ماده شود. بدهی دولت به بانک مرکزی در اج

 بانک مسکن متعمد به اعطاء تسهیلات برای موارد فوق الذکر است. 

وزارت راه و شهرسازی )از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن( مجاز است تا سقف 

ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا  پانزده هزار میلیارد

 فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح های فوق کند.

ررات ملی دولت در صورت درخواست مالکان اعیانی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مق 69در اجرای ماده 

واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین های 

ل کشور، صرف اجاره ای نود و نه ساله متعلق به خود می باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت ها نزد خزانه داری ک

 اجرای طرح های فوق خواهد شد.

مسکن را ملی زمین و و سازمانجدید شهرهای وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران 

ت لازم برای اجرای طرح در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلاهای عاملطی قراردادهایی با بانکریالتا سقف سی هزار میلیارد

های تکمیل های جامع، تفضیلی و آماده سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرح ها کند. از محل فروش عرصه و اعیان طرح
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های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح های صدرالذکر این بند شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک

 ختصاص دهد.ا

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی ج. ا.ا و سازمان 

 برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

 (13تبصره 

ی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقدمات مالی دولت، معادل هفت هزار ( قانون الحاق برخ29ماده )« م»در اجرای بند -1 -الف

با اصلاحات و الحاقات بعدی و از  21/11/1391( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11میلیارد ریال از محل منابع ماده )

رای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و ب 31/2/1391قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  12محل منابع ماده 

تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه های امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت 

با حوادث، سوانح و و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله  9/2/1361هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 

بحران ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه 

و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های 

 ه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. برنام

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ به دولت اجازه داده میشود به منظور پیش  29در بند م ماده 

و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، آگاهی، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی 

طوفان، آتش سوزی، گرد وغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر تسهیلات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات 

درصد و  3را به  1391م بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قانون تنظی 11وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 

درصد افزایش دهد. اعتبارات مذکور با  2را به  1391قانون تشکیلات سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  12اعتبارات موضوع ماده 

ت وزیران قابل هزینه است. از روز( و تصویب هیا 11پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )ظرف مهلت 

بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک  1385ابتدای سال 

دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و 

 ه با حوادث و سوانح هزینه گردد.مقابل

قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران چهل و دو درصد از درآمد  11( ماده 1( در اجرای بند )13تبصره  2بند 

قانون جامع  15و ماده  141141به جز درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت )تک برگی( موضوع ردیف درآمدی  161151ردیف 

 منظور می گردد. 131111به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف  12/11/83نگار )کاداستر( کشور مصوب حد

قانون  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده  11معادل دو هزار و پانصد میلیارد ریال از محل منابع ماده  -ب

 29ماده « م»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به 

 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص می یابد.

ت سهم دولت و تقویت قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال جهت پرداخ 32در اجرای جزء یک بند ب ماده  -ج

قانون تشکیل سازمان  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  11صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده 

 مدیریت بحران کشور اختصاص می یابد. مبلغ مذکور صدرصد تخصیص می یابد.
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خی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، کلیه دستگاه قانون الحاق بر 29ماده « م»به منظور نظارت به اجرای بند  -د

قانون تشکیلات سازمان  12قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده  11های اجرایی استفاده کننده از منابع ماده 

 حران کشور ارائه کنند.مدیریت بحران کشور موظفند گزارش عملکرد خود را به صورت سه ماهه به سازمان مدیریت ب

 

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

به دولت اجازه داده می شود برای پیش آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از  -11ماده 

فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی، آب دریا، آفت های 

 های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور نماید.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاه های ذیربط کمک های بلاعوض را برای پرداخت خسارت 

ات بیمه در جریان خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد شده نسبت به دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدام

 کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمک های بلاعوض حذف شوند. 

درصد از بودجه به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک 

این قانون تأمین و هزینه نماید. تن خواه مذکور حداکثر تا  1عمومی هر سال را از محل افزایش تن خواه گردان خزانه موضوع ماده 

 پایان همان سال از محل صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد.

 

 آسیب شناسی -1-14-8

ریزی در ایران افت و خیزهای متعددی را تجربه کرده است از برنامه ریزی تخصیص بودجه برای دوره های کوتاه مدت تفکر برنامه 

گرفته تا تدوین برنامه های یک ساله، پنج ساله و آمایش سرزمین برای افق بیست ساله.موفقیت برنامه های توسعه در ایران با شک و 

مل زمینه های مختلفی اعم از محتوا، مراحل تهیه، اجرا و نظارت می شود و لازم است آسیب تردیدهای جدی روبروست. این تردید شا

 شناسی جدی در این زمینه صورت گرفته و ایرادات حاکم بر فرایندها برای تقویت تحقق پذیری برنامه ها، اصلاح گردد.

ی روند توسعه متوازن و پایدار در کشور هستیم. برنامه با توجه به سابقه نسبتا طولانی کشور در زمینه برنامه ریزی اما شاهد کند

های توسعه پنج ساله کشور با تبیین سیاست ها و اهداف کلان، به دلیل نگاه اجرایی نهایتاً منجر به انجام پروژه هایی خاص می شوند 

و این موضوع به گرایش پروژه که بدون ارتباط با اهداف و سیاست گذاری های کلان صرفا اهداف کمی خاصی را دنبال می کنند 

محوری در دستگاه های اجرایی بی ارتباط نیست. عدم شناخت هوشمندانه آینده تحت تاثیر مدل ها، روش ها و ابزارهای برنامه ریزی و 

هد آن بوده شا 1389نحوه به کارگیری آنها در برنامه ریزی به ویژه در زمینه مدیریت بحران، همانگونه که در بحران سیلاب های بهار 

 ایم موجبات ضعف و ناکارامدی برنامه های توسعه کشور و عدم تحقق توسعه پایدار و نتیجتاً توسعه انسانی را فراهم آورده است.

از دیگرسو مساله ای که در ناکارامدی برنامه های توسعه بسیار هویدا است رویکرد برنامه ریزی نهادی و مبتنی بر سازمان های 

نامه ریزی و تصمیم گیری حکومتی و از بالا به پایین مبتنی بر سلسله مراتب است. بدون آنکه شاخص های حکمرانی رسمی کشور و بر

نیز قید 1351قانون برنامه و بودجه سال  1مطلوب که لازمه توسعه انسانی است مد نظر قرار گرفته و لحاظ گردد. همانگونه که در ماده 

عمرانی پنج ساله سازمان برنامه و بودجه این برنامه را براساس پیشنهادهای دستگاه های اجرایی گردیده؛ در خصوص تهیه برنامه های 

 یزیبرنامه ر یپاسخ گو ییاجرا یتبادل نظر دستگاه ها ایآو مطالعات خود و تلفیق آنها با در نظر گرفتن اولویت ها تهیه می نماید. اما 
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و عملکرد سازمان برنامه و بودجه برجسته است. این است که نگاه سازمان برای  1ه نکته ای که در ماددرازمدت شهروندان است؟ یبرا

برنامه ریزی و بودجه ریزی کاملاً از بالا به پایین و سلسله مراتبی است و با شاخص های حکمرانی مطلوب فاصله بسیار عمیقی دارد. 

یده سیلاب تبدیل به بحران می شود زیان حاصله بیشتر از همگی می دانیم که وقتی کشور دچار بحران سیلاب می شود یا وقتی پد

اینکه دامنگیر حکومت شود زندگی مردم را دچار آسیب می کند از مردم شهرنشین گرفته تا روستا نشینان و عشایر. همانگونه که در 

های بعد باید در آن حیات قانون اساسی قید گردیده است. در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل  51اصل 

اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. حال اینکه تا چه حدی سازمان برنامه و بودجه در انجام وظایف 

 قانونی خود در این حوزه از مشارکت و مشورت عمومی بهره برداری می کند و تا چه میزان شفافیت و پاسخگویی در برابر عموم دارد و

تا چه حد به مطالبه گری مردم پرداخته است پرسش هایی است که سازمان مذکور از ارائه پاسخ به آنها امتناع نموده است و عملکرد 

 سازمان فرایند مشخصی از این چرخه را نشان نمی دهد. 

موده است لذا آسیب شناسی متناظر النهایه با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه از ارائه پاسخ به پرسش های حقوقی امتناع ن

و اقدامات  1389با وظایف قانونی سازمان که فوقا شناسایی و تدوین گردید برای کارگروه حقوقی در زمینه مدیریت بحران سیلاب 

 سازمان در خصوص آن امکان پذیر نمی باشد.

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -1-14-1

د عملکرد سازمان برنامه و بودجه در حوزه مدیریت بحران سیلاب مطرح و سپس به در این بخش ابتدا پیشنهادات در خصوص بهبو

 بیان نتیجه گیری ها در خصوص این موضوع می پردازیم.

 

 پیشنهادات:

خود دور هستند. اکثریت جمعیت آنها به خاطر  های برابر و عادلانه برای ساکنانامروزه سکونتگاه ها از ارائه شرایط و فرصت

زمینه تأمین نیازها و حقوق اساسی محروم یا  های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، نژادی، قومی یا سنی از داشتن رضایت درویژگی

شود، با نادیده گرفتن مشارکت فرآیندهای ساکنان عمومی برساختن های عمومی که به این حوزه مربوط میمحدود هستند. سیاست

کنند. عواقب شدید این شرایط شامل تنها به زندگی جاری در آنها آسیب وارد می، و امور شهروندیشهر، روستا و سایر سکونتگاه ها 

 شود.تر شدن شرایط همزیستی اجتماعی میاخراج گسترده، جدایی و وخیم

د تغییرات با وجود اهمیت سیاسی و اجتماعی، این شرایط باعث ظهور منازعات و در نتیجه موجب تقسیم جامعه و ناتوانی در ایجا

شود. انجام یک دستور کار توسعه فراگیرمبتنی بر توسعه پایدار، نیازمند مشارکت فعال کنشگرهای بزرگ در مدل توسعه کنونی می

های اقتصادی بسیار ی مدنی؛ بخش خصوصی؛ بنگاههای جامعههای مرکزی و محلی؛ دانشگاهیان؛ سازمانباشد، نظیر حاکمیتمهم می

ها به اقدامات پایدار و ملموس تبدیل شود. های اجتماعی و ... تا سیاست گذاریسط؛ بخش غیررسمی؛ جنبشکوچک، کوچک و متو

 هایی با ثروت و تنوع اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و فرهنگی گسترده هستند. سکونتگاه ها به صورت بالقوه سرزمین

ثریت کشورهای در حال توسعه بر اساس تمایل برای تمرکز بر درآمد های توسعه اجراشده در اکها، مدلاگرچه برخلاف این پتانسیل

اند که باعث تخریب محیط زیست و تسریع مهاجرت و روند شهرنشینی، تفکیک اجتماعی و قدرت، تولید فقر و محرومیت مشخص شده
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شود که مناطق مسکونی وسیع میاند. این فرآیندها باعث افزایش سازی کالاهای معمولی و فضاهای عمومی شدهو فضایی و خصوصی

 پذیری در برابر بلایای طبیعی است.مشخصه آنها فقر، شرایط نامساعد و آسیب

از طرف دیگر در خصوص تغییرات اقلیمی، مدیریت و حفاظت از مناطق پُرریسک باید عنوان نمود؛ معیارهایی را که به تغییرات 

شده، منبعث از رویداد و پس از رویداد،توصیف کرد. در هر بینیی پیش گویانه و پیشعنوان معیارهاتوان بهشوند، میاقلیمی مربوط می

هایی که اغلب منحصر به هر سکونتگاه  هستند، گذارند که بر بخشها برون دادهای مختلفی را در اختیارمان میشرایطی، این شاخص

در معرض ریسک، قلمروهایی که به لحاظ  از: جمعیت کنند، عبارتندپذیری را مشخص میگذارند. معیارهایی آسیبتأثیر می

های های مرتبط و رایج، عبارتند از تعیین ایمنی مناطق، منطقهی مشابه. شاخصمحیطی خطرناک هستند و مناطق تهدیدشدهزیست

 تخلیه و مقررات و موافقت نامه های مربوطه.

 

 

 ک به شرح ذیل است:پیشنهادات در زمینه مدیریت بحران های طبیعی و کاهش ریس 

 پذیری محیط زیست، تغییر اقلیم، فاجعه و مدیریت ریسک اهمیت بسیاری در مدیریت بحران های طبیعی و انعطاف

های تواند بر شوکجلوگیری از آسیب ها دارند. انعطاف پذیری ساختمان در شهرها و نواحی شهری و روستایی که می

اند( و تری که در تغییرات اقلیمی نهفتهلرزه یا روندهای بلندمدتسیری یا زمینهای گرمناگهانی غلبه کند )سیلاب، توفان

تری که عاری از آلودگی باشد، عنصر مهمی در مدیریت بحران است. سازگاری با تهدیدهای خلق محیط زندگی مطمئن

 کنند. پذیر زندگی میآسیبناشی از تغییرات اقلیمی و سایر فرایندهای طبیعی باید اولویت کسانی باشد که در مناطق 

 ی تولید و مصرف و توسعههای کمی ساخت مسکن و ساختمانای مهم است، که به واسطهکاهش مصرف انرژی مساله

ها سازند. چالشهای فسیلیِ کربنی فراهم میشود که جایگزینی برای اقتصاد مبتنی بر سوختهای مصرفی حاصل میمدل

ها اییِ سکونتگاه ها؛ حفظ و بازیافت آب؛ حفظ انعطاف طبیعیِ مناظر، مثلاً آبگیرها و آبرهشامل شناختن تأثیر جزایر گرم

خیز است. دولتهای محلی نقشی اساسی در احیای پسافاجعه، برای نگهداری سیلاب و عدم ساخت و ساز در مناطق سیل

معرض ریسک، با تغییرات اقلیمی  ها و ساکنان مناطق درآموزش جهت کاهش ریسک فاجعه دارند و مهم است که دولت

 سازگاری پیدا کنند.

 ی درخت( روی و کاشت آگاهانهها، سبز سازی کریدورهای پیاده)مثلاً پارک« های سبززیرساخت»گذاری در سرمایه

 های پذیرفتن یک رویکرد اکوسیستم در مدیریت سکونتگا ها..عنوان یکی از روشبه

 های کمتر و تأثیرات وری بیشتر و نوآوری را با هزینهنهفته است تا بتوان بهره مصرفیارتقای توسعه که در اصل کم

توانند بصورت پایدار منابع را در طی جوی در مصرف منابع میمحیطی پایینتر ادغام کرد. شهرها از طریق صرفهزیست

تا دفع ضایعات؛ و به این ترتیب از  شان مدیریت و استفاده کنند، یعنی از استخراج، ترابری، تبدیل، مصرفی زندگیچرخه

 محیطی اجتناب کنند.کمبود منابع و تاثیرات مخرب زیست

 ها در خارج از بومبه رسمیت شناختن این موضوع که سکونتگاه ها به جریان خدمات اکوسیستم و نگهداری زیست

منابع « بالادست»براین باید با مدیران هایی که داخل مرزهایشان قرار دارند وابستگی دارند. بنابوممرزهایشان و زیست
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به صرفه برای سازگاری با هایی مقرونها بعنوان گزینهبومطبیعی شریک شوند و به این ترتیب به حفظ و احیای زیست

 تغییرات اقلیمی و کاهش ریسک فاجعه کمک کنند.

 گذاری در تر کردن زمینه برای سرمایههممنظور فراهای مرتبط با زیرساختارهای شهری و روستایی بهاصلاح جامع سیاست

های مؤثرتر برای دستیابی به کارایی بیشتر در سازی خدمات عمومی؛ ایجاد مشوقمحیط زیست؛ اجتناب از خصوصی

ریزی برای زیرساخت و ارائه خدمات های مؤثرتر جهت برنامهی خدمات؛ وضع روشعرضه و مصرف و پرداخت هزینه

تر از چارچوب قانون گذاری بر ای و شهری و امکانات رفاهی عمومی؛ ایجاد مدلی قوینطقهکشوری، م توسط حاکمیت

گذاری در زیرساخت؛ رفع عدم انعطاف نهادی و خلق فضا اساس اصول منفعت عمومی و پایندگی در ارائه خدمات و سرمایه

تر در تأمین ایفای نقشی پررنگ ها، جمعیت ها و خانوارها و توانمند ساختن آنها جهتNGOجهت جذب بخش خصوصی، 

 بودجه برای ارائه خدمات.

 ریزی برای زیرساخت ها با به رسمیت شناختن این موضوع که ی برنامهسازی یک سیستم هماهنگ و یکپارچهپیاده

 ی زیرساخت ها موثر بوده و اطمینانهای ارائهریزی و فناوری، در کاهش هزینهی برنامهرویکردهای جدید درزمینه

های زیست محیطی همسو باشند. پذیرش این موضوع که سازوکارهای جدید هماهنگی، در دهند که خدمات با طرحمی

های ریزی و توسعه و تعاون، برنامههای برنامههای قانونی برای سازمانسکونتگاه ها، مشوقحال ظهورند: همکاری میان

های هماهنگ درزمینه ی کلانشهر، موافقت نامههای توسعهصندوقی خدمات مترویی، ی گستردهتسهیم هزینه برای ارائه

 های حاکمیت ملی و محلی جهت اطمینان از کارآمدی و کاهش عدم توازن.ها و سیاستمالیات، بهبود روابط بین برنامه

 فزایش دامنه و گریِ پرشتاب باعث اهای فناورانه و مشارکت راهبردی. شهریهای جدیِد کسب و کار، نوآوریی مدلتهیه

های بخش های کسب و کار جدیدی مورد نیازند تا نقاط قوت و ظرفیتی خدمات شده است. اکنون مدلپیچیدگی ارائه

 های اجتماعی را تلفیق کنند.ها و سازمانNGOهای خصوصی، عمومی، شرکت

 

 ای که باعث ارتقای کارایی م، یکپارچههبهریزی و طراحی سکونتگاه ها جهت خلقِ فضاهای فراگیر، متصلتمرکز بر برنامه

شوند که متعاقباً منتج به دستیابی به مسیرهای توسعه و ساخت ها، محیط مصنوع و کاربری منابع میخدمات و سیستم

 شوند.ها و انعطاف پذیر میی انرژی، باخبر از ریسکمصرف درزمینهی کربنِ کم، کمتغییر، تولیدکنندهمناطق قابل

 گذاری مناسب که در افزایش انعطاف، کاهش تأثیر تغییرات اقلیمی، دن یک چارچوب قانون گذاری و سیاستنهادینه کر

 وری درزمینه انرژی و پایندگی، حائز اهمیت است.بهره

 ی مبتنی بر انعطافِ سکونتگاه ها شود.ی چارچوبی که باعث کاهش تولید کربن و توسعهتهیه 

 شود )یعنی منافع اقتصادی و انعطاف پذیری/اقلیم که از زیرساخت ها حاصل میپیوستگی همبه رسمیت شناختن به

اند(، و متعاقبًا تقویت یک رویکرد جامع و فاضلاب، بهداشت، برق و سیستم حمل و نقل و خدماتی که در سازگاری سهیم

خود را توسعه دهند تا انسجام  ی سکونتگاه ها. بنابراین، این مناطق باید سازوکارها/ابزارهاییکپارچه در قبال توسعه

هایی تقویت کنند که گذاریها، فرایندها و سرمایهها، برنامهها، طرحهای مرتبط را با سیاستها و سازمانها، بخشسیستم

 گیرد.در انعطاف پذیری فضاهای زیستی انجام می
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 های جدید، در عین حال از خلق ریسک ریزی جهت کاهش ریسک موجود و اجتنابتصدیق نیاز به تقویت ابزارهای برنامه

های اقلیمی و مرتبط با فجایع طبیعی. برخی از این اقدامات عبارتند از: تقویت ظرفیت فنی و آماده شدن برای ریسک

برداری از دانش و معلومات فعلی و تقویت آن؛ افزایش دانش مقامات حاکمیتی یا دولتی در تمامی علمی جهت بهره

های شده، شیوههای آموخته، جمعیت ها و داوطلبان و بخش خصوصی، از طریق تسهیم تجارب، درسسطوح، جامعه مدنی

دهی در خصوص پیشرفت ی سازوکارهایی جهت ممکن ساختن نظارت، ارزیابی و گزارشخوب، آموزش و پرورش؛ تهیه

 ی انعطاف پذیری مناطق. درزمینه

 

 بوطه:پیشنهادات در حوزه تامین مالی و بودجه های مر

دهد. این های سیاستگذاری مناطق و سکونتگاه ها را پوشش میاین مبحث سازوکارهای پیشنهادی برای تأمین مالی طرح

سازوکارها جامع و کامل نیستند. هدفشان این است که نوعی از پشتیبانی مالی را نشان دهند که به دستیابی به اهداف مطلوب کمک 

لعه تطبیقی در اسناد بین المللی و تجربه کشورهای توسعه یافته استخراج شده اند و سازوکارهای مالِی کند. این ساز و کارها با مطامی

های واقعی نیاز است که از سازند. به سازوکارهای مالی، ابزارها و فرصتشده، آنچه را که امروز امکانپذیر است منعکس میشناخته

 چشمه گرفته باشند.شان سرهای حاکمیتی و سیاسیهای سیستمواقعیت

های محلی توانمند به همراه ظرفیت مالی سازی موثر مدیریت بحران و به حداقل رساندن ریسک های موجود نیازمند حاکمیتپیاده

های سیاسی و دهند تا قابلیتکافیست. در این خصوص، مهم است که فرایندهای تمرکززدایی تقویت شوند که همانا آنها تضمین می

 باشند.زاد نیز شامل توزیع مالی از طریق مالیت های مربوطه میبه سطح محلی انتقال یابند. سازوکارهای مالی درون منابع مالی

ها نباید منظور انجام خدمات  هستند. مالیاتی مالیات بهآوری عادلانههایی برای جمعشهرها و سایر مناطق مسکونی، نیازمند راه

ای را برای گذاری منصفانهر دوش فقرا و افراد ضعیف بگذارند(. مالیات باید راهکارهای قیمتنزولی باشند )یعنی بار زیادی ب

کاملًا با سایر  سازی در آنجاسازی تهیه کند تا قابلیت استطاعت و دسترسی را در مناطقی فراهم سازد که این خانهسازی خانهبیشینه

 است. خدمات تلفیق و یکپارچه شده

انداز مسئولیت اجتماعِی شرکتی، بخش خصوصی باید در این تلاش نیز مشارکت کند. مثلاً مشارکت بخش خصوصی و چشماز منظر 

تواند باشد، مشروط بر اینکه مدیریت و نظارت بصورت عمومی انجام گیرد و امکان کنترل اجتماعی بخش عمومی، ابزار مالی موثری می

 بندی و تأمین مالی وجود دارند.های متعددی از بودجهفراهم آید. حوزه

 ی ملیتأمین بودجه 

بندی دهند، فرمی کلیدی از بودجهبندی ملیِ موثر برای افراد و کسب و کارهایی که نسبت بالایی از جمعیت را تشکیل میمالیات 

 باقی خواهد ماند.

 های مناطقمدیریت بودجه 

توانند بهترین منابع شوند ومیزد کاربران و مالیات های محلی تأمین میدرآمد محلی دولت، از طریق نرخ زمین و املاک؛ بر دستم 

ی تأمین بودجه؛ های شفاف درزمینهمحلی بر مبنای فرمول-باشند. اصول متعددی در اینجا مهم هستند: ترانسفرهای به موقع مرکزی

ی غیررسمی و هدف قرار دادن ابزارهای مالی بر بندی شفاف و مشارکتی؛ تجزیه و تحلیل های حساس به نوع بودجه ؛ آنالیزهابودجه
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باشد. حساب مُعین یک سازوکار مبنای تحلیل نیازها. مالیات کارآمد بر زمین و املاک، یک منابع اصلی کسب درآمدهای مالیاتی می

 شوند.مهم برای حفظ درآمدهایی است که در مناطق مسکونی به ویژه مراکز شهرها تولید می

 خدمات پایه 

باشد. منابع تأمین بودجه نیازمند منابع مالی زیاد و توافق بلندمدت ی خدمات پایه نیازمند پرداخت مالی قابل اتکا میین بودجهتأم 

ای، باید متناسب ها نیز برای چنین تأمین بودجهگذاری است. پرداخت بدهیی سرمایهجهت تضمین استمرار و انسجام در سراسر دوره

 کنند.اشند که مشارکت میبا ظرفیت ذینفعانی ب

ی هدفمند و مختص به موقعیت )اوراق قرضه(، صندوق مستمری، بانک چندین ابزار مالی ممکن است مدنظر باشند: تأمین بودجه

)اتخاذشده برای  TIF151گذاریِ تنزیلی و های سرمایههای جدید یا مکمل توسعه، مشوقی ملی و اقتصادی، هزینههای توسعه

ی بزرگ مورد نیاز است. بسته به های معمول جهت تأمین سرمایههای زیرساختاری معمول و جدید(. روشگذاریمایهپرداختن به سر

های توان بصورت مشارکت راهبردی با بنیادها، وامگذاری در زیرساخت را مییابد، سایر منابع سرمایهنوع زیرساختی که بهبود می

-ها و شرکاء خصوصیتوان با توافقاتی که با تعاونیای و ملی تأمین کرد. این منابع را مینطقهی محلی، مهای تأمین بودجهنهادی، طرح

های محلی، تکمیل ی اجتماعی و میکروفاینانس برای طرحگذاری اجتماعی، تأمین بودجهگیرد و سازوکارهای سرمایهدولتی انجام می

 ، نیازمند مدیریت و بینش عمومی، مخصوصاً ابزار تأمین مالی نوآورانه، هستند.ها برای اینکه موفق باشندگذاریکرد. تمام این سرمایه

 ی نوآورانهگذاری اجتماعی، و تأمین بودجهسرمایه 

گذاری اولویت شده و نوظهور وجود دارند، که بازده اجتماعی را بر درآمد سرمایهگذاری اجتماعی تثبیتاَشکال مختلفی از سرمایه

ی شرکتهای سازی و توسعهها؛ میکروفاینانس از جمله میکرو وام برای بهبود مسکنمقرر عبارتند از: تعاونی دهد. سازوکارهایمی

مدت های کوتاهپذیر؛ وامهای دولتی برای اقشار آسیبهای خاص و وامی اولیه برای شروع به کار شرکتها؛ برنامهتجاری؛ تأمین بودجه

ای )با توجه به اینکه تأمین بودجه از طریق وام، منبع بلندمدت و های نهادی و خیریهبنیادها، وامسپاری و برای ارتقاء جمعیت ها؛ جمع

 پایداری نیست(.

 پذیرمحیطی و انعطافگذاری زیست سرمایه 

ده و تشویق های آلاینبندی بر فعالیتگذاری برای تشویق فرایندهای اجتماعیِ مسئولانه، مثلًا مالیاتاستفاده از سازوکارهای قیمت

اند و طراحی شده COP21های سبز که در مذاکرات های طبیعی، سواحل و غیره. صندوقجهت حفاظت از دارایی سازوکارهای توسعه

 سازی این مسائل هستند.ی پیادهای نیز در دسترس باشند، روشی برای تأمین بودجههای محلی و منطقهباید برای حاکمیت

دولتی؛ تأمین بودجه از جانب -ها در این زمینه عبارتند از: مشارکت خصوصها و طرحصوصی: نوآوریی ختأمین بودجه به شیوه

های معمول و جدید در گذاری)اتخاذشده جهت پرداختن به سرمایه TIFگذاری معاف از مالیات یا تنزیلی؛ های سرمایهبانک؛ مشوق

 ها(.زیرساخت

 

 ح قوانین موجودپیشنهادات در حوزه مقررات گذاری و اصلا

                                                 
151. tax increment financing 
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  بر اساس تحلیل کلی می توان گفت فعالیت های سازمان برنامه و بودجه در زمینه مدیریت بحران های طبیعی بیشتر

مبتنی بر عملکرد پیش از وقوع بحران است این در حالی است که تکالیف قانونی سازمان برنامه مبنای عملکرد سازمان ها 

ل می دهد و بحث برنامه ریزی و بودجه ریزی متعاقب آن باید طی فرایند کامل و و دستگاه های اجرایی کشور را تشکی

جامع و مانع صورت پذیرد. بنابراین در خصوص بحران سیلاب پیشنهاد می گردد؛ این سازمان سازو کارهای شفاف و 

 مدت لحاظ نماید. مشخصی را در هر سه مرحله قبل، حین و پس از وقوع بحران در برنامه های کوتاه مدت و طولانی

  قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مقرر داشته است به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و  32ماده

نظارت بر اجرای آن شورای عالی آمایش سرزمین با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف تعریف شده 

تشکیل میشود و بر اساس تبصره این قانون آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان در بندهای ماده قانونی مذکور 

برنامه و بودجه می بایست به تصویب هیات وزیران برسد لذا در این راستا تصویب آیین نامه اجرایی فوق پیشنهاد می 

 گردد. 

  های توسعه کشور مقرر شده است که دولت موظف است قانون احکام دائمی برنامه  34با عنایت به اینکه در بند الف ماده

به منظور افزایش کارامدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های 

قانون اساسی ظرف مهلت یک سال سند نظام فنی و اجرایی کشور را توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و  44کلی اصل 

منتشر شد. همچنین در تبصره این ماده مقرر گردیده آیین نامه  86ماده در مهرماه  15کند لذا سند مذکور در  اجرا

 اجرایی این ماده می بایست ظرف مهلت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ شود لذا پیشنهاد می شود:  

م تمرکز اداری، دانش بومی و حکمرانی مطلوب و در نظر گرفتن توان الف: سند نظام فنی و اجرایی کشور مبتنی بر سیستم عد

 اکولوژیک و همچنین با محور قراردادن مباحث مدیریت بحران های طبیعی بازبینی و اصلاح گردد.    

 ب : آیین نامه اجرایی موضوع تبصره این ماده تعیین تکلیف و تصویب گردد.

  نون برنامه پنجساله ششم توسعه در خصوص تهیه طرح های هادی و همچنین قا 26لحاظ نمودن مدیریت بحران در ماده

 بازنگری طرح های هادی با محور قرار دادن مدیریت بحران سیلاب 

  سیاستهای تحقق منظور به است موظف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر داشته است که دولت 21بند هفتم ماده 

اجتماعی  منزلت وارتقای روستایی نواحی در موجود ظرفیتهای از بهره برداری و مقاومتی،شناسایی اقتصاد و برنامه کلی

 را اقدامات زیر روستاها پیشرفت عدالت محور و شکوفایی برای لازم بستر ایجاد و ملی اقتصاد در روستاها جایگاه و روستاییان

 :دهد انجام قالب بودجه های سنواتی در و قوانین مطابق

 توسعه محلی، زمینه برنامه ریزی در تسهیلگر و پیشرو عناصر به عنوان عشایر و روستاییان از آموزش صدهزارنفر -هفتم بند

 دستگاههای طرحهای اثربخشی نظارت بر و مردمی خدمات رسانی،جلب مشارکتهای بهبود فرهنگی، برنامه های و اقتصادی فعالیتهای

 اجرائی.

 ن برنامه پنجساله ششم توسعه در زمینه آموزش مقرر داشته است: قانو 33همچنین بند دال ماده 

 ابزارهای متنوع سازی به منظور و مقاومتی کلی اقتصاد سیاستهای ششم و سوم بندهای اجرای در است مکلف (دولت  33 ماده

 و وارزش افزایی کشاورزی محصولات صادرات افزایش سرمایه گذاری، امنیت و توسعه منابع، وتجهیز تأمین کشاورزی، بخش از حمایت

 :برساند انجام به را ذیل اقدامات کشاورزی ارزش محصولات زنجیره تکمیل
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 تولیدات، فرآوری و کشاورزی محصولات وکیفی کمی بهبود آب، مصرف مدیریت ترویجی، آموزشی، برنامه های پخش و بند د( تولید

 وزارت جهاد مالی تأمین و سفارش به بهره برداران، به علمی یافته های انتقال و طبیعی کشور،بهره وری منابع و محیطزیست از حفاظت

 سیما. و صدا سازمان توسط کشاورزی

با عنایت به اهمیت نقش آموزش در حفظ و احیاء محیط زیست و اهمیت نقش بومیان در این حوزه و همچنین اهمیت وافری که 

اصولمند و ساز و کار حفظ و تداوم آنها در جلوگیری از بحران های طبیعی و به ویژه تقویت اقتصاد بومی و ایجاد چرخه های اقتصادی 

سیلاب در این خصوص دارد بنابراین تقویت برنامه ریزی و بودجه ریزی و اهمیت دادن، تقویت و برجسته کردن تخصیص بودجه در 

قانون برنامه توسعه  35یم و تقویت منابع مالی ماده حوزه آموزش از پیشنهادات کارگروه می باشد. در این خصوص می توان به ترم

 پنجساله ششم نیز اشاره داشت.

  حق آبه  رهاسازی کم آبی، بحران با مقابله به منظور است مکلف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مقرر داشته: دولت 35ماده

 زیرزمینی سفره های به کشاورزی، تعادل بخشی بخش در تولید افزایش و پایداری سرزمین، پایداری برای های زیست محیطی

 زیر اقدامات شود، مترمکعب میلیارد یازده برنامه قانون اجرای پایانی درسال که به میزانی آب، تراز جبران و بهره وری ارتقای و

 :آورد به عمل را

 اقتصاد کلی سیاستهای چهارچوب در آب ارتقای بهره وری و راهبردی محصولات بر تأکید با کشت الگوی اجرای و بندت( طراحی

 کشت. چهارچوب الگوی در فقط مناسب مشوقهای و حمایت اعمال و سالانه بودجه قالب در نیاز الزامات مورد و منابع تأمین و مقاومتی

 برای را کشت الگوی طرح برنامه قانون اجرای اول سال پایان تا است موظف بند ر( دولت

 .گذارد اجراء مورد به قانون این اجرای سالهای طی در و تعریف نموده کشور نقاط تمامی

 .دهد قرار اختیارکشاورزان در کشت الگوی طرح مطابق را آب تخصیص است موظف نیرو وزارت

)انتشارات سازمان برنامه و بودجه، جلد دوم، حوزه بخشی،  1386مستند به گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه در سال 

احی و اجرای الگوی کشت، نقشه تناسب اراضی کشور تهیه گردیده است. مطالعات اقتصادی برخی شاخص های ( برای طر1381

اقتصادی محصولات کشاورزی در محدوده تناسب اراضی در حال تکمیل است. همچنین با شرکت مشاور برای انجام شناخت و 

 شده است.نیازسنجی مستندات شاخص های تولید محصولات کشاورزی عقد قرارداد 

فلذا با مد نظر قراردادن کارهای صورت پذیرفته به شرح فوق الذکر، پیشنهاد تهیه و ارائه هر چه سریع تر طرح الگوی کشت مبتنی 

 بر تجربیات کسب شده تا کنون کارهای کارشناسی و مطالعات تطبیقی لازم مطرح می شود.

 مزایای از آنها برخورداری و حاشیه نشین مناطق فراگیرساکنان و پایدار محیطی شرایط ارتقای منظور به است موظف دولت

 :دهد انجام را زیر اقدامات سکونتگاههای غیرمجاز ایجاد از و پیشگیری پیش نگری و شهرنشینی

 و شهرسازی شورایعالی توسط شده تعیین حاشیه نشین مناطق : سامان بخشی  ب

 توانمندسازی و فرهنگی و مالی حقوقی، سازوکارهای اجرای و تدوین طریق از ایران معماری

 درچهارچوب آنها، مشارکت با شهری محدوده های داخل در واقع بافتهای ساکنان « سند

 غیرمجاز سکونتگاههای وساماندهی توانمندسازی ملی » برای اقماری شهرک های ایجاد و

 مهاجر. جمعیت اسکان
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 طبیعی رشد حد در مذکور روستاهای محدوده رویکردکنترل با شهرها حریم در واقع روستاهای برای هادی طرح اجرای و تهیه : پ

 آنها.

 سنواتی. بودجه قالب در دولت با مشارکت شهرداریها توسط جمعیتی مراکز اطراف در سبز کمربند ایجاد و طراحی : ت

شهرداری ها موضوع بند ت ماده لذا تهیه و تدوین سند ملی موضوع بند ب و همچنین طراحی و ایجاد کمربند سبز با مشارکت 

 مذکور پیشنهاد می گردد.

 

 نتیجه گیری-1-14-6

به منظور ایجاد یک چارچوب قانونی و حقوقی موثر در توسعه پایدار کنفراس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه در شهر 

اعلام شد: قوانین و مقررات که براساس شرایط  آن21دستور کار  13از بند  9برگزار شد. در فصل  1882ریودوژاینرو و برزیل در سال 

ویژه یک کشور وضع شده است در عمل جزء مهم ترین اسناد جهت متحول کردن سیاست های محیط زیستی و توسعه هستند که نه 

ر اعمال می فرمان و کنترل بلکه به عنوان یک چارچوب هنجاری برای برنامه ریزی اقتصادی و ابزارهای بازا"فقط از طریق روش های 

  "شوند.

بنابراین در کنفراس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه، مشاهده شد که هرچند میزان متون حقوقی در این رشته به صورت 

مداوم در حال رشد است، اما بیشتر قانون گذاری ها در بسیاری از کشورها به صورت موقتی و جزئی باقی مانده است یا از یک نظام 

نتیجه گیری کرد که به منظور ادغام موثر محیط  1882مند نیستند. کنفراس زم و قدرتمند برای اجرا و تطبیق به هنگام بهرهنهادین لا

زیست و توسعه در سیاست ها و عملکردهای هر کشوری، توسعه و اجرای جامع و موثر و یکپارچه قوانین و مقررات امری اساسی است و 

 151صادی اکولوژیکی و وضعیت اجتماعی باشد.باید مبتنی بر اصول علمی، اقت

در مورد توسعه پایدار، کشورها را از ترویج و گسترش توسعه پایدار در سطح ملی، از طریق  2112طرح اجرایی نشست جهانی 

ی مرتبط برای تصویب و اجرای قوانین موثر و روشن را که حمایت کننده توسعه پایدار است، فرا خواند. در ارتباط با تاسیس نوع نهادها

وضع و تقویت قوانین محیط زیستی داخلی، طرح اجرایی نشست جهانی در مورد توسعه پایدار بر اهمیت نقش دولت ها در تقویت 

 152چارچوب های نهادین برای توسعه پایدار در سطح ملی تاکید دارد.

ا برای گسترش رویکردهای یکپارچه به طرح اجرایی نشست جهانی در مورد توسعه پایدار آمده است که دولت ه 162در ماده 

های چارچوب های بنیادین مناسب توسعه پایدار، در همه سطوح ملی می بایست از طریق تأسیس یا تقویت مراجع موجود و مکانیسم

 گذاری، هماهنگی و اقدام و اجرای قوانین لازم عمل نمایند.لازم جهت سیاست

مسئولیت دارند نسبت به تقویت نهادهای دولتی از طریق ایجاد زیرساخت های لازم، مقرر می دارد که کشورها  163همچنین ماده 

نشست جهانی در مورد توسعه پایدار  164گسترش شفافیت، پاسخگویی و ایجاد نهادهای قضایی و اداری مناسب اقدام کنند ماده 

                                                 
151 United nations conference on Environment and Development (UNCED) 

 
152 Word sumit on sustainable Development (wssD) Implementation plan 
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ننده و  دسترسی عموم به اطلاعات مربوطه به همچنین همه کشورها را به گسترش مشارکت عمومی از طریق اتخاذ تدابیر تامین ک

 قوانین، مقررات، فعالیت ها، سیاست ها و برنامه ها فرا می خواند.

در کنفراس سازمان  1882جامعه بین المللی، توسعه پایدار را به عنوان یک الگوی غالب به منظور بهبود کیفیت زندگی در سال 

 شناسایی قرار داد.ملل در مورد محیط زیست و توسعه مورد 

 ارائه داده است.  Brundtland commissionیکی از تعاریف پذیرفته شده در مورد توسعه پایدار تعریفی است که کمیسیون بدوتلند  

نام گرفته است توسعه پایدار را توسعه ای تعریف می کند که احتیاجات مربوط به « آینده مشترک ما»که عنوان  1891در گزارش 

 نسل های حاضر و آینده را تامین نماید. 

ن گردیده مولفه های توسعه پایدار که در اعلامیه ریو مشخص شده اند در اصل چهارم اعلامیه مشخص گردیده است؛ که در آن عنوا

مقرر  25برای دستیابی به توسعه پایدار، فرایند توسعه باید متضمن حفاظت از محیط زیست باشد و  نمی تواند مجزا از آن باشد.  اصل 

 « صلح، توسعه و محیط زیست وابستگی متقابل به یکدیگر داشته و غیرقابل تجزیه هستند»می دارد که 

لًا با ماهیت زیست کره یعنی لایه های متحد المرکز هوا، آب و خاک و آنچه که حیات مفاهیم یکپارچگی و وابستگی متقابل کام

روی زمین به آن وابسته است، سازگار می باشد. وابستگی متقابل بنیادین بین عناصر گوناگون زیست کره وجود دارد و اینکه چگونه 

طبیعت با توجه به حضور فعالیت های بشری باز می کند اثر تغییر در یک جنبه می تواند به جنبه های دیگر و نقش های اسامی که 

بگذارد. بنابراین کنترل آثار مخرب سیلاب و سایر پدیده های طبیعی وابسته به درک ما در راستای کارسازی و اجرای مفاهیم 

 یکپارچگی وابستگی متقابل مستتر در توسعه پایدار است.

قق توسعه پایدار که بی تردید عدم رعایت آن مانع تحقق این نوع توسعه می شود، از دیگر مباحث مهم و مفاهیم اثرگذار در تح

 همانا رعایت عدالت دورن نسلی و فرانسلی است.

همانگونه که در گزارش کمیسیون برونتلند اشاره شد، توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای مربوط به توسعه و محیط زیست 

به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان  تأمین کند. بنابراین برای  نسل های حاضر و آینده را بدون

انصاف ساکنان و و تساویعدالترعایتباحاضرهاینسلزیستتحقق حق بر توسعه پایدار، ضروری است نیازهای مربوط به توسعه و محیط

اجتماعی منصفانه و عدالت اجتماعی از دیگر محورهای بنیادین برای تحقق توسعه حال و آینده کره زمین تأمین گردد. لذا توسعه 

 پایدار هستند.

با مروری که در مفهوم توسعه پایدار و محورهای بنیادین آن داشتیم به نظر می رسد ابزارهای تضمین جهت تحقق توسعه پایدار و 

ترسی به اطلاعات و تجهیز شدن شهروندان به حفظ آن، همانا مطالبه عمومی، شفافیت، مشارکت عمومی، حق دس

ای دیگر می توان عنوان داشت که و پیگیری خسارات از طریق مراجع قانونی و قضایی است. به گونهجهت مطالبهدموکراتیکابزارهای

ب مشارکت عمومی در تمام همانا لازمه تحقق توسعه پایدار، برقراری حکمرانی مطلوب است و نیازمند شیوه اداره از پایین به بالا، جذ

 شئون اداره کشور و داشتن دولت مسئولیت پذیر، شفاف و پاسخگو است.
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 ییدستگاه قضا فیاز منظر وظااب لیرخداد س یو حقوق ی،نهادیعلل ساختار یبررس-1-18
 چکیده -1-18-1

تحقق حکومت قانون در احیای حقوق  واکاوی نقش و کارکرد قوه قضائیه در رخداد سیلاب با تاکید بر وظایف ذاتی دستگاه ضامن

عامه ، پیشگیری از وقوع جرم و  نظارت بر حسن جریان امور حائز اهمیت بوده و محور اصلی تحلیل حاضر قرار گرفته است. هر چند 

ه اما با توجه ابهاماتی پیرامون شعاع این تکالیف و اختیارات در طول زمان ایجاد نمود  156استخدام واژگان کلی مقنن اساسی در اصل 

بر کارکرد متمایز و با اهمیت قوه قضا و ارکان قانونی آن وظایف پیشینی و پسینی و حین رخداد قابل ارزیابی و محک بنظر می 

رسد.ارمغان حکومت قانون،دادگستری مقتدری است که با لحاظ اقتدارات موضوعه طی اقدامات نظارتی و تعقیبی بهنگام و قانونمند از 

دان از جمله حق بر ایمنی جان و مال و موطن حمایت وصیانت می نماید.با این وصف اقدامات ارکان قوه قضا شامل حقوق شهرون

دادستانی کل  دادستانی مراکز استان و شهرستان ها و نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل 

وق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی کانون توجه قرار می گیرد.کیفیت کشور و ستاد جرایم خاص و شورای حفظ حق

اعمال نظارت و کنترل قضایی در ساحت های مرتبط با تضمین و تعین حقوق عامه خصوصا فعل یا ترک فعل هایی که در ایجاد یا 

 مورد توجه مولف قرار گرفته است. تشدید خسارت منجر به اضاعه حقوق شهروندان اثربخش بوده با نگاه مساله محور

 

 شرح موضوع -1-18-1

 ،یاز منظر علل ساختار ی و ملاحظات قضاییحقوقطبیعی بود که متضمن ابعاد رخداد  کی  1389سیلاب ایام اغازین سال  

و  فیوظا یبررسی مهمترین شاخصه تحلیل حاضر با رویکرد حقوق یهابرقاعده رخداد  این قیتطب و رفتاری نیز هست. ینهاد

را  قوه قضائیه یقانون فیو تکال فیصرفًا وظا؛این تحلیل  است سیلاببا  حقوقی  اشخاص و مرتبط یهادستگاه اراتیاخت

 کند. می  یبررس

 رانیاشخاص و مد یو انضباط یاسیس ،یفریک ،یمدن یهاتیمسئول انیب مآلاتخلفات و  ایگزارش احراز وقوع جرائم  نیا هدف 

 یهانییاتیمقدمات و رعا ازمندیبوده و ن ییرقضایغ یهایدگیبعضاً رس ای ییامر مستلزم امعان نظر قضا نیا رایز ست،ین

مقام بیان این در  است که طبعاً ییرقضایو غ ییمتعارف قضا یهالازم و استماع یپرسباز دیفرصت دفاع، و شا جادیاو یقانون

 . یمستین گزاره ها 

 ،محدود  یهاافتهیو در حد  نموده یرا بررس یو مقررات جار نیبموجب قوان قوه قضائیه اراتیو اخت فیوظابا این وصف  

برآن است تا روشن کند  یحقوق یابهامات و خلاها ییبا شناسا تاًیعمل شده و نها فیوظا نیاکه تا چه حد به تحلیل می شود

 .را مرتفع کرد هایکاست نیاتوانیکه چگونه م

نگاه  با هدف  نیهم یدر راستا ، اند افتهی ریتقر یحقوق شهروندتضمین و  یبا هدف حفظ منافع عموم نیقواناز انجا که   

 فهیوظ نییتبی از حقوق شهروند تیو حما یاز منافع عموم انتیص قوه قضا در راستای  و اعمال اقتدار اریاخت،  محور  فهیوظ

ی تخصیص یافته و باید و حقوق شهروند ینفع منافع عموم به اصحاب قدرت به اریاخت یاعطابدیهی است  می گردد. محور

 ارزیابی معیارمندی از تکالیف قوه قضا در خصوص سه مقطع پیش از وقوع سیلاب،حین رخداد و پس از ان ارائه گردد.

 کی ،یآزادانه حقوق شهروند یفایاز اعمال و است تیحماو  یحفظ منافع عموم قوه قضا تضمین گر حکومت قانون است.  

.باید ارزیابی شود قوه قضا تا چه حد اذن قانونی و ، استثناستشهروند ی هایحقوق و آزاد رهیدا قییمنافع و تض تیاصل و تفو



412            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

صلاحیت تکلیفی مداخله گرانه داشته و  در این رخداد اقدامات اثربخش پیشینی و پسینی قوه چه مصادیقی را در بر می 

 گیرد؟  

 

 ارکان موثر قضایی در رابطه با قبل ،حین و بعد  رخداد سیلاب: -1-18-1

 دستگاه های ذیل در مجموعه قوه قضائیه واجد مسئولیت ارزیابی می شوند:

 حقوق عامه یااحی معاونت –کل کشور  یدادستاناول: 

  یعیو منابع طب یمل یالمال در امور اراض تیحفظ حقوق ب یشورادوم :

 و شهرستانها  مراکز استان ها یدادستانسوم : 

  از وقوع جرم یریشگیپ یعال یشورا رخانهیدبچهارم : 

 کل کشور یبازرس سازمانپنجم : 

از وقوع جرم و مستفاد از فصل دهم   یریشگیحقوق عامه و پ یایناظر بر اح یقانون اساس 156وفق اصل  هیبه نقش قوه قضائ نظر

 میو حر یعیتعرض به منابع طب ژهیبه و ست،یز طیمح بیاز استمرار تخر ی، با امعان نظر به مستندات حاک یفریک یدادرس نییقانون ا

و  تالاب ها  یعیطب یرهایها، آبگ لیرودها، مس میبستر و حر ،یلابیس یو جنگل ها و دشت ها یاهیپوشش گ بیرودخانه ها ،تخر

 یمتناسب با نقش نهادها ییاست.لازم است پرسش ها یمقتض یو نهاد نظارت یو دادستان هیقوه فضائ یو تبع رانهیشگیتمرکز بر نقش پ

از رخداد در  شیپ یتیمحقق شده است؟چه وضع یو با چه اثربخش طحدر چه س ییگردد  اقدامات قضا یمطرح و بررس ییتابعه قضا

 ینیو تام یتیحما یتابعه قوه به نقش ها ینهادها ایت.؟اشده اس دهیشیاند یریحقوق عامه متصور بوده و پس از ان چه تداب یایروند اح

 اند؟ دهیخود جامه عمل پوشان یو مراقبت یبیو تعق یانتیو ص یو نظارت

 کل کشور ی: در خصوص دادستان اول

خود در حفظ حقوق  یقانون فیحقوق عامه و معاونت نظارت بر دادسراها  با توجه وظا یایکل کشور و معاوت اح یدادستان نهاد

 زیقانون مورد اشاره و  ن 11و8و مواد  یفریک یدادرس نییو فصل دهم ا 281و ماده  یقانون اساس 156اصل  2وفق بند  یعموم

در  ینیوپس یشنیو اقدامات پ ریتداب دیبا ی( م3/11/1381حقوق عامه ) یریگیو پ نظارتدرخصوص  هییقوه قضا سییدستورالعمل ر

 نمودند؛ یخصوص اتخاذ م

  :سوالات

رودخانه  میبهنگام در قلع تصرفات در حر یو اقدامات قانون بیدستور به تخر ایعادلانه اب آ عیقانون توز 2ماده 4توجه به تبصره  با

 ها  معمول شده است؟

گل ها و مراتع جن بیتخر زیو ن لیو بستر رودها و مس میها و تصرفات صورت گرفته در حر بیاز تخر یاریبس نکهیتوجه به ا با

توسط دادستان مراکز استانها و شهرستان ها انجام  یجرم مشهود اقدامات قانون یاز باب جنبه عموم ایو در ملاء عام بوده است ا یمرئ

 شده است؟

دادسراها در خصوص  نیب یهماهنگ جادیو ا نیقوان یبه منظور حسن اجرا یفریک یدادرس نییقانون ا 299ماده  یدر راستا ایا

 نموده است؟ یاقدام نظارت یخوار لیو مس یو کرانه رودخانه خوار یاز جنگل خوار یریو جلوگ یطیمح ستیحفظ حقوق ز
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و بستر رودها و  میسواحل و حر بیو مراتع و کوه ها، تخر یکشاورز یها نیضابطه زم یب یکاربر رییتغ رینظ یاقدامات مجرمانه ا 

  دادستان ها مواجه شده است؟ هیاز ناح یان با چه واکنشها  و قطع درخت لیمس

و  ینیشیانجام داده اند؟چه سازوکار نظارت پ لیوقوع س دیاز افعال و ترک افعال منجر به تشد یریجلوگ یرا در راستا یاقدامات چه

 متصور بوده است؟ یدادستان یبرا اگرانهیاح

 ابراز نموده است؟ یبیو تعق یفریک یاقدام واکنش یطیمح ستیمشهود مخل حقوق ز مینسبت به جرا یدادستان ایا

 مقرر شده است؟ یبه نام حقوق عموم یدادخواه یاقدام قانون یفریک یدادرس نییقانون ا 281طبق ماده  ایا

 رودها و رودخانه ها قائل است؟ میو جنگل ها و مراتع و حر ستیز طیاز باب محافظت از حقوق مح یفیخود تکل یبرا یدادستان ایا 

 کند؟ یرودها و کوهها م میحر نیو مخرب ستیز طیاخذ اطلاع از ناقضان حقوق مح یچه سازوکار رصد و مراقبت با

 رد؟یپذ یلازم صورت م یبهره بردار ،ییو شناسا بیکشف جرم و تعق ندیدر فرا یتخصص یو امکانات انتظام تهایاز ظرف  ایا

 یفریک یدادرس نییقانون ا 25ماده  زیتجو لیذ یطیمح ستیز میو جرا ستیز طیراجع به تعرض به مح یتخصص یدادسرا ایا

 شده است؟ سیتاس

 یعیومنابع طب یمل یالمال در امور اراض تیحفظ حقوق ب ی:شورا دوم

 یعیو منابع طب یو تصرف اراض بیاز تخر یریشگیو پ یاز حقوق عموم تیو حما یعیو منابع طب یمل یحفاظت از اراض یراستا در

( یعیو منابع طب یمل یالمال در اراض تیحفاظت از حقوق ب یبه نام )شورا ییشورا یقانون اساس 156و  51، 48، 45اصول  یو در اجرا

 .شده است لیتشک هیقوه قضائ قتو سیو با دستور رئ 93در سال 

 یشورا، دستورالعمل ماتیو تصم ریو در جهت تحقق تداب هیقضائ محترم قوه استیر 31/4/1393مصوبه  یبه منظور اجرا متعاقبا

 بی، تصرف، تخر یخوار نیبا هدف حفظ حقوق عامه و برخورد قاطع با  زم المالتیحفظ حقوق ب یشد که به موجب آن ، شورا نیتدو

 افتی تیضابطه مامو یب یکاربر رییسبز، جنگلهاو مراتع، تغ یباغها، فضا ،یزراع یها نیزم ،یعموم و یو املاک دولت یو تجاوز به اراض

 .ارجاع دهد ربطیبه محاکم ذ یو تخصص ژهیرا بصورت و یخوار نیموضوع زم نیزم میبه جرا یدگیتا رس

و اداره شورا  لیالمال بوده و مسنول تشک تیحفظ حقوق ب یشورا ریدستورالعمل، دادستان کل کشور، دب نیا 5و  3موجب ماده  به

کل کشور  یشورا در دادستان نیا رخانهیمسئول را برعهده خواهد داشت؛ دب ینهادها نیب یمصوبات و نظارت بر هماهنگ یریگیو پ

  :است ریشورا به شرح ز اراتیو اخت فیدستورالعمل وظا نیا 9امور محوله  بوده، به موجب ماده  ریگیمستقر شده و پ

موضوع  یعی( و منابع طبیشهر نیقانون زم 13و  12) موضوع مواد  یو عموم یکنندگان اموال دولت بیو تخر نیمتجاوز ییشناسا

سبز در  یحفظ و گسترش فضا حهیلا کیسبز و باغات و مواد موضوع ماده  یاز جنگل ها و مراتع و فضاها یقانون حفاظت و بهره بردار

 یریگیو پ ییآنان به مراجع قضا ی( و معرف یقانون اساس 45و باغها و انفال) موضوع اصل  یزراع یضارا یشهرها و قانون حفظ کاربر

 .جهیموضوع تا حصول نت

 نیمرتکب یو معرف ییو فروش و سودجو دیاسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خر نیجاعل ییشناسا-2

 .ییبه مرجع قضا

 .و باغها یزراع یاراض یقانون ریغ ایمتقلبانه  یکاربر رییاز تغ یریجلوگ -3

 .و رودخانه ها و سدها و گسل ها اچهیو بستر در میبه حر نیمتجاوز ییشناسا -4
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 .یو عموم یو دولت یمل یاراض لیوم فیو ح یاز رانت خوار یریجلوگ -5

و انجام اقدامات لازم جهت رفع آن تجاوز از  ییآن ها به مراجع قضا یبلاصاحب و بلاوارث و معرف یبه اراض نیمتجاوز ییشناسا -6

 .مزبور یاراض

 .بلاصاحب و بلاوارث ،یعموم ،یدولت ،یمل یاطلاعات مربوط به اراض یاخذ و جمع آور -1

 ،یمجاز و عنداللزوم علامت گذار ریغ یو ساخت و سازها بیاز تصرفات و تخر یریانجام هرگونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگ-9

 .یاراض نیصب تابلو در ان ،یحصارکش

 یها تهیکم ی( و ساماندهییو اجرا، واحد حقوق و قضا اتیاطلاعات ، واحد عمل یشامل) واحد هماهنگ یکار یها تهیکم لیتشک-8

حفظ حقوق  یو کارشناسان عضو شورا نیجرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاون بیمزبور به منظور کشف و تعق

 .المالتیب

و  فیو شرح وظا یمعرف یفرع یها تهیخود را در کم ندگانینما ،یذات فیبر اساس وظا ستیبا یم یمرکز یشورا یاعضا-11

 .شود نییتب یمرکز یدر شورا یکار یها تهیاز کم کیهر اراتیاخت

 .و حوزه عملکرد آنها اراتیو احصاء حدود اخت فیوظا نییو تع یفرع یها تهینظارت برعملکرد کم -11

 :سوالات

رودخانه  میجهت مقابله با تصرف حر یا رانهیشگیپ ریتداب ایشورا،ا یگر میو نقش هماهنگ کننده وتنظ اراتیبا توجه به حدود اخت 

 شده است؟ یعیاز قطع درختان در محدوده منابع طب یریو جنگل و جلوگ

هماهنگ  ییقدرت اجرا ،یانتظام ییقضا یدر کنار برخوردها یتجاوز و تصرف اراض  نهیاز فراهم شدن زم یریشورا جهت  جلوگ ایا

 مسئول را اعمال نموده است؟ یدستگاهها ریکننده با سا

و اختلاف نظر و   جادیا تیمسئول شفاف یصادره از طرف وزرا و دستگاهها یدستورالعملها و بخشنامه ها میشورا توانسته در تنظ ایا

 د؟یالمال را رفع نما تیو حفظ حقوق ب یخوار نیزم دهیدمختلف در روند برخورد با پ یبرداشتها

که بر  21/12/96مورخ  96/21 فیرد 111کشور تحت شماره  یعال وانید یعموم ئتیه هیوحدت رو ینسبت به مفاد را ایا

 شده است؟ قیدق یمجاز داشته اند ، توجه به اجرا ریغ یکاربر رییکه تغ ییو باغها یزراع یاراض تیضرورت اعاده وضع

و نظارت و   شنهادیدولت پ ئتیو ه تیریتوسط سازمان مد یطرح جامع اراض بیو تصو نیسرزم شیطرح آما یاجرا  یشورا  برا ایا

 اقدام نموده است؟

به  یاز تجاوزات احتمال یریو جلوگ یاراض تیشهرها که باعث تثب هیکمربند سبز در جوار حاش جادیا  داتیشورا نسبت به تمه ایا

 شده اقدام نموده است؟ یآن اراض

به بعد قانون مجازات  681از جمله مواد  یو دولت یمل  یبه اراض یناظر بر تجاوز و تصرف عدوان ییلازم نبوده  در مقررات جزا ایا 

 ینم یقانون یدگوصف بازن یواجد مجازات دارا یمقررات فعل رای} زابدی شیافزا میجرا نیا نیشده و مجازات مرتکب یبازنگر یاسلام

 باشد{
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 : سازمان بازرسی کل کشور سوم

سازمان در   یکل کشور است؛ نقش نظارت یقانون در گرو نظارت اثربخش و جامع سازمان بازرس یحسن اجرا تیو تقو تیتثب

 نیتضم یبرا ییقانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور  مبنا 2و  1قانون اساسی و مواد  114مندرج در اصل  یقانون فیوظا یراستا

نسبت به منابع  یبروز جرم و تخلف و تعد نهیزم یاست.نظارت عام سازمان بازرس وندانبه حقوق شهر یقانون و عدم تعد تیحاکم

 .خواهد برد نیرا از ب یعیطب

 : سوالات

و بستر  میظت از حردر حفا نیقوان یدر خصوص نظارت بر حسن اجرا یچه اقدامات ،یسازمان بازرس یلحاظ ضرورت اشراف نظارت با

 یعیمنابع طب ریکوه ها و تپه ها و سا یکاربر رییاز تصرف و تغ یریو جلوگ ،یعیحفاظت از جنگلها و مراتع طب لها،یرودها، تالابها و مس

  انجام شده است؟ یمل

جنگل ها و مراتع  بیتخر زیو ن لیو بستر رودها و مس میها و تصرفات صورت گرفته در حر بیاز تخر یاریبس نکهیتوجه به ا با

سازمان جنگل ها، مراتع و  رو،یلازم را به وزارت ن یکل کشور تذاکرات و هشدارها یسازمان بازرس ایو در ملاء عام بوده است، آ یمرئ

 در خصوص حفاظت از رودها، جنگل ها و مراتع داده است؟ یزداریآبخ

در ساخت  یمنیقواعد ا تیدر خصوص رعا یزارت راه و شهر سازلازم را به و یکل کشور تذاکرات و هشدارها یسازمان بازرس ایآ

 داده است؟ لیبه منظور مقاومت در برابر س یعمران یسازه ها گریجاده ها، پل ها ، ساختمان ها و د

 از وقوع جرم یریشگیپ یعال ی: شورا چهارم

 .واقع شده است دیمورد تاک یقانون اساس 156اصل  5در بند  هیمبرم قوه قضائ فیاز تکال یکیاز وقوع جرم به عنوان  یریشگیپ

 ریگ میاز وقوع جرم به عنوان هماهنگ کننده و مرجع تصم یریشگیقانون پ  کیاز وقوع جرم حسب ماده  یریشگیپ یعال یشورا

 .بر عهده دارد یمشخص فی، تکال 3آن مندرج در ماده  یقانون فهی، با توجه به وظ یو عموم یدر مهار اقدامات بزهکارانه در حوزه فرد

 :سوالات

 یمجاز کاربر ریغ رییکوهها، تغ ل،یسواحل و بستر رودها و مس یاز جرم تصرف عدوان یریشگیپ یبرا یچه اقدامات یعال یشورا

 خصوص انجام داده است؟ نیدر ا یمأموران دولت میمجاز درختان و جرا ریقطع غ ،یاراض

و جنگل ها و  یمل یو اراض یعیمربوط به منابع طب میو مقابله با جرا یریشگیپ یبرا یو هماهنگ کننده ا یچه ابزار کنترل شورا

 رودخانه ها دارد؟

 : :دادستان مراکز استان و شهرستان ها و دادسراهاپنجم

 یفریک یدادرس نییقانون ا 11ا وفق ماده جرم ر یجنبه عموم ثیمتهم و اقامه دعوا از ح بیالعموم تعق یها بعنوان مدع دادستان

لازم بر عهده دادستان ها و  یو اقامه دعوا یحفظ حقوق عموم یفریک یدادرس نییقانون ا 22به موجب  ماده  نیبر عهده دارند.همچن

 .دارند فیمشهود تکل مینسبت به جرا یفریک یدادرس نییقانون ا 64با وصف مفاد ماده  نیدادسراهاست.همچن

 سوالات

و بستر  میها و تصرفات صورت گرفته در حر بیمشهود، تخر میاز باب جرا یفریک یدادرس نییقانون ا 64حسب بند پ ماده  ایا

 بوده است؟ یدادستان بیجنگل ها و مراتع مورد تعق بیتخر زیو ن لیرودها و مس
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عام و خاص بمنظور گزارش اقدامات  نیلازم را به ضابط یاموزش ها یفریک یدادرس نییقانون ا 28و  29دادستان ها حسب ماده ایا

 داده اند؟ یطیمح ستیناقض حقوق ز

به کرانه  نیو متعرض نیناقض بینسبت به تعق یفریک یدادرس نییقانون ا 21زده حسب ماده  لیس یدادستان مراکز استانها ایا

 شهرستان ها پرداخته اند؟ یدادستانها ریبا سا یماهنگها اقدام قبل از حادثه نموده و به ه لیو مس یمل یرودخانه ها و اراض

حسب  بیمردم نهاد و تعق یتشکل ها یدر خصوص گزارش ده یفریک یدادرس نییقانون ا 66ماده  تیدادستانها از ظرف ایا

 بهره برده اند؟ ستیز طیحفظ مح نهیفعال در زم یدولت ریغ یسازما نها  تیشکا

رودخانه  میبهنگام در قلع تصرفات در حر یو اقدامات قانون بیعادلانه اب ، دستور به تخر عیقانون توز 2ماده 4با توجه به تبصره  ایا

 ها  معمول شده است؟

 ایرا نموده است؟ا یعیبه منابع طب نیمتعرض افتهیمبادرت به اخذ گزارش اقدامات سازمان  یخاص ، دادستان میبا وجود ستاد جرا ایا

 شده است؟ هیته یعیبه منابع طب کیستماتیدر خصوص تعرضات س یفریشناسنامه ک

 

 ارزیابی و تحلیل اقدامات قضایی -1-18-8

دادستان در  اراتیو اخت فیوظااست. در خصوص  " دادستان"در رخداد سیلاب قضایی صاحب مسئولیت اول : مهمترین رکن 

ضمن اسناد  یمقررات کل ینظام حقوق درمجرمانه  عیوقارخداد از حوادث منجر به  یریشگیپ حقوق عامه و احیای هحوز

 از جمله  وجود دارد. ییقضا یکل های استیتوسعه و س برنامه نیقوان قانون ایین دادرسی کیفری و ،یقانون اساس ثلم یبالادست

از  یریشگیپ یاقدام مناسب برا» که در بند پنجم  هییقضا ی¬قوه فیوظا انیدر ضمن ب یو پنجاه و ششم قانون اساس کصدیاصل  -

  .مذکور اعلام کرده است فیرا از شمار وظا «نیوقوع جرم و اصلاح مجرم

 بیترکتعداد و ینظام که در ضمن معرف صیمجمع تشخ 1384 وریاز وقوع جرم مصوب شهر یریشگپی قانون 2بند پنجم از ماده  -

  .کرده است یشورا معرف نیایاز اعضا یکیاز وقوع جرم، دادستان کل کشور را به عنوان  یریشگیپ یعال یشورا یاعضا

که حسب قرائن  یبه موضوع پرداخته و در موارد تریجزئ یکه به نحو 1382مصوب  یفریک یدادرس نییاقانون 114  ماده -

باشد،  ینظم عموم ایجامعه و  تیکه مضر به سلامت، مخل امنباشد  یامتضمن ارتکاب اعمال مجرمانه اقداماتی کهمعقول و ادله مثبته، 

  .دینما یریمذکور جلوگ تیاز آن بخش از فعال ی تواندبا اطلاع دادستان م قیمقام تحق

نسبت به صدور قرار که  مجرمانههای  تیفعال یبرخ انیو قطع جر یت هارفع وضع یبرا رانهیشگیپ  مقررات خاص ناظر به مداخله -

 .یکندمستعد وقوع حادثه و بروز خطر، اقدام م اماکنو لاک و مهر تمام یا قسمتی از  طیلتع

است و همه  یو عموم یمل یهاکلان کشور و برنامه یاستهایاز س یکه خود بخش یامر ؛است ییجنا استیس یدادستان مجر دوم :

به  هییهستند. قوه قضا یعهده دار نقش شیآن کما ب یو اجرا نیدر تدو یدولت ریو غ یمردم یهانهاد یو حت یعموم یهابخشها و نهاد

بارزتر  ینقش نهیزم نیادر ،یآن در حفظ و توسعه حقوق عموم یذات فیبه واسطه وظا یعموم درتاز سه قوه اعمال کننده ق یکیعنوان 

 تر بر عهده دارد.و برجسته

 فهیوظ یوارد بر حقوق عموم یهاانیجبران ز یدعوا برا بیو طرح و تعق یاز نقطه نظر حفظ منافع و مصالح مل انیم نیادر

دادستان کل "مورد اشاره:  است. برابر ماده ترریاز همه خط یفریک یدادرس نییاقانون 281دادستان کل کشور به شرح مقرر در ماده 
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 قیدارد از طر یبه طرح دعو ازیکه ن یو خسارت وارده به حقوق عموم یراجع به اموال، منافع و مصالح مل میکشور مکلف است در جرا

 "ید .و نظارت نما یریگیپ یالمللنیب ایو  یخارج ،یداخل صلاحیمراجع ذ

مثل  هایی نهیواقعه مجرمانه و پس از وقوع آن، دادسرا در زم کیوقوع  انیدر جر ،یفریک یدادرس نییابر اساس مقررات قانون -

 یو اقامه دعاو یحفظ حقوق عموم قات،یمتهم، انجام تحق بیوع جرم و توجه اتهام، تعقو حفظ ادله و امارات وق یکشف جرم، جمع آور

 است.  ای کننده نییمهم و تع فیلازم، عهده دار وظا

 ایخود، دستورالعمل و  یقانون فیوظا یفایا نحوه یو سازمانده روهاین ی، هماهنگسیلاب مثل  ییهابحران تیریمد یبرا یدادستان -

و  یقانون فیگونه بحرانها هم تکال نیاو ظاهراً در ستیدر دسترس ن یهائدستورالعمل نیچن داقلح ایندارد و  یمشخص و منقح هیرو

مثل  یزیمخاطره آم های نهیناظر به زم رانهیشگیپ ری. در خصوص تدابدهدیانجام م ،یعاد میخود را همچون موارد وقوع جرا ییقضا

و اجرا نشده است. در  نیتدو یدادستان یاز سو یمشخص رانهیشگیپ  کنون برنامه تااست که  نیادآی یآنچه از شواهد بر م سیلاب 

امداد و نجات و  تیچون اولو یبنا به دلائل زین سیلاب  وقوع و پس از وقوع حادثه انیصورت گرفته در جر ییو قضا یاقدامات قانون نهیزم

و عدم  یمقدمات قاتیمجرمانه موضوع از نظر مقامات دادسرا، محرمانه بودن تحق های جنبه ینسبت به بررس بهایآس  کاهش دامنه

البته معاونت احیای حقوق عامه دادستانی کل نامه ای در . ستیدر دست ن یادیاطلاعات ز ،ییمقامات قضا یاز سو یعموم رسانی اطلاع

اقدامات دستگاههای مسئول در حادثه سیلاب به استانهای زمینه دادخواهی نسبت به حقوق عمومی با فرض مجرمانه بودن بخشی از 

درگیر سیلاب به دادستانهای مراکز استانهای درگیر ارسال نموده که علیرغم پیگیری تا این لحظه رونوشتی از ان در اختیار گزارش گر 

 ملی قرار نگرفته است.

 :است ریمحدود به موارد ز تا کنون رخ داده آنچه سوم : 

 س قوه قضائیه و دادستان کل کشور از مناطق سیل زدهبازدید ریی-

 تشکیل پرونده توسط دادستانهای مراکز استانها جهت بررسی قصور و تقصیر احتمالی -

 ؛های تحت تاثیر سیلاب حفاظت از محل   نهیدر زم ییقضا نیضابط هیاقدامات اول -

 مثل سرقت؛ یاحتمال میاز ارتکاب جرا یریجلوگ -

 امن؛ یآنها در محل یو نگهداردر سیلاب  اموال کشف شده  یجمع آور -

 ؛ها  دادستان یگزارش مقدمات یه ته -

 و تحقیقات نخستین در خصوص قصور محتملپرونده، احضار،  لیتشک -

هستند. از آن جهت  کیفری عدالت یحلقه اجرا نیو مؤثرتر نیو آخر نیو دادستان نخست یدادستانچهارم : باید توجه داشت که  

مثل کشف  یمهم و سرنوشت ساز لی. مسارندیگیمجرمانه قرار م عیاعمال و وقا انیدر جر ییمراجع و مقامات قضا ریاز سا شیکه پ

مضر به حال  یمتهمان، اعتراض به آرا یحفظ ادله و آثار جرم، ممانعت از فرار و اختفا و تبان ،یمقدمات قاتیمتهم، تحق بیجرم، تعق

 فهیو وظ یو معلوم است که کاردان ردیگیمقام صورت م نیاماتیلنهاد و تحت نظارت و تع نیااحکام، در یو اجرا یو منافع عمومحقوق 

 کارساز باشد.  ی  توانداندازه مچه یریخط فیوظا نیچن یفایامقامات دادسرا در یشناس

 ییجنا شیپ های تیو دادستان در وضع یدادستان اراتیو اخت فیاست، وظا لیقابل طرح و تحل انیم نیاکه در یبحث مهمپنجم : 

از  یکیو انقلاب به عنوان  یعموم ی هایکل و دادستان یاعم از دادستان یمجرمانه است؛ دادستان عیحوادث و وقا قوعاز و یریشگیو پ

به  یمجرمانه و حوادث منته عیاز وقوع وقا عدوقوع و ب نیاز وقوع، ح شیدر سه مرحله پ ه،ییدهنده قوه قضا لیتشک یهانهاد نیترمهم
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کشور هم  ییجنا استیس یکنندگان اصول راهبرد نیرو تدو نیابرعهده داشته باشد. از یترروشن اراتیو اخت فیوظا دیجرم، منطقاً با

دادستان گاه به  اراتیتاخو  فیکه خواهد آمد، در خصوص وظا یبه شرح یو مقررات عاد نیو هم در قوان یبالا دست نیدر اسناد و قوان

مورد اشاره، در  یو مقررات جزئ یاند. با تامل در اصول کلپرداخته یجزئ ریو تداب یاصول کل یبه معرف یصراحت و گاه به طور ضمن

 از یریشگیو پ یکنش ریدر مرحله اتخاذ تداب یو به طور کل ییجنا شیپ یهاتیچه در وضع یگفت که نهاد دادستان ی توانمجموع م

و  فیو وظا تیبعد از وقوع، موقع طیو حوادث مورد اشاره و چه در شرا عیوقوع وقا نیو حوادث مجرمانه و چه در ح عیوقوع وقا

و حوادث  عیاز وقوع وقا یریشگیو پ یکنش رینهاد در مرحله اتخاذ تداب نیااراتیو اخت فیو وظا تیدارد. اگرچه موقع یمشخص اراتیاخت

 ابهاماتی دارد.و حوادث مذکور  عیو پس از وقوع وقا نیح آن در مرحله اراتیو اخت فیتراکم وظاو تمرکز لیمجرمانه به دل

 فهیو هم وظ باشدیمشروع مردم م یهایحقوق و آزاد تیهم خود ملزم به رعا هییقوه قضا یاساس اصول قانون اساس برششم : 

و  یاست که قوه مورد اشاره از به خطر افتادن منافع عموم نیاای فهیوظ نیعدم نقض آنها را بر عهده دارد. لازمه چن نیگسترش و تضم

نظارت بر حسن  فهینه تنها وظ هییقوه قضا ،یو پنجاه و ششم قانون اساس کصدیکند. مطابق اصل  یریوگجل دیبا زین یحقوق شهروند

از ابعاد حقوق و منافع  یکی. ی باشدم زیقوع جرم ناز و یریشگیپ یرا بعهده دارد بلکه مکلف به انجام اقدامات مناسب برا نیقوان یاجرا

و به صورت  شوندیهستند که منجر به بروز جرم در جامعه م یافعال ترکای. افعال تو سلامت اس تیجامعه از امن یبرخوردار یعموم

و سلامت جامعه را در معرض خطر قرار  تیرا فراهم آورده و امن یاجتماع یبهایبروز آس یهانهیبسترها و زم میمستق ریغ ای میمستق

. به ندینما فایامذکور های نهیزم یرگی در کنترل عوامل و ممانعت از شکل ینقش مهم ی توانندم ییراستا مقامات قضا نیا. دری دهندم

داستان  ایدن ییقضا یهانظام شتریکند. در ب فاایی تواند م یتریجد ارینقش بس نهیزم نیاالعموم در یدادستان به عنوان مدع ژهیطور و

در جهت احقاق حقوق  یمدافع حقوق ملت و گاه وانبه عن یبه عنوان مدافع حقوق دولت و زمان یدارد؛ گاه یتینقش برجسته و با اهم

 اندتویاست و خروج از تعادل در آن م فیحساس و ظر اریبس ینقش نیچن یفایارو نیا. ازکندینقش م یفایاملت و دولت، توأمان

 .از حقوق مردم و حقوق دولت وارد سازد کیبه هر  یجد یهابیآس

موضوع  ه،ییعام قوه قضا فهیکه دادسرا در ضمن وظ یفیزا، علاوه بر تکل از جرم و حوادث جرم یریشگیهر حال در مقوله خاص پ در

اعم از دادستان  ینهاد دادستان یمختلف برا نیبر عهده دارد، قانونگذار در قوان یو پنجاه و ششم قانون اساس کصدیبند پنجم از اصل 

مقام گذاشته  نیابرعهده یفیوظا ت،یموقع نیاکرده و بر اساس نییو تع فیتعر ژهیو تیو انقلاب، موقع یعموم انکل کشور و دادست

و در  انباریهر گونه واقعه ز از وقوع یریشگیدادستان را در قبال پ تیمسئول یاز آن، مبنا یناش فیو وظا یقانون گاهیجا نیانییاست. تع

 . یدهدم لیتشک محفظ حقوق عامه مرد جهینت

 :درخور ذکر است ریموارد ز دادستانمترتب بر  یهاتیمورد بحث و مسئول تیموقع یهاجلوه نیاز مهمترهفتم : 

 .از وقوع جرم یریشگیقانون پ 2ماده  5از وقوع جرم موضوع بند  یریشگیپ یعال یدادستان کل کشور در شورا تی( عضوالف

  .آن یینامه اجرا نایی6موضوع ماده  یو حفاظت اجتماع یریشگیدر ستاد پ تی( عضوب

 .خاص میاز جرا یریشگیدر ستاد پ تی( عضوپ

 .یفریک یدادرس نییاقانون 29موضوع ماده  ییقضا نیبر ضابط استی( رت

از وقوع جرم است.  هیاول یریشگیمقام در پ نیانقش یبر عهده دارد، در راستا حکومت قانونکه دادستان از باب نظارت  یفیوظا

 ریاز تقص یناش میجرا ایو  یرعمدیغ اتیساز وقوع جنا نهیاز عوامل زم یکیبه عنوان  انباریدادستان در برابر حوادث ز فهیوظ اینقش 

 .نیازمند ایضاح مطلب هستیمچندان مورد توجه واقع نشده و  ،یو عموم یدولت یمقامات و نهادها
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 به شرح ذیل است؛ از وقوع حوادث مجرمانه یریشگیدادستان در پ اراتیو اخت فیوظا هشتم :

 یابیو ارز ییشناسا ،ینیبشیاز وقوع جرم عبارت است از پ یریشگیپ"مصلحت نظام  صیمجمع تشخ 1384مصوبه  1ماده  برابر

است  یاقوه هییقوه قضا» اشاره  دمطابق اصل مور."کاهش آن ایبردن  انیاز م یم براو اقدامات لاز ریخطر وقوع جرم و اتخاذ تداب

 :است ریز فیدار وظابه عدالت و عهده دنیو مسئول تحقق بخش یو اجتماع یحقوق فرد بانیمستقل که پشت

و اقدام لازم در  میو رفع خصومات و اخذ تصم یحل و فصل دعاو ات،یشکا ات،یو صدور حکم در مورد تظلمات، تعد یدگیرس - 1 

 .کندیم نیکه قانون مع ه،یآن قسمت از امور حسب

 .مشروع یهایحقوق عامه و گسترش عدل و آزاد یایاح - 2 

 .نیقوان ینظارت بر حسن اجرا - 3 

 .اسلام ییحدود و مقررات مدون جزا یو اجرا نیمجرم ریمجازات و تعز بیکشف جرم و تعق - 4 

 "نیاز وقوع جرم و اصلاح مجرم یریشگیپ یاقدام مناسب برا - 5 

که بر عهده دارد، به  ینیسنگ فیوظابا همه  هییقوه قضا یدادستان و حت ایااما است؛  یمتعدد هایابعاد و مدل یدارا یریشگیپ 

  کند؟ فهیوظ یاز جرم وارد شود و ادا یریشگیپ مدل های و ابعاد و سطوحدر همه  یتواندم ییتنها

و  یاسیاست که در ارتباط با کل جامعه بوده و مسائل س یعموم یریشگیمورد اشاره، مدل پمدل های  ایاز ابعاد  یکنهم : ی

 یو رفتارها تیو تکامل شخص لیدر تشک طیمح تی. با توجه به نقش حساس و پر اهمردیگیرا در بر م یو فرهنگ یو اجتماع یاقتصاد

دهنده  لیتشک یموجود اقدام و بعد، از اعضا یهاو ضعف ازهایدر مرحله اول خود به رفع کمبودها و ن دیجامعه است که با نیاانسان،

آغاز گردد.  طیاز اصلاح مح دیبا یاز بزهکار یریشگیشده داشته باشد. لذا پ نییتع شیاش انتظار رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط از پ

اوضاع  نیااز دنیگز یدور یبرا یطیمح طیشرا ییباشد و از سو زهکارانهب یهامجرمانه و محرک یهاششکه مملو از ک یادر جامعه

از جرم  یریجلوگ یراه برا نیبوده و بهتر دیمف اریبس یریشگیشکل از پ نیاداشت. یاز بروز بزهکار ریغ یانتظار یتوانفراهم نگردد، نم

را در تمام ابعاد  یو سلامت واقع ینظام عدالت اجتماع کیکه بتواند  یاستیبا اعمال س رای. زباشدیم یحفظ حقوق شهروند تاً یو نها

است   یاجتماع یریشگیپ گری. مدل دی ماندنم یو وقوع حوادث مجرمانه باق یبزهکار یبرا ییجا باًیمختلف جامعه حاکم گرداند، تقر

با  یبه بزهکار یفرد لاتیشوند تا تمایم تیتقو یبزهکار سازنهیزمعوامل  یسازیمؤثر در خنث یکه در آن، نهادها و امکانات اجتماع

بر  یاست که مبتن یوضع یریشگیبروند. مدل سوم، پ انیسالم از م طیمح جادیابا یطیمح یزا و عوامل جُرم حیصح تیتربو میتعل

از  دهاستفا امکان کردن مشکل تر و ها آماج تیتقو قیارتکاب جرم از طر یفرصتها دیاست و با تحد ییجنا شیپ یهاتیوضع رییتغ

ارتکاب  ت،یدهد که کنش شخص در آن موقع بیترتو رییتغ یارا به گونه طیدارد شرا یبزهکارانِ بالقوه، سع یفرصت ارتکاب بزه از سو

از  یوضع یریشگیپ یعموم یریشگیمراتب، پس از پ ثی. از حابدیکاهش  ییهاکنش نیدست کم نرخ چن ایرفتار مجرمانه نباشد 

 ییجنا تیکه از ظرف یافراد یتر، براو زود بازده ترنهیکم هز یجرم زا را با اقدامات یهاتیموقع رایاست ز یریشگیپ های مدل نیبهتر

از حقوق  یکه حق ی. هنگامبنددیآنان م یبه مقاصد مجرمانه را به رو دنیارتکاب جرم و رس یو راهها بردیم نیبرخوردارند از ب

از راه  ایو  کنندیم دیکه آن حق را تهد یبا حذف خطرات ایاقتضا دارد که  یوضع یریشگیپ رد،ی گیدر معرض خطر قرار م یشهروند

 .شود یریاز آن حق، از تعرض به آن جلوگ شیاز پ شیحفاظت و مراقبت ب

دو جنبه است:  دارایه خود  است ک یاز جرم و حفظ حقوق شهروند یریشگیپ  است رابطه تیحائز اهم انیم نیادر آنچهدهم : 

و اقدامات لازم بتوان از وقوع حوادث  ریمجرمانه و اتخاذ تداب انباریخطر وقوع حوادث ز یابیو ارز ییشناسا ،ینیبشیکه از راه پ نیااول



411            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

را به عنوان  یدادستان یپا دیبا یکه با استناد به مقررات قانون نیارا حفظ نمود. دوم یحقوق شهروند تیدر نها وکرد  یریمزبور جلوگ

را  یاز وقوع جرم و حفظ حقوق شهروند یریشگینهاد مهم در پ نیانقش یفایاهای نهیکارآمد، به موضوع باز کرد و زم یاز نهادها یکی

 .فراهم آورد

با هدف  خ قوانینیازدهم :اقدامات تامینی دادستانها ابزاری برای احیای حقوق عامه و پیشگیری از تعرض به این حقوق است.این سن 

 یحقوق و منافع عموم فظگردند؛  ح ریتفس دیهدف هم با نیهم یو در راستا اند افتهی ریتقر یو حقوق شهروند یحفظ منافع عموم

 ینوع نگاه به موضوع و مبان یول گرند،یکدیلازم و ملزوم  یدو به نوع نیاو ستیو اعمال اقتدار، ممکن ن اریاز اخت یبدون برخوردار

 ،یحق و آزاد انیقانون به نفع قدرت و به ز ری. تفسی انجامدمختلف و احتمالاً متقابل م جیبه نتا ،یقانون اراتیاستفاده از اخت یهیتوج

ملاک مهم قانون  .ی شودم ریتعب  «اراتیفراتر از محدوده اخت» قابل قبولِ  ریغ تیکه از آن به وضع ی آوردم شیرا پ ینا مطلوب تیوضع

سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم  ینمی تواند به بهانه»  ییقضا مرجعاین است که 

 نیقوان ییو نارسا یچون کهنگ یاتیبا توسل به مدع ی توانندنم یگفت مقامات عموم دیبا اقیو س اسیق نیبر هم«. امتناع ورزد 

طفره قانون  تیتحت حماحمایت ها و تضامین ئه انسبت به زمان وضع قانون، از ار یتماعو اوضاع و احوال اج طیشرا رییو تغ یتیحما

خود را  فیناظر به وظا نیقوان دیبا شهیبگذارند. مقامات مورد بحث هم ی دفاعرا برفته و  ارزشها و حقوق مورد تکریم و شناسایی مقنن 

از  تیحما یقانون فهیوظ یفایاتخلف آنان از ی تواندهم نم یفرض نیکامل، روشن، منسجم و قابل اجرا فرض کنند. اثبات خلاف چن

 یاز مقامات عموم دینبا چگاهیقانون را ه ییدفاع نارسا گرید انیکند. به ب هیرا توج یندشهرو ی هایو حقوق و آزاد یمنافع عموم

و  یاز مجار نیاصلاح قوان یروزآمد قانون برخوردار هستند و هم از امکان تقاضا ریتفس یی. چراکه مقامات مورد اشاره هم از توانارفتیپذ

بود. شرح  اهدخود خو ییو قضا یمتعدد قانون فیانجام وظا ریدادستان درگ یفریعدالت ک یاجرا ندیدر تمام مراحل فرا.ی ربطمراجع ذ

 فیوظا یفایاقانون موصوف آمده است. 99تا  22خصوصاً در مواد  یفریک یدادرس نییااز قانون یمذکور در مواد متعدد فیو بسط وظا

 نییادر.شده است دتاکی آن اعمال لزوم بر 14 و 13مثل دو ماده یاست که در مواد بیبودن تعق یاصل الزام تیداستان تحت حاکم

وقوع  انیاز انحا از جر یاو به نحو تمایضابطان تحت نظارت و تعل ایدر حال وقوع که در همان حال دادستان  میجرا ،یفریک یدادرس

 دهیمشهود نام میاصطلاحًا جرا د،ی آیو امارات ارتکاب آنها بلافاصله بعد از وقوع به دست م لیکه دلا یمیجرا زیو ن ی گردندآن مطلع م

 یدادرس نییاقانون 46و  45، 44نظام در مواد  نیااست. مقررات ناظر بر یمشهود تابع نظام مخصوص می. نحوه تعامل با جرای شوندم

ی دادستان عمل م ماتیقانون، تحت نظارت و تعل 29که به حکم ماده  یاست که ضابطان دادگستر نیاآمده است و اجمال آن یفریک

 یمخف ایاز فرار  یریو جلوگ تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم دمشهو میدرباره جرا کنند،

دست آمده را به اطلاع دادستان و مدارک به جیو بلافاصله نتا دهندیلازم را انجام م قاتیتحق آورند،یعمل مبه ،یتبان ایشدن متهم و 

 . رسانندیم

 یو اقدامات لازم و فور ریرخ داد، اتخاذ تداب سیلابمانند آنچه در  انیگسترده از ضرر و ز ای با دامنه یعیاست که در وقا یعیطب

فوق  22 ادهمذکور در م«  یحفظ حقوق عموم» از عبارت  فهیوظ نیا.دی آیدادستان به شمار م فیمردم، از وظا حقوق حفظ  یبرا

 .ی گرددآن محسوب م اشاری دلالات و لوازم از کم الاشعار قابل استنباط است و دست

عمدتًا  فیوظا نیا. اصولیکندم دایپ تیبعد از وقوع واقعه مجرمانه، موقع شتریب یدادستان اراتیاعمال اخت و فیوظا انجامدوزادهم : 

لازم و  یاقامه دعاو ،یحفظ حقوق عموم قات،یمتهم، انجام تحق بیکشف جرم، تعق» مطرح شده است:  22همان است که در ماده 

نظر از احکام را هم  دیتجد یدر برابر دادگاه و تقاضا فرخواستیهمچون دفاع از ک یفیوظا یاجمال فهرست نیا. بر«یفریاحکام ک یاجرا
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آمده  یو شروح آن به طور مستوف یفریک یدادرس نییاچنانکه اشاره شد در قانون یدادستان فیوظا یفایافاتیتشر لیافزود. تفص دیبا

دادستان کل  فهیوظ یوارد بر حقوق عموم یهاانیجبران ز یدعوا برا بیو طرح و تعق ینقطه نظر حفظ منافع و مصالح مل ازاست. 

راجع  میدادستان کل کشور مکلف است در جرا»  یفریک یدادرس نییاقانون 281تر است. برابر ماده و برجسته ترریکشور از همه خط

و  یخارج ،یداخل صلاحیمراجع ذ قیدارد از طر یبه طرح دعو ازیکه ن یخسارت وارده به حقوق عموم و یبه اموال، منافع و مصالح مل

 یو حقوق عموم یهستند که به منافع و مصالح مل ییهاماده آن نیاو خسارات موضوع می. جرا«دیو نظارت نما یریگیپ یالمللنیب ای

الذکر دادستان کل مکلف  ریکشور. به حکم ماده اخ یو اخلال در نظام اقتصاد هگسترد یو ادار یمال یهافساد لیاز قب زنندیلطمه م

طرح و تا حصول  یخارج ای یها را در مراجع صالح داخلوارد بر آن یهاانیمزبور و جبران ز یهادفاع از ارزش یلازم برا یاست دعاو

 یفریک وانیمانند د یالملل نیدعوا در مراجع ب بیو تعق رحط یماده ممکن است مقتض نیاموضوع فهی. وظدینما یریگیپ یینها جینتا

که دادستان کل  ای هم مغفول و بلا استفاده مانده است؛ ماده یفریک یدادرس نییاقانون 281 بنظر ظرفیت ماده . هم باشد یالملل نیب

 لازم کرده است.  ریملزم به اتخاذ تداب ،یجبران خسارت وارده به حقوق عموم ایو مقابله  یکشور را در دفاع از اموال، منافع و مصالح مل

و حفظ ادله  یمثل کشف جرم، جمع آور هایی نهیپس از وقوع آن، دادسرا در زم زیواقعه مجرمانه و ن کیوقوع  انیدر جرسیزدهم :

 نییمهم و تع فیلازم، عهده دار وظا یدعاو و اقامه یحفظ حقوق عموم قات،یمتهم، انجام تحق بیو امارات وقوع جرم و توجه اتهام، تعق

 ی، هماهنگسیلاب مثل  ییهابحران تیریمد یبرا یدادستان داست،یحال آن گونه که از شواهد و موارد مشابه پ نیااست. با ای کننده

 ای دستورالعمل نیحداقل چن ایندارد و  یمشخص و منقح هیخود، دستورالعمل و رو یقانون فیوظا یفایا نحوه یو سازمانده روهاین

انجام  ،یعاد میخود را همچون موارد وقوع جرا ییو قضا یقانون فیگونه بحرانها هم تکال نیاو ظاهراً در ست،یدر دسترس ن یاهیرو

 . دهدیم

کشف جرم،  یمجرمانه و اقدام برا عیاو در مواجهه با اعمال و وقا اراتیو اخت فیما نقش دادستان و وظا ینظام حقوق درچهاردهم : 

 تیثیدعوا از جهت ح بیمتهمان، طرح و تعق یحفظ ادله و آثار جرم، ممانعت از فرار و اختفا و تبان ،یمقدمات قاتیمتهم، تحق بیتعق

سده است  کیبه  کیکاملاً روشن است. نزد ،یفریاحکام ک یو اجرا یبه حال حقوق و منافع عموم ضرم یاعتراض به آرا م،یجرا یعموم

 خصوصاً . اند¬او پرداخته اراتیو اخت فیو وظا ییمقام مهم قضا نیانقش شتریهرچه ب لیو تکم نییو مقررات به تب نیاز قوان یکه انبوه

گفت در مواجهه با  ی توانکه م یرا مورد حکم قرار داده است. در حد وعمختلف موض یهاجنبه 1382 یفریک یدادرس ناییقانون

  .کند، وجود ندارد جادیاینقش دادستان یفایادر یکه اخلال ییخلأ قابل اعتنا ایواقع شده، نقص  میدر حال وقوع و جرا میجرا

مجرمانه و  عیاز وقوع حوادث و وقا یریشگیو پ ییجنا شیپ های تیحضور فعال، به موقع و مؤثر دادستان در وضعپانزدهم  :

 نیاکه در یو مقررات نیست. قوانا ی مساله اصلی انباریز عیوقا نیدر برابر چن یو حقوق عموم یاز منافع و مصالح مل تیحفاظت و حما

فاقد سازوکارها  یِ و اسناد بالادست نیمندرج در ضمن قوان یو ساختار یکل گذاری های استیو س ها هیاز نوع توص ایوجود دارند  نهیزم

به بار آمده دارند. بند  یانهایرخ داده و ز عیدر برابر وقا یو اقدامات واکنش ریظهور در اتخاذ تداب ایلازم هستند و  یو ضمانت اجراها

نوع اول و  یروشن برا ییاز وقوع جرم، مثالها یریشگیقانون پ یی هایگو یکل و یو پنجاه و ششم قانون اساس کصدیپنجم از اصل 

 یاز منافع و مصالح مل تیدادستان کل کشور در حما فهوظی به ناظر آن 281  ، خصوصاً ماده1382 یفریک یدادرس نییامقررات قانون

ورود داستان به  نهیزم یهم که به نوع ی ترجزئ نیاز قوان یحاکم برموضوع هستند. بعض نینوع دوم از قوان یبرا یمثال ،یحقوق عموم و

را قانونًا و عملًا به  یورود نچنی جواز اند، را فراهم کرده یخاص انباریاز بروز حوادث ز یریجلوگ یو اقدام به موقع برا یریشگیمقوله پ
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اطلاع  یب یمذکور به معنا ینهادها ینوع کوتاه هراست که  یعطبی. اند موکول کرده یگرید ییاجرا ینهادها یوصول گزارش کارشناس

 و سلامت شهروندان خواهد بود. تیو امن یدفاع ماندن منافع عموم یب تیموجود و در نها داتیماندن دادستان از خطرات و تهد

مبنی بر اعلان خط مشی داستان های سراسر کشور در  141/893/2/419/182به شماره  14/5/89دادستانی کل کشور مورخ نامه 

 زمینه پیشگیری و تعقیب و اقدامات تامینی نمونه ای از کنش مثبت و اثربخش تحلیل وارزیابی می شود.

حوادثی نظیر سیلاب که در روند رخداد مصادیقی از تکالیف برای صورت بندی شفاف و تبیین صلاحیت تکلیفی قوه قضا در زمینه 

و  دستور العمل دقیق اقدام "تدوین قانون حقوق عامه  "مراقبتی  و پایشگرانه مدعی العموم ظاهر می شود بنظر راه حل مشخص

بحران سیلاب در سه سطح دادستانها  ضمن تعیین دقیق مصادیق ورود دادستانی و ضمانت اجرای تحقق این حقوق  در وضعیت مشابه 

  پیشینی و پسینی و حین رخداد است.

 لیس یپهنه ها تیریدر مد یو حقوق یقیدستگاهها و افراد حق یفریو ک یمدن یادار یها تیمسئولدر این واقعه تبیین صریح 

 ضرورت دارد تا امکان تعقیب ناقض قاعده قبح عقاب بلابیان نگردد. زیخ

 فیمشخص گردد و وظا قیبه طور دق کانون مدیریت بحرانبا  یدر همکار ییضابط قضا یروهایو ن هییقوه قضا فیوظا نیو همچن -

 نییمربوطه تع فیبا اهمال کنندگان در انجام وظا یمشخص  و نحوه برخورد حقوق یبه صورت کم ینظارت یدستگاه ها قیدق

استفاده از حق و تحدید حقوق و ازادی و مالکیت و  خصوصا مصادیق اقدامات تامینی دادستان مشخص شده تا خود مصداق سوء.گردد

 ...نباشد و رفتارهای من عندی و خودسرانه و سلیقه ای را تثبیت نکند.

قضایی  فائقه نظارت و وضع شود  هییمتقابل با قوه قضا یها تیمسئول ،بحران  تیریسازمان مد یتیحاکم فیبا توجه به وظا

 ت نهادهای متکفل تمشیت سیلاب داشته باشد.حکومت اثربخش بر تمام سکنات و اقداما

 

 دیوان محاسبات کشور-1-12

 تدوین و نگارش: مصطفی سلطانی

 

 چکیده-1-12-1

قانون اساسی تنها مرجع و نیز عالی ترین مرجع نظارتی بر نحوه هزینه بودجه در دستگاه های  55دیوان محاسبات به استناد اصل 

نگهبان این دیوان نظارت بر بودجه دریافتی سایر دستگاه ها و نهادهای مستقل از قوه مجریه اجرایی است. طبق نظر تفسیری شورای 

مانند شهرداری ها را نیز بر عهده دارد. در زمینه بروز حوادث غیر مترقبه و بویژه سیلاب نقش این دیوان در بررسی و ارزیابی نحوه 

ولتی و غیر دولتی برجسته می شود. بسیاری از دستگاه های اجرایی و هزینه کرد بودجه و اعتبارات تخصیص یافته به نهادهای د

شهرداری ها بودجه مربوط به فاز طراحی و مطالعات پروژه ها یا ترویج، آموزش همگانی، جلب مشارکت و غیره را بدلیل عدم اولویت 

خلف و انحراف دستگاهها از قانون را بررسی و نسبت به سایر بخش ها در جای خود هزینه نکرده و دیوان نیز از این منظر می تواند ت

ارزیابی نماید. همچنین رویکرد درآمدزایی و واگذاری های متعدد و تحت عناوین مختلف حریم و بستر رودخانه ها به منظور بهره 

اه ها می تواند به برداری از شن و ماسه و تخریب مسیل و یا احداث اعیانی در مقابل دریافت وجه تحت عنوان درآمد اختصاصی دستگ

عنوان یکی از دلایل اصلی بروز سیلاب محسوب می گردد. این فرآیند و درآمدهای حاصل از این طریق اغلب ناقض طرح ها و برنامه 
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هایی است که دستگاه ها بخاطر تهیه و اجرای آنها بودجه عمومی کشور را دریافت می نمایند و یکی از روش های شناسایی این روش 

 مدی دستگاه ها و تخلف آنها از قوانین در رسیدگی های دوره ای و موردی دیوان محاسبات می باشد.های درآ

 

 وظایف و اختیارات  -1-12-1

قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور وظیفه رسیدگی و حسابرسی به کلیه حسابهای وزارتخانه ها ، موسسات ،  55طبق اصل 

به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند را به عهده دارد. محور این رسیدگی نیز  شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که

حصول اطمینان از هزینه کردن هر وجه در محل خود و نیز عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب می باشد. دیوان نتیجه بررسی و 

یز توسط دادسرا و هیات های مستشاری دیوان می تواند کارکنان رسیدگی خود را از طریق گزارش تفریغ به مجلس ارایه کرده و ن

 دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی را در صورت تخلف از توبیخ کتبی تا انفصال دایم مورد مجازات قرار دهد.

 طبق ماده یک قانون محاسبات کشور وظایف دیوان عبارتست از:

مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت  هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول

 : مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق

کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از -الف

 .استفاده میکنند بودجه کل کشور

بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه  -ب

 . مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه

 . ائه آن به مجلس شورای اسلامیتهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ار -ج

بررسی وقوع عملیات مالی در »، «حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها » همچنین 

جهت  بررسی» و « دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها

از « اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی

 اصلی ترین وظایف دیوان در قانون محاسبات کشور می باشد.

بویژه اعتبارات مربوط به طرح های  در زمینه حوادث غیرمترقبه عملکرد دیوان در زمینه نظارت بر اعتبارات و نحوه هزینه آنها

 زیربنایی و مطالعاتی قابل بررسی می باشد. 

انکارناپذیر است. تهیه و تدوین طرح یا برنامه  89ضعف اقدامات پیشگیرانه و نقش آن در بروز حوادث طبیعی بویژه سیلاب سال 

های کلی نظام برای است های کلی نظام سیاستجامع برای مدیریت حوادث غیر مترقبه از تکالیف اصلی دستگاه ها در سند سی

  آب می باشد. منابع کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه و نیز سیاستهای

در موارد مختلف بودجه این طرح ها و مطالعات در قوانین بودجه و یا بودجه دستگاه ها پیش بینی شده اما صرف سایر اهداف و 

دیوان با انتشار گزارشی فقدان انضباط بودجه ای دولت بویژه در خصوص  86رنامه های جاری گردیده است. در این خصوص در سال ب

فقدان انضباط بودجه ای دولت »بودجه حوادث غیرمترقبه را گوشزد کرد. هرچند دیوان رفتار دستگاه های اجرایی را تحت عنوان کلی 

دیوان را  85طرح  کرد اما سازمان برنامه و بودجه با انتشار اطلاعیه ای گزارش تفریغ سال « غیرمترقبهبویژه در خصوص بودجه حوادث 

بدون مبنای کارشناسی دانست. این اعلام دیوان و پاسخ سازمان برنامه و بودجه به سرعت به فراموشی سپرده شد و نتیجه رسیدگی و 
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ن اولویت مدیران دستگاه های اجرایی حاکی از آن است که برنامه های پیشگیرانه و بویژه پیگیری دیوان نیز اعلام نگردید؛ اما نحوه تعیی

طرح های مطالعاتی، امکان سنجی و تدوین برنامه های جامع و همچنین جبران خسارات ناشی از وقایع غیر مترقبه که در قوانین 

ح ها همواره با مصلحت سنجی به سایر بخش ها تزریق و مصرف سنواتی بودجه پیش بینی شده در اولویت قرار نگرفته و بودجه این طر

شده است. دیوان محاسبات بر اساس قانون اساسی و نیز قانون محاسبات کشور می تواند با رصد و پایش مستمر و موردی بر نحوه 

خلفات در حال ارتکاب را به دستگاه هزینه بودجه توسط دستگاه های اجرایی علاوه بر برخورد پسینی با تخلفات، با رویکرد پیشگیرانه ت

 ها متذکر و در صورت لزوم اقدام قانونی بعمل آورد. 

از سوی دیگر دیوان تاکنون بطور منظم و سازمان یافته از طریق تهیه گزارشهای دوره ای و متکی به اسناد و آمار انحراف دستگاه 

ان فقدان انضباط بودجه ای دستگاه ها در زمینه حوادث غیرمترقبه را های اجرایی در مصرف اعتبارات تخصیص یافته و یا به تعبیر دیو

 مستند سازی و منتشر نکرده و همین امر نیز موجب شده امکان بررسی مقایسه ای بودجه سال های مختلف و انحرافات آن مهیا نگردد.

 

 پرسش های مربوط به دیوان محاسبات که پاسخی برای آنها واصل نگردیده است: -1-12-1

یکی از ارکان اصلی توفیق نظام پیشگیری از بحران در کشور پیش بینی و تخصیص بودجه مناسب در قوانین سنواتی بودجه  -1

تخصصی بر نحوه هزینه کرد بودجه در  و نحوه هزینه کرد مناسب این بودجه بوده و دیوان محاسبات به عنوان اصلی ترین مرجع

دستگاه های دولتی تعیین شده است. به نظر دیوان بودجه های اختصاص یافته در قوانین سنواتی یا قوانین توسعه و غیره به منظور 

ود و در زمان پیشگیری از حوادث و مدیریت بحران اعم از آموزش، مطالعات و تهیه طرح های مختلف و غیره تا چه میزان در جایگاه خ

مقرر تخصیص یافته و هزینه شده است؟ آیا دیوان در این خصوص تاکنون گزارش مستند و یا شاخص های کمی و قابل ارزیابی تهیه 

 کرده و به مجلس ارایه کرده است؟

 

غ و سایر گزارش آیا قوه مقننه در پاسخ به گزارش های دیوان بویژه گزارش تفریغ و انحرافات شناسایی شده در گزارش تفری -2

 های احتمالی دیوان اقدام موثر و مناسبی انجام داده است؟

 

با توجه به اهمیت حراست از حریم وبستر رودخانه ها و نهرها در کنترل سیلاب و تاکید بر آن در مقررات و قوانین مختلف از  -3

آن مانند شرکت های آب منطقه ای با وزارت کشور و  یک سو و وجود اختلافات گسترده تاریخی بین وزارت نیرو و نهادهای وابسته به

شهرداری ها در صدور مجوز بهره برداری از بستر و حریم رودخانه ها )اعم از فصلی و دایمی( و استناد این نهادها به تاثیر درآمدزایی 

ستگاه های اجرایی ناشی از واگذاری این بهره برداری ها در امور جاری این نهادها اساسا دیوان محاسبات نظارتی بر میزان درآمد د

حریم و بستر رودخانه ها یا استفاده از منابع این رودخانه ها )شن و ماسه و غیره( دارد یا خیر؟ آیا دیوان در راستای انجام وظایف و 

در صورت مواجهه با  اختیارات خویش در این زمینه با چالش یا خلاء های قانونی یا فقدان ضمانت اجرای موثر نیز مواجه بوده است؟

 چنین مواردی به طور دقیق و صریح به همه موارد اشاره نمایید.

 

*** 

 های زیر نیز تا حد امکان اعلام بفرمایید:های بالا، لطفًا نظرات تحلیلی خود را در خصوص پرسشدر نهایت علاوه بر پاسخ به پرسش
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 چیست؟ قوت ها و ضعف های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب -1

چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه های مختلف )از جمله اجرای زیرساخت ها، شهرسازی، مدیریت بحران، محیط  -2

 زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...( سبب افزایش آسیب پذیری کشور در مقابل سیلاب شده است؟

 آمدهای ناشی از آن در استان های مختلف چیست؟ قصورها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز سیلاب و پی -3

 درس آموخته های حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟ -4

اصلاحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب  -5

 چیست؟

 

 جمع بندی ونتیجه گیری-1-12-8

های ارسالی به دیوان محاسبات کشور و نظر به جایگاه قانونی دیوان بر اساس مستندات با عنایت به عدم وصول پاسخ به پرسش 

 قانونی و تجربه حاصل از عملکرد این دیوان می توان نتیجه گرفت که:

قانون دیوان محاسبات کشور حسابرسی و ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه  1قانون اساسی و ماده  55با لحاظ اصل  -1

اعتبارات حوادث غیرمترقبه اعم از پیشگیری و نیز بعد از وقوع حوادث بویژه در زمینه جبران خسارات وارده به  نحوه مصرف

عهده دیوان بوده و در موارد متعدد این بودجه تخصیص یافته در محل خود مصرف نگردیده است. اعلام استاندار خوزستان در 

قبلی و فعلی کشاورزان این استان به منظور جلب مشارکت آنها در  مبنی بر تعهد دولت به جبران خسارات 89فروردین 

تخریب سیل بندها و انحراف جریان آب به سمت دشت های زیر کشت و مقاومت کشاورزان به جهت عدم ایفای تعهدات 

 تنها نمونه ای از این تخلف می باشد. 86قبلی علی رغم پیش بینی در قانون بودجه سال 

 

کامل تفریغ بودجه و نیز عدم بررسی و رد یا تنفیذ آن در مجلس شورای اسلامی عملا این گزارش و عدم انتشار گزارش  -2

تدوین آن را از حیز انتفاع خارج کرده است. انتشار عمومی و نیز بررسی همه جانبه این گزارش و به رای گذاشتن عملکرد 

مربوط به حوادث غیرمترقبه را آشکار و در معرض  مالی یکساله دستگاه های اجرایی بسیاری از واقعیت های بودجه ای

 قضاوت مردم و صاحبنظران خواهد گذاشت.

 

بررسی حساب های درآمد و هزینه دستگاه های اجرایی بویژه در حوزه درآمدهای اختصاصی این دستگاه ها موجب خواهد    -3

شد منابع درآمدی نامناسب بویژه منابعی که از تخریب محیط زیست یا مسیل ها و یا واگذاری بستر و حریم رودخانه ها به 

ی از خاک و ماسه و ... آنها از طریق این حسابرسی شناسایی شده و راهکار منظور احداث اعیانی و یا بهره برداری انتفاع

مناسب در خصوص جلوگیری از تحصیل این درآمدها اتخاذ گردد. از سوی دیگر ضوابط و مقررات تنظیم و تصویب شده 

اربری ها، الزامات زیست توسط دستگاه های مختلف اجرایی بویژه با رویکرد درآمدزایی از قبیل ضوابط ساخت و ساز، تغییر ک

محیطی و غیره که توسط دستگاه های اجرایی در حدود صلاحیت آنها وضع می گردد می تواند توسط دیوان مورد رصد و 

پایش قرار گرفته و در صورت تخلف دستگاه یا نقض مقررات یا سیاست های مرجع به طریق مقتضی در دیوان عدالت ابطال 

 رچوب مقررات دیوان برخورد قانونی صورت پذیرد.یا با تصویب کنندگان در چها
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 شورای عالی استان ها-1-11

 تدوین و نگارش: مصطفی سلطانی

 

 چکیده-1-11-1

و تشدید آثار این سیلاب؛ نقش شورای عالی استانها با توجه به  89در بررسی علل و عوامل وقوع سیلاب های مختلف در سال 

ه و وشوراهای محلی( و صلاحیت قانونی آن )تدوین و پیشنهاد طرح های قانونی به مجلس جایگاه ساختاری )حلقه واسط قوه مقنن

 جهت تصویب( قابل بررسی و ارزیابی می باشد.

از منظر ساختاری شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان پارلمان شهری ناظر بر عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها و تصویب 

هادها می باشند و شورای عالی استانها نیز متشکل از اعضای منتخب شوراهای محلی در سطح استانی و ضوابط ناظر بر عملکرد این ن

ملی از یک سو دارای وظایف نظارتی بوده و از سوی دیگر دارای صلاحیت پیشنهاد طرح های قانونی به قوه مقننه می باشند. عملکرد 

در زمینه صدور مجوز ساخت و ساز، تغییر کاربری اراضی، نظارت بر اجرای طرح شهرداری ها در نقاط سیل زده بویژه قبل از وقوع سیل 

های ساخت ساز دولتی و خصوصی و غیره از یک سو و اختلافات دامنه دار شهرداری ها با سایر نهادهای دولتی و اجرایی نظیر شرکت 

اظر در کنار شهرداری و دهیاری ها به عنوان عوامل های آب منطقه ای و غیره موجب شده تا شوراهای شهر و روستا به عنوان مقام ن

تقصیر شناسایی شوند و شوراهای عالی نیز بدلیل عدم اقدام مناسب در رفع تعارض ها و اختلاف در صلاحیت نهادهای اجرایی با 

جایگاه شوراها و افزایش  شهرداری ها و دهیاری ها و نیز عدم استفاده از ظرفیت ارایه طرح های قانونی به قوه مقننه در جهت تقویت

 کارآمدی این نهادها در کنار شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها نقش برجسته ای در وقوع سیلاب و تشدید آثار آن داشته باشند.

 

 وظایف و اختیارات شورای عالی استان ها -1-11-1

تدوین و پیشنهاد طرح از سوی شورای عالی در دو حکم کلی؛ مجوز  113و  112قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 

استانها به مجلس شورای اسلامی به منظور تصویب قانون و همچنین اصل الزام آور بودن مصوبات و تصمیمات شورای عالی استانها برای 

 مقامات کشوری را پیش بینی شده است.

انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و  14در همین راستا بر اساس ماده 

مرحله اول با رأی اکثریت شورای عالی استانها، از نمایندگان منتخب شوراهای استانها که در(،  86شهرداران)با اصلاحات سال 

 .گرددشوند، تشکیل میانتخاب و معرفی میمطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی

 قانون فوق وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از: 99طبق ماده 

 ربطارجاع به مقامات اجرائی ذیبررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استانها و تعیین اولویت هر یک و -

 ربوطه و پیگیری آنهاوظایف شوراها به مسؤولین مها و اشکالات نهادها و سازمانهای اجرائی در حدود اختیارات واعلام نارسائی -

 بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی یا دولت -

 تصویب، اصلاح ، تتمیم و تفریغ بودجه دبیرخانه شورای عالی استانها -
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و  های توسعه و بودجه عمومی کشورلوایح برنامهنویسریزی کشور موظف است یک نسخه از پیشسازمان مدیریت و برنامه -

عالی استانها قرار دهد. شورای عالی استانها پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد استانها را پس از تهیه دراختیار شورای

 ریزی کشور اعلام خواهد کرد.و بودجه مذکور به سازمان مدیریت و برنامهبرنامه

 به شوراهاوزیراننامه نحوه هزینه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصویب هیأتتهیه آیین -

های کوتاه مدت کاربردی در طریق برگزاری دورهریزی به منظور آموزش و آشنایی اعضاء شوراها با وظایف خویش ازبرنامه -

 قالب امکانات موجود کشور

که نمودن آن دسته از امور شهری قانون فوق، شورای عالی استانها موظف است ضمن مشخص  99ماده  11همچنین بر اساس بند 

واگذاری آن امور به باشد طرح لازم جهتها میشود و انجام آن در حد توانایی شهرداریدولتی انجام میها و سازمانهایتوسط وزارتخانه

 .ها را تهیه و به دولت یا مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایدشهرداری

سازماندهی آنها در قالب نهاد عمومی غیر دولتی؛ شوراها به عنوان لذا با عنایت به ماهیت خاص شهرداری ها و دهیاریها در ایران و 

بازوی نظارتی شهرداری و دهیاری محسوب شده و تجمیع اعضای منتخب شوراها در شورای عالی استان ها به عنوان حلقه رابط 

 دستگاههای اجرایی با شهرداریها و دهیاری ها محسوب می شوند.

وظایف و تداخل در صلاحیت شهرداری ها و دهیاری ها از یک سو و دستگاه ها و نهادهای قوه بر این اساس شناسایی همپوشانی 

مجریه در سطح کشور از سوی دیگر و ارایه راهکارهای اجرایی جهت رفع این همپوشانی بخوبی از طریق شورای عالی استان ها 

 امکانپذیر می باشد.

ا در کشور محسوب شده و متاسفانه بدلایل مختلف شوراها و بویژه شورای عالی موارد مزبور از عناصر اصلی کارآمدی تجربه شوراه

 استان ها از این ظرفیت قانونی در ارتقای جایگاه شوراها و تقویت نقش نظارتی آنها بهره نبرده است.

انی به شورای عالی استان الزام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به ارسال پیش نویس بودجه سنواتی کشور و برنامه های توسعه عمر 

 99ماده  5ها و کسب نظر این شورا به ویژه از منظر عدم وجود تبعیض در تخصیص اعتبارات و توزیع عادلانه آنها در سطح کشور در ند 

و  قانون فوق حایز اهمیت است. شورای عالی می تواند با استفاده از این ظرفیت قانونی و با کارشناسی مناسب اعتبارات عمرانی

تخصیص آن در مناطق حادثه خیز را مدیریت کرده و با ارایه نظرات کارشناسی به سازمان مدیریت  برنامه ریزی و همچنین مجلس 

 شورای اسلامی در پیشگیری از وقوع بحران های طبیعی و سیلاب نقش آفرینی نماید.

 

 واصل نگردیده است:ش های مربوط به شورای عالی استان ها که پاسخی برای آنها سپر -1-11-1

با توجه به اختلافات دامنه دار شهرداریها با دستگاه های اجرایی)بویژه وزارت نیرو و نهادهای تابعه( در زمینه مدیریت و بهره  -1

برداری از حریم و بستر رودخانه های واقع در سطح شهرها، شورای عالی استانها به عنوان نهاد عالی ناظر بر شهرداری ها تاکنون چه 

 ل این اختلاف کرده است؟ اقدام موثری برای ح

با توجه به اینکه طبق قانون اساسی شورای عالی می تواند در قالب طرح به قوه مقننه قوانین پیشنهاد نماید آیا تا کنون این  -2

شورا در زمینه حوادث غیرمترقبه طبیعی یا مدیریت بحران بطور کلی یا سیل بطور خاص عملکردی داشته یا خیر؟در صورت داشتن 

 فا مستندات ارسال و در صورت پاسخ منفی دلایل را اعلام نمایید.لط
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قانون تشکیلات و  99ماده  2با توجه به اشکالات ساختاری و نهادی در امر مدیریت  بحران در سیل اخیر و با استناد به بند  -3

ی اجرایی آیا تا کنون شورا در این زمینه وظایف شوراها مبنی بر شناسایی صلاحیت بررسی، شناسایی و گزارش نارسایی های دستگاه ها

عملکرد یا مصوبه یا پیشنهادی داشته یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ مستندات و شرح آنها و در صورت منفی بودن پاسخ دلایل آن 

گزارش ها از شوراهای را اعلام فرمایید. آیا سازوکار یا فرآیند سازمان یافته و منظمی برای دریافت، بررسی و رسیدگی به اینگونه 

 زیرمجموعه در شورای عالی وجود دارد؟

با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در امر مدیریت بحران بویژه در مرحله پیشگیری و تاثیر اقدامات پیشگیرانه در وقوع  -4

یت جایگاه قانونی و کارکردی این بحران آیا شورا در این زمینه یعنی تقویت مشارکت مردمی و یا استفاده موثر از ظرفیت سمن ها و تقو

 نهادها اقدامی داشته یا خیر؟ 

با توجه به اهمیت جلب مشارکت ذینفعان و جلب نظر متخصصان در امر قانونگذاری، آیا تاکنون شورای عالی در تدوین  -5

یا فرآیند سازمان یافته و پیشنهادات تقنینی خود از نظرات مشورتی و تخصصی خبرگان و ذینفعان استفاده کرده است؟ اگر بلی آ

 منظمی برای جلب این مشارکت وجود دارد؟ در صورت وجود مستندات آن به هیات ارایه شود.

قانون شوراها آیا شورای عالی اقدامی در جهت تقویت نقش شوراها و شهرداری ها در امر  1مکرر  19ماده 11با توجه به بند  -6

مترقبه در قوانین و اسناد بالادستی بویژه مصوبات مجلس داشته یا خیر؟ در صورت مثبت مدیریت بحران یا پیشگیری از حوادث غیر 

 بودن پاسخ مستندات و شرح آنها و در صورت منفی بودن پاسخ دلایل آن را اعلام فرمایید.

بر امر اجرای قوانین در آیا اساسا شورای عالی بمنظور انجام وظایف خود بویژه در امر قانونگذاری )پیشنهاد قوانین( و نظارت  -1

قانون شوراها( با چالش یا ایراد یا خلا قانونی یا فقدان ضمانت اجرا مواجه  2مکرر  19ماده  3و  2دستگاه های اجرایی )موضوع بند 

 است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستندات و شرح آنها را اعلام فرمایید.

اتخاذ تدابیر موثر و لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و »ظایف شهرداری قانون شهرداری ها یکی از و 55ماده  14طبق بند  -9

اتخاذ تدابیر موثر و »می باشد؛ با توجه به این قانون برداشت شورای عالی به عنوان نهاد عالی ناظر بر شهرداری ها از اصطلاح « حریق

الی تاکنون اقدام موثر و مستندی در خصوص نظارت چیست در ماده مزبور چیست؟ آیا شورای ع« حفظ شهر از سیل و حریق»و « لازم

 بر اتخاذ این تدابیر و ارایه آن به شوراهای زیر مجموعه یا قوه مقننه و مجریه داشته است؟

آیا شورای عالی استانها با توجه به ساختار و اعضای تشکیل دهنده آن نقش موثری تاکنون در تدوین سیاستهای کلی نظام یا  -8

در زمینه مدیریت و پیشگیری بحران ایفا نموده یا مورد نظر خواهی قرار گرفته اند؟ آیا در این زمینه اشکال ساختاری یا قوانین مجلس 

نقص قانون وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت شرح و مستندات ارسال و در صورت منفی بودن پاسخ دلایل آن را از نظر آن شورا اعلام 

 نمایید. 

 

*** 

 های زیر نیز تا حد امکان اعلام بفرمایید:های بالا، لطفًا نظرات تحلیلی خود را در خصوص پرسشبر پاسخ به پرسش در نهایت علاوه

 قوت ها و ضعف های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب چیست؟ -6

ران، محیط چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه های مختلف )از جمله اجرای زیرساخت ها، شهرسازی، مدیریت بح -1

 زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...( سبب افزایش آسیب پذیری کشور در مقابل سیلاب شده است؟
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 قصورها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز سیلاب و پی آمدهای ناشی از آن در استان های مختلف چیست؟ -9

 درس آموخته های حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟ -8

وری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب اصلاحات ضر -11

 چیست؟

 

 جمع بندی و نتیجه گیری کارگروه -1-11-8

با عنایت به عدم وصول پاسخ به پرسش های ارسالی به شورای عالی استان ها و نظر به جایگاه قانونی و ظرفیت انسانی شورای عالی 

 اساس مستندات قانونی و تجربه حاصل از عملکرد این شورا می توان نتیجه گرفت که:بر 

شورای عالی استانها علی رغم دارا بودن صلاحیت و وظیفه قانونی، در خصوص رفع تعارض بین شهرداری ها و دهیاریها از یک  -1

تاکنون اقدام شایسته به عمل نیاورده است. قانون شوراها  99ماده  2سو و دستگاه های دولتی در سطح کشور به استناد بند 

بنا بر بررسی های کارشناسی انجام گرفته یکی از اصلی ترین دلایل بروز سیلاب اخیر عدم مدیریت حریم و بستر رودخانه ها 

در محدوده قانونی شهرها و روستاها بوده است. شهرداری ها و وزارت نیرو با محوریت شرکت های آب منطقه ای هر یک 

نترل ساخت و ساز و جلوگیری از تصرف حریم و بستر رودخانه ها را بر عهده یکدیگر نهاده و همین تعارض صلاحیت و عدم ک

 شفافیت موجب بروز خسارات قابل توجه شده است. 

نظارت مستمر  شورای عالی استان ها می تواند با توجه به دارا بودن شناخت کافی از توان و بنیه شهرداری ها و دهیاری ها بواسطه

 بر آنها پیشنهاد اصلاح قوانین مربوطه را به مجلس ارایه نماید.  

به منظور پیشگیری از بروز حوادث غیر مترقبه و نیز مدیریت پس از  99ماده  9شورای عالی استانها می تواند به استناد بند  -2

راسر کشور را نسبت به علل و عوامل بروز بروز، از طریق ارایه آموزش های دوره ای اعضای شوراهای شهر و روستا در س

حوادث بویژه سیلاب توجیه کرده و وظیفه نظارتی اعضای شوراها بر شهردار یها و دهیاری ها و نیز سایر دستگاه های اجرایی 

را  به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. همچنین شورا می تواند بطور سازمان یافته و هدفمند در راستای جلب و تقویت 

مشارکت مردمی و یا استفاده موثر از ظرفیت سمن ها و تقویت جایگاه قانونی و کارکردی این نهادها و بسیج عمومی از طریق 

مدیریت ارایه آموزش به شهروندان موجب افزایش آگاهی شهروندان و نیز آماده سازی آنها برای مدیریت پس از حوادث 

 گردند. 

ترین مرجع شورایی در سطح کشور تاکنون نتوانسته ارتباط چندانی با مراکز تصمیم گیری و شورای عالی استانها به عنوان عالی 

تصمیم سازی کلان بویژه در عرصه تنظیم سیاستهای کلی و نظارت بر اجرای این سیاستها برقرار نماید. هر چند دلایل این امر به لحاظ 

جایگاه این شورا و تحقق نقش آفرینی آن در عرصه مدیریت کلان کشور  حقوقی و مدیریتی قابل بررسی است اما آنچه مسلم است ارتقا

می تواند از یک سو به تقویت جایگاه شوراها منجر شده و از سوی دیگر به بهبود و کارآمد کردن روابط شوراها در سطح کشور با 

 دستگاه های اجرایی کمک نماید. 
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 بر سیلاب وظایف و اختیارت مطبوعات و رسانه ها با تأکید-1-11

 چکیده-1-11-1

یک تقسیم بندی معروف در مدیریت بحران وجود دارد که شامل سه مرحله، پیش از حادثه، حین حادثه و پس از وقوع حادثه می 

توجه به این سه مرحله از اهمیت فراوانی برخوردار است. حضور خبرنگاران  1389و فروردین  1381شود که در حادثه سیلاب اسفند 

قع بود و اخبار سیلاب به خوبی منتشر می شد اما مساله مهمتر این بود که آیا رسانه ها و افراد حین حادثه و در صحنه بسیار به مو

مرتبط با رسانه به وظایف خود قبل و بعد از حادثه نیز عمل کردند یا خیر؟ از دیگر سو مسئولان اجرایی امر تا چه حد از ظرفیت رسانه 

 ها برای مدیریت بحران استفاده کردند؟ 

نظر می رسد در حوزه مسایل رسانه ای در این حادثه خودنمایی می کند حجم بسیار اندک آموزش و ترویج فرهنگ ایمنی  آنچه به

 است که این مساله در زمان حادثه پلاسکو نیز از طرف همکاران در هیات ملی گزارش پلاسکو به آن اذعان شده بود.

رتبطین با رسانه پرداخته است. در بخش اول با تاکید بر قانون مطبوعات این گزارش در سه بخش به بررسی عملکرد رسانه ها و م

قانون مطبوعات پرداخته شده است. بخش دوم به رسانه ملی و وظایف و اقدامات این  1به وظایف و عملکرد رسانه های مشمول ماده 

به بررسی عملکرد مرتبطین با رسانه می پردازد که رسانه در رابطه با بحران و با تاکید به موضوع سیلاب اختصاص دارد. بخش سوم نیز 

 مهمترین مصداق آن روابط عمومی ادارات و سازمانهای دخیل در موضوع هستند.

قانون مطبوعات در زمان قبل از وقوع بحران وظیفه بسیار مهم بالابردن آمادگی افراد در برخورد  1رسانه های مشمول تعریف ماده 

. در این خصوص دو عنوان واجد اهمیت است، اول آمادگی و دوم پیشگیری. به نظر می رسد آنچه در خصوص با حادثه را برعهده دارند

اقدام رسانه ها اهمیت دارد حوزه آمادگی است چراکه بخش بسیار عمده ای از آمادگی مروبط به آمادکی عموم افراد جامعه است، در 

مطبوعات در بیان رسالت مطبوعات نیز اشاره کرد. همچنین می دانیم این  قانون 2این خصوص می توان به بندهای الف و ب ماده 

از اصل سوم قانون اساسی بالابردن سطح  2هدف و رسالت مطبوعات در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است، هرچند بند 

بیشتر به قسمت سوم این گزارش مربوط  آگاهی عمومی از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی را از وظایف دولت برشمرده است که

 است اما این حکم نافی آن نیست که رسانه ها را مستقلا نیز در این حوزه موظف بدانیم.

دومسن وظیفه مطبوعات و رسانه ها اطلاع رسانی است که مب تواند در قالب خبررسانی، هشدار، اخطار و به طور خاص در بحث 

قانون مطبوعات نیز به همین موضوع اشاره دارد و برای رسانه ها و  5ههای ذیربط است. ماده سیلاب انعکاس پیش بینی های دستگا

 مطبوعات حق کسب اطلاعات و انتشار اخبار داخلی و خارجی را به رسمیت شناخته است.

بدون هیچ مصلحت در هنگام حادثه جدای از اطلاع رسانی دقیق به نظر می رسد لازم است رسانه ها آزادی خود را حفظ کرده و 

قانون مطبوعات مورد توجه قرار گرفته است. پس از حادثه مطبوعات و  4و  3سنجی به بیان اخبار بپردازند. همین موضوع در مواد 

رسانه ها نقش عمده ای در بسیج نیروهای مردمی و انعکاس درست و دقیق نیازهای افراد درگیر در حادثه )به طور خاص در بحث ما 

 زده( دارند و برهمین اساس باید به دقیق ترین و جدیدترین اخبار دسترسی داشته باشند.  افراد سیل 

در خصوص رسانه ملی باید به این نکته توجه کرد که این رسانه در .ظیفه ذاتی و محوری خود در راستای اطلاع رسانی و آموزش 

رسانه ها متمایز می کند دولتی بودن این رسانه در مقابل عموما  تفاوتی با سایر رسانه ها ندارد، بلکه آنچه این رسانه را از سایر

غیردولتی بودن مطبوعات است و نکاه دیگر اینکه رسانه ملی به دلیل در دسترس داشتن امکانات گسترده و مخاطب بیشتر بسیار حایز 
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تر از مطبوعات است به نظر می رسد انتظارات نیز اهمیت است و از دیگر سو با توجه به اینکه دسترسی عموم افراد به این رسانه نیز بالا

 از این رسانه بالاتر است.

قانون خط مشی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیمای جمهوری  5در خصوص آموزش و اطلاع رسانی در رسانه ملی ماده 

ان مدیریت بحران  مسئولیت کارگروه آموزش آیین نامه اجرایی سازم 15از ماده  13اسلامی ایران حایز اهمیت است. همچنین برابر بند 

و اطلاع رسانی با صدا و سیما است که خود از اهمیت این سازمان حکایت دارد. در جریان حادثه خبررسانی و اطلاع رسانی در خصوص 

عیت افراد درگیر در هشدارهای لازم به افراد از وظایف صدا وسیما است . در مورد مرحله پس از حادثه نیز اطلاع رسانی دقیق از وض

تا  15حادثه، انعکاس اقدامات انجام شده و از همه مهمتر انعکاس کاستی ها باید توسط صدا و سیما تامین گردد، مساله ای که در مواد 

ه قانون خط مشی و اصول برنامه های سازمان صدا و سیما به آن اشاره شده است. توجه شود که این موارد باید همواره در برنام 19

 های صدا و سیما رعایت شود اما در زمان بحران با توجه به حساسیت موضوع به طریق اولی باید این موارد تامین شود.

مرتبطین با رسانه ها که مهمترین مصداق آن می تواند روابط عمومی ادارات و سازمان مدیریت بحران کشور در موضوع ما باشد 

قانون تشکیل  2را به عهده دارند. با توجه به تعاریفی که از پیشگیری و آمادگی در ماده قبل از حادثه وظیفه پیشگیری و آمادگی 

سازمان مدیریت بحران کشور آمده است به نظر می رسد سازمان می تواند قبل از حادثه با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و سایر رسانه 

موزد تاکید است، بپردازد. همچنین برابر مقررات قانونی این سازمان در  این قانون نیز 2ها به موضوعات آموزشی که در بند ب ماده 

قانون فوق الذکر سیاستگذاری و نحوه ارتباط میان سازمان و رسانه ها اط وظیف شورای عالی مذکور در این قانون است.  4ماده 

سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقیه ابلاعی همچنین با توجه به اینکه بند اول سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خظرات ناشی از 

توسط مقام رهبری به افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی اشاره دارد به نظر می رسد سازمان و همچنین صدا و سیما 

 نقش ویژه ای در این بین دارند.

کی از مراحل مدیریت بحران اشاره دارد که در قانون تشکیل سازکان مدیریت بحران به موضوع مقابله به عنوان ی 2بند ج از ماده 

همین بند به اطلاع رسانی و هشدار اشاره شده است. بنابراین در هنگام حادثه نیز لازم است سازمان با استفاده از ظرفیت رسانه ها به 

ا، سایر رسانه ها، استفاده از فضای اطلاع رسانی بپردازد، این استفاده از ظرفیت رسانه ها می تواند شامل استفاده از ظرفیت صدا و سیم

 مجازی، پیامک و ... باشد.

پس از حادثه نیز سازمان وظیفه دارد به بازتوانی و بازسازی بپردازد که بازتوانی اقداماتی جهت بازگرداندن شرایط جسمی و روحی 

 یق رسانه قابلیت عملی شده دارند.و روانی و اجتماعی آسیب دیدگان است که پر واضح است بخش اعظمی از این اقدامات از طر

مشاده شد این که آنچه در جریان این اتفاقات  1389و فروردین  1381در جمع مطالب و با توجه به آنچه در جریان اتفاقات اسفند 

لاع افراد نمود فراوانی داشت توجه به بخش خبر رسانی در هنگام حادثه بود درحالیکه به نظر می رسد هشداهای لازم به موقع به اط

نمی رسید و آموزش های قبلی در رسانه ها به میزان کافی وجود نداشت و پس از حادثه نیز با گذشت چند روز از حادثه همه چیز در 

رسانه ها به دست فراموشی سپرده شد. همچنین موضوعی که در خصوص اطلاع رسانای در حین حادثه هایی مثل سیلاب اهمیت دارد 

مرکزی روابط عمومی است تا اولا از خبررسانی به صورت جزیره ای توسط سخنگویان سازمانهای مختلف صورت لزوم برقراری ستاد 

 نگیرد و همچنین از اظهار نظر افراد غیرمسئول که موجب تشتت فکری مخاطب می شود، نیز جلوگیری خواهدشد.
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 مقدمه-1-11-1

ت فرهنگ جامعه، نحوه برخورد جمعی با یک پدیده اجتماعی و نوع رسانه ها در معنای اعم خود همواره نقش بی بدیلی در ساخ

های اجتماعی و اشتراک انتقال و انتشار ارتباطات و ایجاد پیوستگی"نگرش به امور، دارند، همچنین می دانیم که وظیفه ارتباطات 

 (35: 1311)معتمدنژاد،  "فکری و همکاری عمومی است

ط جمعی در موضوع بحران نیز می توانند از بازیگران اصلی صحنه باشند و با ایفاء وظایف صحیح به تبع این رسانه ها و وسایل ارتبا

به مدیریت جریان کار یاری برسانند. در خصوص ارتباط رسانه ها و بحران دو اصطلاح در علوم ارتباطات مصطلح است که ممکن است 

اساتید علم ارتباطات در «. ارتباطات بحران»و دیگری اصطلاح « خطر ارتباطات»این دو اصطلاح با یکدیگر مشتبه شود، یکی اصطلاح 

در مقطع پیش از وقوع حادثه یا ایجاد « ارتباطات خطر»توضیح این دو اصطلاح و در بیان تفاوت های آن چنین بیان می کنند که 

ت. )گزارش ملی پلاسکو)کمیته تخصصی در حین بحران و پس از بحران مدنظر اس« ارتباطات بحران»گردد درحالیکه بحران مطرح می

 ( 122: 1381اجتماعی و رسانه(، 

به عبارت بهتر اگر تقسیم بندی معروف در مدیریت بحران را بپذیریم که شامل سه مقطع، پیش از حادثه، حین حادثه و پس از 

رخ نداده و به عبارت بهتر هنوز بحرانی وقوع حادثه است، ارتباطات خطر شامل مقطع زمانی اول می شود، یعنی زمانی که هنوز حادثه 

 واقع نشده بلکه تنها ریسک وقوع یک بحران وجود دارد.

موجب خسارات جانی و مالی به  1389و با شدت بیشتر در فروردین  1381سیل به مثابه یک بحران واقعی نیز که در اسفند ماه 

از وقوع و هم در حین و پس از آن بود. شاید حضور به موقع چندین استان کشور شد نیازمند ارتباطات قوی هم در مرحله پیش 

ها به جز انتشار اخبار خبرنگاران در صحنه و در میان سیلاب موجب انتشار سریع و دقیق اخبار بود اما سوال مهمتر اینکه آیا رسانه

های می کنیم که یکی از محدودیت وظیفه دیگری نداشتند. با مطالعه گزارش ملی پلاسکو در بخش اجتماعی و رسانه نیز مشاهده

 حوادث اخبار عمدتا هارسانه"جدی در ارایه این گزارش از سوی همکاران صرفا انتشار اخبار عنوان شده است و بیان می دارند که : 

ملی )گزارش  "است یافته اختصاص ایمنی فرهنگ ترویج و آموزش به اندکی بسیار حجم و اند منتشرکرده را ایمنی با مرتبط

 (121: 1381پلاسکو)کمیته تخصصی اجتماعی و رسانه(، 

در این مجال بررسی حقوقی و قانونی عملکرد رسانه ها و مرتبطین با رسانه ها مدنظر است، به این مفهوم که با بررسی حقوق 

 سیلاب مورد مداقه قرار دهیم. موضوعه قصد داریم وظایف و اختیارت رسانه ها و سایر مرتبطین با حوزه رسانه را با تاکید بر موضوع 

ها در بخش به بررسی موضوع به نظر می رسد لازم است این نکته نیز ضمیمه گردد که در این نوشته از دیدگاه تقسیم رسانه

این  1های مشمول قانون مطبوعات مذکور در ماده پرداخته می شود. بخش اول در خصوص وظایف و اختیارات مطبوعات و سایر رسانه

ون، بخش دوم با توجه به اهمیت و گستردگی حوزه عملکرد رسانه ملی، در خصوص عملکرد صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، و قان

هایی جای می گیرند که ها بحث خواهد شد. در قسمت سوم رسانهدر بخش سوم نیز در خصوص سایر رسانه ها و مرتبطین با رسانه

تواند بخش شوند و مهمترین مصداق مرتبطین با رسانه نیز میت بوده و شامل صدا و سیما نیز نمیقانون مطبوعا 1خارج از تعریف ماده 

 روابط عمومی ادارات و سازمانها باشد.
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 وظایف و اختیارات قانونی مطبوعات-1-11-1

بت و تاریخ و شماره ردیف در مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثا»قانون مطبوعات  1برابر ماده 

اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر های گوناگون خبری، انتقادی،زمینه

ن آنچه در بنابرای« ماده کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است»و همچنین برابر تبصره همین « شوند.اینها منتشر می

های تحت شمول قانون مطبوعات است، خواه نشریات چاپی یا نشریات الکترونیکی باشند که می این قسمت مدنظر ما است تمام رسانه

 ها باشند.توانند در نگاه کلی شامل نشریات، و خبرگزاری

پیش از حادثه، در جریان از حادثه و  همچنین براساس آنچه در بالا ذکر شد به بررسی وظایف و اختیارات مطبوعات در سه مقطع

 پس از حادثه خواهیم پرداخت.

 

 پیش از حادثه

آنچه پیش از حادثه اهمیت دارد بالابردن آمادگی افراد در برخورد با حادثه و در موضوع مدنظر ما اختصاصا آمادگی افراد در مواجهه 

باید مورد توجه قرار گیرد، اول آمادگی و دوم پیشگیری. هرچند با سیلاب است. اصولا در خصوص مسایل مهم پیش از حادثه دو حوزه 

رسانه ها می توانند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حوادث نیز بازی کنند ولی از آنجا که پیشگیری از حادثه ای مثل سیلاب نیازمند 

 بالا بردن سطح آگاهی مردم است.اقدامات حکومتی است به نظر می رسد در رابطه با عموم مردم آنچه اهمیت پیدا می کند 

 قانون مطبوعات است: 2از ماده  "ب"و  "الف"در اولین گام آنچه قانونگذار به عهده مطبوعات گذاشته است مفاد بند 

 . رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد، عبارت است از: 1ماده »

 .1علومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره درماده الف. روشن ساختن افکارعمومی و بالابردن سطح م

 .ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است

 «ج. ...

قانون مطبوعات در بحث آگاهی رسانی تقریبا در راستای یکدیگر قرار می گیرند. در توضیح بیشتر اینکه  2این دو بند از ماده 

به صورتی  1نیست چراکه مصادیق مذکور در ماده  1معلومات و دانش مردم به منحصر به چند حوزه پیش گفته در ماده  بالابردن سطح

تمثیلی بیان شده است، بنابراین آگاهی بخشی در خصوص نحوه برخورد با حادثه ای مثل سیلاب و کمک به بالابردن آمادگی جامعه در 

 وظایف مطبوعات است.مواجهه با چنین خطری قطعا از حقوق و 

این ماده نیز به اهداف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده است که به نظر می رسد در موضوع مدنظر ما  "ب"بند 

بالابردن سطح آگاهی های عمومی »از اصل سوم هرچند وظیفه  2دارد. با مراجعه به قانون اساسی و بند  "الف"حکم واحدی با بند 

از وظایف دولت عنوان شده است اما این « ه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگردر همه زمین

می تواند نشانگر  153قانون مطبوعات 5وظیفه نافی وظیفه مطبوعات در این زمینه نیست و از طرف دیگر این دو بند در جمع با ماده 

 ی عمومی باشد.وظیفه مطبوعات در زمینه بالابردن سطح آگاه

                                                 
 قانون این رعایت باشد با جامعه مصالح حفظ و عمومی آگاهی افزایش منظور به که خارجی و داخلی اخبار انتشار و کسبقانون مطبوعات:  5ماده  153
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همچنین وظیفه ذاتی مطبوعات که اطلاع رسانی است پیش از سیلاب در قالب هشدارها نیز دارای اهمیت است. بنابراین مطبوعات 

و رسانه ها باید به موقع اخطارهای لازم را به ساکنان در معرض حادثه اعلام کنند. البته این وظیفه در کنار حق کسب اطلاع مطبوعات 

 قانون مطبوعات پیش بینی شده است.  5ا می کند، همان چیزی که در ماده معنا پید

 باشد با جامعه مصالح حفظ و عمومی آگاهی افزایش منظور به که خارجی و داخلی اخبار انتشار و . کسب1ماده »

 «است قانونی مطبوعات حق قانون این رعایت

هواشناسی و سازمان مدیریت بحران لازم است مطبوعات و رسانه ها به این بنابراین در صورت اعلام هشدارهای لازم از طرف سازمان 

 وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

 

 در جریان حادثه

قانون مطبوعات است و  2آنچه در حین حادثه اهمیت دارد جدای از وظیفه ذاتی مطبوعات که اطلاع رسانی مذکور در ماده 

ون فوق الذکر، بیان دقیق و کامل ابعاد حادثه بدون هیچ گونه مصلحت سنجی است. قان 5همچنین حق کسب اطلاع در مذکور در ماده 

 قانون ذکر شده است. 4و  3این موارد از جمله حقوق قانونی مطبوعات در مواد 

 رعایت موازین با را مسئولین و مردم توضیحات پیشنهادها، سازنده، انتقادات نظرات، دارند حق . مطبوعات1ماده »

 برسانند. عموم اطلاع وبه درج جامعه مصالح و اسلامی

 و آید مطبوعات بر بر فشار اعمال صدد در مقالهای یا مطلب چاپ برای ندارد حق دولتی غیر و دولتی مقام . هیچ8ماده 

 «کند مبادرت کنترل نشریات و سانسور به یا

فشار قرار ندهد، خود مطبوعات نیز دچار  بنابراین لازم است در این زمینه جدای از اینکه هیچ مقامی مطبوعات را تحت

خودسانسوری به دلایل مختلف نباشند. همچنین مطبوعات باید در این زمینه بتوانند از نظرات مختلف و از منابع خبری گوناگون در 

 راستای راستی آزمایی خبر استفاده کنند.

 

 پس از حادثه

واجد اهمیت است. اولا مطبوعات باید با انعکاس دقیق و درست اخبار از پس از حادثه و به طور مشخص در حادثه سیل چند نکته 

های منجر شود. ثانیا با بررسی تر کمکمناطق سیل زده نیازهای مردم این مناطق را به اطلاع سایرین برسانند تا به جمع آوری سریع

وجود را گوشزد کرده و انتقادات خود را به نحو های مدقیق نقش و عملکرد مسئولین دولتی و غیردولتی دخیل در این حوزه کاستی

صحیح اعلام کنند. ثالثا همچنان مطبوعات باید بتوانند  به منابع دست اول خبری دسترسی کامل داشته و نیروهای ستادی به پرسش 

نمود بیشتری پیدا می قانون مطبوعات  3های مطبوعات پاسخ دهند. از این روی در این مقطع حق انتقاد و پیشنهاد مذکور در ماده 

 کند.

 

                                                                                                                                                                  
 است قانونی مطبوعات حق
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 جمع بندی

در جمع مطالب مربوط به مطبوعات باید گفت آنچه در خصوص مطبوعات و مرتبط با موضوع بحران )به طور مشخص بحص 

و  81سیلاب( حایز اهمیت است در چند کلمه می تواند، آموزش، خبر رسانی و تحلیل باشد. آنچه در جریان حادثه سیلاب اسفند 

های قبلی به رسد آموزشاز طرف مطبوعات مشاهده شد تاکیدی مضاعف بر حوزه دوم یعنی خبر رسانی بود و به نظر می 89فروردین 

های گذشته جایی در مطبوعات ما نداشت. شاید دلیل عدم توجه به این حوزه دوره افراد و حتی آموزش های مستمر در طول سال

را از فکر سیل دور کرده بود که البته لازم است این موضوع مورد مداقه بیشتر قرار گیرد  طولانی خشکسالی ایران باشد که اصولا همگان

 و دلیل این کاستی از اصحاب رسانه پرسش شود.

 

 

 

 وظایف و اختیارات قانونی رسانه ملی-1-11-8

وزش این رسانه چندان تفاوتی در رابطه با رسانه ملی می توان گفت در خصوص وظیفه ذاتی و محوری در راستای اطلاع رسانی و آم

کند اولا دولتی بودن این رسانه در قبال با آنچه در خصوص مطبوعات بیان شد ندارد، آنچه این رسانه را از مطالب پیش گفته جدا می

ر رسانه ها عموما غیردولتی بودن مطبوعات است، ثانیا امکانات در دسترس صدا و سیما به مراتب بیشتر و درخور توجه تر نسبت به سای

است، ثالثا مخاطب این رسانه به مراتب بیشتر از سایر رسانه ها است و دسترسی مردم به رسانه و توجه مردم به هشدارها و مطالب این 

 رسانه بیش از سایر رسانه ها است. 

د این رسانه در بخش باشلذا با توجه به جهات مذکور و همچنین با توجه به اینکه رسانه ملی تحت شمول قانون خاص خود می

بندی مطالب در خصوص سه مقطع زمانی مورد بررسی مثل همان تقسیم بندی فوق گیرد، اما تقسیمای مورد بررسی قرار میجداگانه

 است.

 

 پیش از حادثه

 اسلامی جمهوری سیمای و صدا سازمان های برنامه اصولقانون خط مشی و  5اولین وظیفه بر دوش صدا و سیما براساس ماده 

افزایش آگاهی عمومی است. قانونگذار نیز به اهمیت صدا و سیما واقف بوده و این اهمیت از واژگان به کار رفته در  1361ایران مصوب 

 این ماده پیداست.

گوناگون  های زمینه در جامعه رشد و آگاهی گسترش به عمومی دانشگاه یک مثابه به باید سیما و صدا. 1ماده »

 «نماید. کمک نظامی و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، ،سیاسی مکتبی،

بنابراین لازم است صدا و سیما به طرق مقتضی فرصتی را در اختیار مطلعین حوزه پیشگیری از بحران و افزایش آمادگی افراد در 

در برابر حوادثی مثل سیل عمل در راستای کسب آمادگی افراد جامعه  5برابر حوادث قرار دهد تا از این طریق به وظیفه مذکور در ماده 

 کند.



426            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

در کنار این وظایف آیین نامه اجرایی سازمان مدیریت بحران نیز وظیفه ای را بر دوش سازمان صدا و سیما قرار داده که شاید بی 

 این آیین نامه محل توجه است: 15ارتباط با این موضوع نباشد. ماده 

 باشد:و عملیاتی به شرح زیر میـ سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی 11ماده»

1- .... 

رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط کارگروه آموزش و اطلاع -11

 در آن سازمان

. اعضا و شرح وظایف کارگروههای تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تأیید در 1تبصره 

 «.مقام شورای عالی( ابلاغ خواهد شداهنگی توسط وزیر کشور )قائمشورای هم

این ماده انجام  3اما در خصوص این این وظیفه لازم است سازمان صدا و سیما توضیح دهد که چه اقداماتی در راستای تبصره 

رای آموزش و اطلاع رسانی در حوزه گرفته است و اساسا این کارگروه تشکیل شده یا خیر و در صورت تشکیل تا کنون چه اقداماتی ب

 مدیریت بحران و به طور خاص موضوع سیلاب انجام داده است؟

 

 در جریان حادثه

در جریان حادثه نیز لازم است خبررسانی به موقع انجام شود. برای مثال اطلاع رسانی صحیح و به موقع می تواند از سفر افراد به 

خصوص نوع کمک رسانی و بیان اقدامات انجام شده نهادها و کاستی های موجود صدا و  مناطق سیل زده جلوگیری کند، همچنین در

 قانون اساسی قابل برداشت است. 115سیما باید مرکز چندصدایی باشد. این وظیفه صدا و سیما نیز از مفهوم صدر اصل 

کشور  و مصالح اسلامی موازین ا رعایتو نشر افکار ب بیان ، آزادیایران اسلامی جمهوری .در صدا و سیمای171اصل »

 «گردد. باید تأمین

 

 پس از حادثه

همانطور که در خصوص مطبوعات نیز ذکر شد یکی از حوزه های لازم در مقطع پس از حادثه اطلاع رسانی درست و دقیق از 

وضعیت افراد درگیر در حادثه است. قانونگذار نیز این وظیفه را به طور کلی برای صدا و سیما پیش بینی کرده است و این وظیفه در 

 های برنامه اصولقانون خط مشی و  19تا  15با مردم مناطق سیل زده نیز صادق است. ماده  خصوص حوادثی مثل سیل و در ارتباط

 ایران در بیان اخبار درست و البته بیان و انعکاس خواست مردم بیان می دارد: اسلامی جمهوری سیمای و صدا سازمان

 دارد رو وظیفه این از است کشور حساس گوش و چشم و ملت گویای زبان اسلامی جمهوری سیمای و صدا. 11ماده »

 و پیشرفتها ها، فعالیتها، برنامه کامل جریان در را مردم و برساند مسئولین اطلاع به را مردم مشکلات و نیازها خواستها،

 مختلف اقشار و مسئولین چه عمیقتر هر ارتباط و تفاهم برقراری جهت در و دهد قرار کشور قانونی نهادهای مشکلات

 نماید تلاش مردم

 رویدادهای مهم و وقایع صدیق کننده منعکس همواره باید جامعه در خود دائمی حضور با سیما و صدا .16 ماده

 .برساند مردم اطلاع به را واقعیتها و باشد اجتماعی
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 عادلانه طور به ای منطقه های اولویت به توجه با را کشور سراسر مسائل و فعالیتها رویدادها، باید سیما و صدا .17 ماده

 .نماید منعکس سراسری برنامه در

 نظر اکثریت مورد و مفید که را جهان و کشور مهم و صحیح اطلاعات و اخبار آخرین است موظف سیما و . صدا14 ماده

 «.نماید منتشر گویا و کوتاه صورتی به باشد، مردم

 در مورد صدا و سیما نیز جاری است. در خصوص بیان صحیح اخبار نیز همان اهدافی که در خصوص مطبوعات بیان شد،

 

 جمع بندی

به نظر می رسد صدا و سیما نیز همانند سایر رسانه ها در راستای آموزش عمومی مواقعی بحرانی و علی الخصوص در مورد حادثه 

خود درگیر کرد  سیل چند سالی است که سکوت اختیار کرده و با وقوع سیلی که شاید نیمی از کشور را مستقیم یا غیر مستقیم به

صدا و سیما چند تیزر کوتاه در خصوص چگونگی برخورد در حادثه سیل پخش کرد. به یاد داریم که انیمیشن های دنباله دار صدا 

وسیما در سالهای گذشته چه تاثیرات مثبتی در فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقررات رانندگی یا پیگیری عموم برای رعایت مقررات 

و فرهنگ استفاده بهینه انرژی داشت، اما گویی صدا و سیما فکر نمی کرد که ممکن است روزی سیل این چنین کشور ملی ساختمان 

 و مردم را به خود درگیر کند.

در حوزه اطلاع رسانی نیز به نظر می رسد صدا و سیما به طور کامل به وظیفه خود عمل نکرده است و شاید اعلام هشدارهای لازم 

تر در این حادثه جلوی بسیاری از آسیب های بعدی را می توانست بگیرد. پوشش اخبار نیز چندان درست به عمل نیامد به تعداد بیش

به طوری که شاید عموم مردم بسیاری از اخبار را قبل از اینکه در اخبار صدا و سیما ببینند در کانال های تلگرامی و صفحات 

ت به نظر می رسد رسانه های جدید و متولیان آنها که بعضا مسئولین خبرگزاری ها یا اینستاگرام مشاهده می کردند و از این جه

سایتها و پایگاههای خبری بودند گوی سبقت را از صدا و سیما ربودند. به نظر می رسد شاید به جای به آب زدن خبرنگار حین گزارش، 

 عدم محافظه کاری راهکاری بهتر در برخورد با این حادثه بود.

ته اگر در خصوص هریک از این موارد صدا و سیما پاسخی داشته باشد بررسی خواهد شد اما از آنجا که تمام این موارد در الب

پرسشنامه ارسالی به صدا و سیما مطرح شده و پاسخی واصل نگردیده در حال حاضر چیزی جز آنچه بیان شد به نظر نمی رسد. به نظر 

یک از این سوالات پاسخی داشت حتما به این کمیته ارسال می کرد که تاکنون پاسخی از  می رسد اگر صدا وسیما در خصوص هر

 طرف صدا و سیما دریافت نشده است.

 

 وظایف و اختیارات قانونی سایر رسانه ها و مرتبطین-1-11-1

طرف دیگر زیرمجموعه  در این قسمت مقصود بررسی اقسامی از رسانه است که شاید در تعریف قانون مطبوعات جای نگیرد و از

صدا و سیما هم نیست، اما امروزه نمی توان از نقش آنها چشم پوشی کرد. این نوع از رسانه نیز طیف گسترده ای را تحت پوشش قرار 

 تواند در این دسته جای گیرد.ها میهای هشدار و آموزشی سازمانها و حتی سمنمی دهد، از شبکه های اجتماعی گرفته تا پیامک
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دیگر سو منظور از مرتبطین با رسانه افراد و مقاماتی هستند که وظیفه دارند با استفاده از رسانه در خصوص بحران و به طور از 

اخص در بحث سیلاب به عموم آموزش و هشدار و کمک رسانی لازم را داشته باشند، مثل برخی وظایفی که بر عهده سازمان مدیریت 

 بحران قرار گرفته است.

مرحله پیشگیری، آمادگی،  4مراحل مدیریت بحران را شامل  1391قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  2ماده 

رسد از این مراحل پیشگیری و آمادگی مربوط به مقطع پیش از بحران، مقابله مربوط مقابله، بازسازی و بازتوانی می داند، که به نظر می

 و بازتوانی مربوط به مقطع پس از بحران باشد. به مقطع در جریان بحران و بازسازی 

 

 پیش از حادثه

 تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به این شکل تعریف شده است:قانون  2ماده  "ب"و  "الف"پیشگیری و آمادگی در بند 

 .  مدیریت بحران شامل چهار مرحله به شرح زیر است:1ماده »

با هدف جلوگیری از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیانبار آن، سطح  الف. پیشگیری : مجموعه اقداماتی است که

 دهد.خطرپذیری جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می

هد که داست که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میب. آمادگی: مجموعه اقداماتی

ریزی، سازماندهی، ایجاد ساختارهای مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین و آوری اطلاعات، برنامهشامل جمع

 مانور است.

 «ج. ...

ماده فوق آنچه مراد قانونگذار از پیشگیری و آمادگی بوده و قطعا در وطیفه سازمان مدیریت بحران است به  "ب"و  "الف"بنابر بند 

و افزایش توانایی جامعه از طریق آموزش  "الف"طور مستقیم با رسانه در ارتباط است. کاهش سطح خطر پذیری جامعه مذکور در بند 

 ممکن است از راههای گوناکون حاصل شود که شاید یکی از مهمترین این راهها آموزش باشد.

 3باط با رسانه به عهده شورای عالی مدیریت بحران موضوع ماده همین قانون وظایفی را در ارت 4در کنار این قانونگذار در ماده 

 گذاشته است: 154قانون فوق الذکر

 . وظایف شورای عالی به شرح زیر است8ماده »

ها و سازمانهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، .  اقدام قانونی لازم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانه1

ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و شوراهای اسلامی، شهرداری

انتظامی و کلیه نهادها و دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و 

 سلامی.های گروهی، تشکلهای مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شورای ارسانه

                                                 
گانه، نیروهای مسلح و منظور هماهنگی فعالیتهای دستگاهها و نهادهای وابسته به قوای سهقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:  به 3ماده  154

له( و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در نظر مقام معظم رهبری )باعنایت به تفویض اختیار معظم کلیه نهادها و دستگاههای تحت
 گرددشود، تشکیل میمراحل چهارگانه آن شورای عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به اختصار شورای عالی نامیده می
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رسانی ازطریق سازمان صدا و سیمای . اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاستهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع6

 «های گروهی در مجلس شورای اسلامی.جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه

ملی بر عهده شورای عالی گذاشته  در این دو ماده سیاستگذاری و راهکار نحوه ارتباط میان سازمان و رسانه ها علی الخصوص رسانه

همان قانون بر  9شده است که اقدامی در خور توجه است. در راستای همین وظیفه قانونی قانونگذار مکمل این اقدامات را نیز در ماده 

 عهده سازمان مدیریت بحران گذاشته است:

 . وظایف سازمان به شرح زیر است:4ماده »

1... . 

 جام میان دستگاههای مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران.. ایجاد هماهنگی و انس1

رسانی و های جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیغاتی، اطلاع. بررسی، تدوین و پیشنهاد سیاستها و برنامه1

 تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شورای عالی.

8». ... . 

توان به بند اول سیاست های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث  همچنین در کنار این وظایف می

به افزایش و گسترش آموزش و آگاهی »اشاره کرد که در این بند  3/2/1394غیر مترقبه، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، مصوب 

ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه  سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارضو فرهنگ ایمنی و آماده

تاکیده شده است بنابراین به نظر می رسد هم سازمان مدیریت بحران و هم « های جوی و اقلیمیویژه خطر زلزله و پدیدهبه

است توجه  سازمان صدا و سیما لازم است با توجه به بند که افزایش آگاهی، گسترش آموزش و فرهنگ ایمنی را مورد توجه قرار داده

 کنند. که به نظر می رسد این بند از سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مورد غفلت قرار گرفته است.

 

 در جریان حادثه

 چنین تعریفی ارایه کرده است:تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون  2ماده  "ج"در خصوص مقابله بند 

 مرحله به شرح زیر است:.  مدیریت بحران شامل چهار 1ماده »

 الف. ...

ج. مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراری به دنبال وقوع بحران است که با هدف نجات جان و مال انسانها، 

رسانی، هشدار، شود. عملیات مقابله شامل اطلاعتأمین رفاه نسبی برای آنها و جلوگیری از گسترش خسارات انجام می

و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابری، ارتباطات، فوریتهای پزشکی، تدفین، دفع پسماندها، جست و جو، نجات 

 ربط است.رسانی، برقراری شریانهای حیاتی و سایر خدمات اضطراری ذیمهار آتش، کنترل مواد خطرناک، سوخت

 «د. ...

حران به عنوان اولین مصادیق اطلاع رسانی و هشدار را بیان کرده ذیل بند در راستای توضیح اقدامات عملیاتی در حوزه مقابله با ب

است که ارتباط مستقیم با بحث رسانه دارد. سارمان مدیریت بحران در این خصوص نباید تنها به هشدار و اطلاع رسانی از طریق پایگاه 
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نه بهره ببرد، ارسال پیامک به مشترکین اپراتورهای این سازمان اقدام کند بلکه لازم است از کلیه امکانات رسانه ای کشور در این زمی

 تلفن همراه اقدامی به جا بود که البته به نظر می رسد سازمان از این ابزار دیر استفاده کرد. همچنین لازم است در راستای اطلاع رسانی

 و هشدار از ظرفیت عظیم رسانه ملی استفاده شود.

 

 پس از حادثه

بر دوش سازمان بعد از حادثه بازسازی باشد اما قانونگذار به درستی در کنار بازسازی به تعریف بازتوانی شاید اولین وظیفه قانونی 

 تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تعریف بازسازی و بازتوانی چنین عنوان کرده است:قانون  2ماده  "د"نیز پرداخته است. بند 

 شرح زیر است: .  مدیریت بحران شامل چهار مرحله به1ماده »

 الف. ...

د. بازسازی و بازتوانی: بازسازی شامل کلیه اقدامات لازم و ضروری پس از وقوع بحران است که برای بازگرداندن 

دیده با درنظر گرفتن ویژگیهای توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتهای مردمی و مسائل وضعیت عادی به مناطق آسیب

گیرد. بازتوانی نیز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت دیده انجام میطقه آسیبفرهنگی، تاریخی، اجتماعی من

 «رسد.دیدگان به حالت طبیعی به انجام میبازگرداندن شرایط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آسیب

شود اما آنچه در این بند  طببعتا در زمینه بازسازی لازم است که روند آن و اقدامات انجام شده از طریق رسانه ها اطلاع رسانی

بیشتر اهمیت دارد موضوع بازتوانی است، که بخش اعظمی از این بازتوانی بازگرداندن شرایط روحی و روانی و اجتماعی افراد آسیب 

 که تعداد زیادی از هموطنان را درگیر مشکلات خود کرد 89و فروردین  81دیده است که با توجه به حجم گسترده سیلاب در اسفند 

 به نظر می رسد این وظیفه بدون توجه به اقدام از طریق رسانه ها عملی نخواهدشد.

 

 جمع بندی

در جمع مطالب فوق آنچه به نظر می رسد اینکه در خصوص آموزش و پیشگیری از طریق رسانه ها کاستی هایی وجود دارد و 

افزایش دهنده سطح آگاهی و ایمنی افراد بوده است که جای متاسفانه در چند سال اخیر رسانه های ما خالی از مطالب آموزشی و 

 سوال از رسانه علی الخصوص صدا و سیما و همچنین متولیان امر علی الخصوص سازمان مدیریت بحران دارد.

رسد هشدارهای لازم بسیار دیر به اطلاع مردم می رسد که لازم است در این خصوص در خصوص هشدارها متاسفانه به نظر می

ترین جنبه رسانه ای موضوع سیلاب در ازنگری اساسی در نحوه هشدارها انجام شود. در زمینه اطلاع رسانی و خبررسانی که شاید قویب

بوده است نیز کاستی هایی وجود دارد، بعضا اظهارنظر از طرف افراد غیرمسئول و اظهارات گوناگون از طرف  89و فروردین  81اسفند 

رسد در مواقع بحرانی ستاد مرکزی روابط عمومی از گردد، بنابراین به نظر میشتت فکری مخاطب نیز منجر میسازمانهای مختلف به ت

اهم موضوعات باشد و به نظر می رسد لازم است سازمان مدیریت بحران به این موضوع توجه کند که به این صورت که از طرف دولت و 

اع رسانی صورت گیرد و خبررسانی به صورت جزیره ای از طریق سخنگویان روابط متولیان امر تنها از یک مرکز خبررسانی و اطل

 عمومی سازمانهای مختلف بیان نگردد، این به اطمینان مردم از درستی خبر و توجه به هشدارهای لازم نیز کمک می کند.
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 چکیده-1-11-1

بلایای طبیعی نظیر سیلاب به ویژه در سالهای اخیر،موجب توجۀ بیش از پیش جامعۀ بین المللی به ایجاد چارچوب های حقوقی 

اند که برنامۀ مناسب جهت مدیریت نشان دادهتوان از وقوع سیلاب ها اجتناب کرد، اما مطالعات شده اند. به بیان دیگر، اگرچه نمی

تواند تأثیرات آن را بر زندگی کاهش دهد. این امری است که از طریق چارچوب های حقوقی بین المللی امداد بلایا و مدیریت بحران می

شخاص در شرایط وقوع بحران که هدف توسعۀ همکاری بین المللی میان دولت های آسیب دیده و جامعه ی بین المللی و حمایت از ا

 کنند، میسر خواهد شد.بلایا را دنبال می
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المللی وجود توجهی از همکاری بینداده از جمله سیلاب یک داستان قابلپشت سر تمام بلایای طبیعی بزرگ رخ

کشورهای درون  دیده، کشورهای همسایه،درواقع،مدیریت بحران مستلزم همکاری و حمایت بیشتر از سوی سایر کشورهای آسیبدارد.

 باشد. المللی در کل میای و جامعۀ بینیک سازوکار هماهنگ منطقه

که هر دولت به مثابه یک واحد سیاسی مستقل هیچ  سیستم مکانیکی بی جان یکحقوق بین الملل رفته رفته از  به عبارت دیگر،

عبور می کند و پای به عرصه ای می گذارد که در  ،دغدغه ایی نسبت به مشکلات و بحران های دیگر واحد های سیاسی مستقل ندارد

 آن همبستگی دولت ها مفهومی به اسم خیر مشترک بین المللی را می سازد.

برقرار است که باعث می شود هر دو در  رابطه دیالکتیکی اساسا میان خیر مشترک بین المللی و خیر فردی هر کدام از دولت ها 

و حیات هر یک به حیات دیگری وابسته باشد   متضاد هستند اما در عین حال مکمل یکدیگر نیز باشندعین این که به ظاهر با یکدیگر 

ضرورت همکاری های بین المللی نمایان می شود . و این یکی از جلوه های گذار از نظامی است که در  ،که از درون این رابطه متقابل

در آن  "یاری-خود " می جزسخودش باید خودش را نجات بدهد و اساسا مکانی مانند سیلابآن هر دولتی در فرض وقوع بلایای طبیعی 

 . دیده نمی شود

 -که می خواهد مورد کمک های بین المللی واقع شود-در این عرصه لازم می آید که این نکته را از یاد نبریم که دولت آسیب دیده

زیرا خسارتی که از پا . ین طریق می خواهد به آن ترحمی بشودااز به هیچ عنوان نباید به عنوان دولتی حقیر و زبون دیده شود که 

گرفتن چنین اندیشه ایی به دولت آسیب دیده و کل جامعه بین المللی وارد می آید به مراتب بیشتر از کمکی است به می خواهد به آن 

 . دولت ) آسیب دیده ( اعطا شود

است که در منشور ملل متحد به عنوان یکی از  عدالت توزیعی ایی ازهمکاری های بین المللی خود جلوه حقیقت آن است که 

 می باشد .  مطرح -که نمودی از کل جامعه بین المللی است-اهداف آن سازمان

با هدف تحقق این همکاری بین المللی، اسناد سخت اعم از معاهدات چند جانبۀ جهانی و منطقه ای و اسناد نرم مانند دستورالعمل 

قوق واکنش بین المللی به بلایا، چارچوب سندای و در نهایت طرح کمیسیون حقوق بین الملل درمورد حمایت از اشخاص مرتبط با ح

 آیند.در شرایط وقوع بلایا، از جمله اقدامات مهم و تاثیرگذار در روند بهبود مدیریت سیلاب و حمایت از اشخاص به شمار می

مند عنوان گامی جهت قاعدهبا عنوان حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا ، به 2116الملل در سال طرح کمیسیون حقوق بین

تواند به شود. اگرچه مواد این طرح هنوز در قالب کنوانسیون و حقوق سخت درنیامده است، اما میکردن این موضوع محسوب می

ها و جامعۀ مند کردن تعهد دولتی برای قاعدهای کند و درنتیجه نقطۀ شروعتوسعۀ تدریجی حقوق و قواعد موجود کمک ارزنده

ضرورت حمایت از اشخاص در هنگام وقوع سیلاب و کاهش صدمات و المللی در رخداد سیلاب محسوب شود. درواقع با توجه بهبین

ناپذیر است و طرح المللی امری اجتنابها و جامعۀ بینآور نمودن تعهدات و تعیین تکالیف برای دولتخسارات در این حوزه، الزام

الملل طرح کمیسیون حقوق بینتواند یک الگوی مناسبی در راستای رسیدن به این هدف محسوب شود. به بیان دیگر،کمیسیون می

المللی که یک عنصر ضروری در مدیریت هدف حمایت از افراد در شرایط وقوع بلایا را در پرتوی تعهدات مهمی از قبیل همکاری بین

 کند.بال میسیلاب است،دن

در کنار این موارد باید خاطر نشان نمود، کاربردهای فضایی نیز مصداق روشنی از بالفعل شدن این همکاری میان کشورهای 

 روند.دیده توسط سیلاب به شمار میهای آسیبهای فضایی و دولتقدرتمند و صاحب فناوری
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ها دربرگیرندۀ نظارت بر شرایط متغیر کنند. این فعالیتایفا می های فضایی معاصر، نقش به سزایی را در مدیریت بحرانسیستم

های مخابراتی، ناوبری و جستجو و نجات است. تاکنون، بینی بلندمدت، هشدارهای اولیۀ سیلاب و طوفان، حمایتمنظور پیشزمین به

. بلافاصله پس از وقوع بلایای بزرگ، اشتراک این المللی به اثبات رسیده استهای امداد بینازدور درون شبکههای سنجشمنافع ماهواره

 ها در سراسر مرزها بسیار حیاتی است.داده

ای ناوبری جهانی، برنامۀ سازمان ای، سامانۀ ماهوارههای اخیر در حوزۀ سازکارهای فضایی مانند استفاده از تصاویر ماهوارهپیشرفت

توانندگامی مهم در جهت عمکلرد بهتر ایجاد منشور فضا و بلایای بزرگ می ملل متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری و 

 روند.مدیریت بین المللی سیلاب به شمار می

المللی ظهور یافته است که بازیگران عمومی و خصوصی را از عنوان یک تلاش بینبرای نمونه، منشور فضا و بلایای بزرگ به

ای که توسط بلایای با مقیاس بزرگ مااند سیلاب، های فنی به هر دولت و جامعهو مؤثر کمکمنظور ارائۀ سریع های مرتبط، بهبخش

هایی که پس از بلایای بزرگ منظور حمایت از آنهای همکاری کننده بهدر حقیقت، اعضا و سازمانآورد. اند، گرد هم میدیدهآسیب

ای های ماهوارهداده .شوندمیمند های مندرج در آن بهرهوسیع داده المللی ملحق و از توزیعنیازمند هستند، به یک ابتکار بین

کند و به دنبال فعال های امدادی بلایای طبیعی میویژه سازمانآمده توسط این سازکار یک کمک ارزشمندی را به کاربران بهدستبه

دیده توسط سیلاب را در طی چند رتبط با مناطق آسیبای مهای ماهوارهتوانند اطلاعات و دادهها میآمیز منشور، آنشدن موفقیت

طور مداوم ارسال ای دریافت کنند. این اطلاعات در طول مدت فعال شدن منشور بهدسترس ماهوارهساعت یا روز، بسته به منابع قابل

 .تدسترسی نیسکنند که از طریق زمین قابلشوند و اطلاعات ارزشمندی را در مورد حادثه فراهم میمی

آنچه در این گزارش بررسی خواهد شد، مطالعۀ چارچوب حقوقی بین المللی امداد بلایا اعم از سخت و نرم، تکالیف دولت آسیب 

دیده توسط سیلاب و در نهایت نقش سازکارهای فضایی در شرایط وقوع بلایای طبیعی به عنوان نمونه ی بارزی از ابتکارات بین المللی 

 همکاری بین المللی خواهد بود.مدیریت سیلاب و تحقق 

 

 واژگان کلیدی: 

 سیلاب، چارچوب حقوقی امداد بلایا،تکالیف دولت آسیب دیده،همکاری بین المللی، سازکارهای فضایی

 

 فهرست واژگان

 

 واژه

 

 

 معادل

 

 واژه

 

 معادل

 

Affected State 

 

 دولت آسیب دیده
 

Assisting states 

 

 دولت های کمک کننده
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Humanitarian assistance 
 

 

 کمک بشردوستانه
 

due diligence 

 

 مراقبت مقتضی

 

Prevention 

 

 

 پیشگیری

 

International 

Community 

 

 جامعۀ بین المللی

 

Mitigation 
 

 

 کاهش
 

Cooperation 

 

 همکاری

 

External Assistance 

 

 کمک خارجی
 

Consent 

 

 رضایت

 

Natural disasters 

 

 طبیعیبلایای 
 

Remote Sensing 

 

 سنجش از دور

 

Earth Observation 

 

 تصویربرداری از زمین
 

Authorized Users 

 

 کاربران مجاز

 

Telecommunication 

Satellites 

 

 ماهواره های مخابراتی

 

Humanitarian 

Assistance 

 

 کمک بشردوستانه

 

 مقدمه-1-11-1

شدن با چنین بلای طبیعی ای را در  رواند،آمادگی روبهتحت تأثیر سیلاب قرارگرفتهاین موضوع واضح است که اکثر کشورهایی که 

 اند. محتوای مدیریت بحران و کمک بشردوستانه نداشته

ویژه برای بینی است،کمک بشردوستانه و مدیریت بحران بهپیشباتوجه به اینکه وقوع بلایای طبیعی مانند سیلاب غیرقابل

 از جمله ایران به یک موضوع پیچیده مبدل شده است  توسعهکشورهای درحال

ها، اموال آنها و منظور پیشگیری و کاهش خسارات وارده به حیات انسانها باید بهبینی بودن بلایا دولتپیشبه دلیل غیرقابل

 دیده، آمادگی کسب کنند. همچنین فراهم کردن کمک به مردم آسیب

صورت کامل غیرممکن ها بهبینی شود، جلوگیری از آنلایای طبیعی نظیر سیلاب ممکن است پیشعلاوه براین، علیرغم اینکه وقوع ب

ها ارتباط با مدیریت بحران شکل دهند. از سوی دیگر دولت ها و قوانینی را درها ضروری است که سیاستاست. بنابراین برای دولت

 المللی یا نهادهای غیردولتی در مدیریت بحران هماهنگ شوند.های بینها، سازمانتوانند بنا به نیاز، با سایر دولتمی
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گزارش حاضر به بررسی ابعاد حقوقی بین المللی حمایت از اشخاص در برابر سیلاب و نقش دولت آسیب دیده و جامعۀ بین المللی 

جنبه های مرتبط با حقوق بین پردازد. با توجه به گستردگی ابعاد حقوقی مقابله دربرابر سیلاب، در این بخش در تسهیل این امر می

 گیرد.الملل امداد بلایا مورد بررسی قرار می

های ها را در تسهیل کمک بشردوستانه به دولتالمللی دولتوقوع سیلاب ها نقش اساسی جامعۀ بینواقعیت آن است که 

 سازتواند مشکلدیده میهای آسیبحال ارائۀ کمک بشردوستانه به دولتاند.باایننشان داده دیدۀآسیب

زیرا در حوزۀ امداد رسانی بلایا هیچ سند الزام آوری که از جامعیت موضوعی و اطرافی برخوردار باشد، وجود ندارد و اکثریت باشد. 

ن امر برآمده از ماهیت خاص این عرصه از حقوق بین الملل و رویۀ  اتخاذ شده اسناد موجود، در قالب حقوق نرم به شمار می آیند و ای

 از سوی دولتها می باشد.

های تواند خصوصاً در مواردی که دولتعلاوه بر این، فقدان تعهدات حقوقی مربوط به پاسخ به بلایای طبیعی نظیر سیل، می

صورت ناکافی یا نامناسب کمک ها بهالمللی دولتند یا زمانی که جامعۀ بیندیده در تدارک امداد و کمک، تأخیر یا پیشگیری کنآسیب

 ساز باشد.بشردوستانه را ارائه کند، مشکل

عنوان گامی جهت با عنوان حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا، به 2116الملل در سال طرح کمیسیون حقوق بیندر این راستا 

شود. اگرچه مواد این طرح هنوز در قالب کنوانسیون و حقوق سخت درنیامده است، اما میمند کردن این موضوع محسوب قاعده

ها و مند کردن تعهد دولتای کند و درنتیجه نقطۀ شروعی برای قاعدهتواند به توسعۀ تدریجی حقوق و قواعد موجود کمک ارزندهمی

ضرورت حمایت از اشخاص در هنگام وقوع سیلاب و قع با توجه بهالمللی در رخداد  بلایایی نظیر سیل محسوب شود. درواجامعۀ بین

ناپذیر المللی امری اجتنابها و جامعۀ بینآور نمودن تعهدات، ایجاد مسئولیت برای دولتکاهش صدمات و خسارات در این حوزه، الزام

 ود.تواند یک الگوی مناسبی در راستای رسیدن به این هدف محسوب شاست و طرح کمیسیون می

علاوه بر این، با توجه به پیشرفت های اخیر در حوزۀ سازکارهای فضایی مانند استفاده از تصاویر ماهواره ای،سامانۀ ماهواره ای 

ناوبری جهانی، برنامۀ سازمان ملل متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری و  ایجاد منشور فضا و بلایای بزرگ که یک ابتکار 

حوزۀ همکاری محسوب می شود، بررسی نقش آنها در مدیریت  بحران هایی نظیر سیل حائز اهمیت خواهد بود. در واقع، بین المللی در 

نظر به حاکمیت منطق همکاری بین المللی در این عرصه از حقوق بین الملل، نقش بازیگران مختلفی اعم از دولتی و غیر دولتی مطرح 

ی از بالفعل شدن این همکاری میان کشورهای قدرتمند و صاحب فناوری های فضایی و می شود و کاربردهای فضایی مصداق روشن

 رود.دولت های آسیب دیده توسط سیلاب به شمار می

 قسمت طبقه بندی می شود؛  3این بخش از حیث ساختار شکلی به 

 تاریخی مقابله با وقوع بلایای  در قسمت اول تحت عنوان چارچوبهای حقوقی بین المللی امداد بلایا، پس از بررسی پیشینۀ

طبیعی اعم از سیل به گونه شناسی اسناد بین المللی موجود در این حوزه اعم از سخت و نرم پرداخته می شود. اجمالا اسناد 

حقوق سخت دربرگیرندۀ معاهدات چند جانبۀ جهانی، معاهدات چند جانبۀ منطقه ای و زیر منطقه ای، معاهدات دو جانبه و 

م شامل اصول راهنمای کمک های بشردوستانه،اصول راهنمای صلیب سرخ،دستورالعمل مرتبط به حقوق واکنش حقوق نر

 بین المللی به بلایا، چارچوب سندای و طرح کمیسیون می باشند. 

  در قسمت دوم، تکالیف دولت آسیب دیده به جهت وقوع بلایا شامل تعهد به همکاری، کاهش خطر،پذیرش کمک های

 گیرد.نه، رضایت دولت آسیب دیده و تسهیل شرایط مورد بررسی قرار میبشردوستا
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  قسمت سوم نیز به نقش سازکارهای فضایی در شرایط وقوع بلایای طبیعی اعم از تصاویر ماهواره ای، ، برنامۀ سازمان ملل

های مخابراتی و منشور بین  متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری، سامانۀ ماهواره ای ناوبری جهانی،  ماهواره

 المللی فضا و بلایای بزرگ و قاعده مندی این مکانیزم ها در فعالیت های مرتبط با مدیریت بحران، پرداخته می شود.

 

 چارچوب حقوقی بین المللی امداد بلایا-1-11-1

ق بین الملل موضوعه و همچنین با در نظر گرفتن ماهیت خاص حقوق بین الملل امداد بلایا به عنوان شاخۀ مستقلی از حقو

ناشناخته بودن اسناد موجود در این حوزه، بررسی چارچوب های حقوقی بین المللی امداد بلایا در کمک به بهبود مدیریت سیلاب امری 

 ضروری است.

 

  :پیشینه تاریخی

سیل  مانند نیازهای افراد آسیب دیده در بلایاییی یهمواره تأثیر فراوانی در زندگی بشری داشته اند ، اساساً شناسا ی طبیعیبلایا

)یعنی در چارچوبی غیر از مخاصمات مسلحانه( از نیمه دوم قرن نوزدهم شروع شد. به طور کلی این فعالیت های حمایتی محصول 

افقت نامه های دو این چارچوبهای مقررات گذاری در غالب موارد به شکل مو ۀ. رشد پیوستبوده است ضرورت عملی و نه یک امر نظری

نیز و البته بخشی از این فعالیت ها .جانبه و همینطور تحت ارگان های سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی اش صورت می گرفت

فدراسیون بین المللی صلیب  2111پیش می رفته است . در سال  159در قالب موجودیت هایی مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ

حقوق واکنش "و در نظر داشت که این مهم را از طریق پروژه  سیستم از هم گسیختۀ موجود را متقبل شد رتقاءا 158سرخ و هلال احمر

پیش ببرد .از این طریق سازمان صلیب سرخ و دولت های عضو کنوانسیون های ژنو مجموعه ای از اصول  161 "بین المللی به بلایا

قابل توجهی وجود  ۀتصویب کردند و در کنار آن معاهدات دو جانب 2111سال راهنما را برای حفاظت از مجروحان جنگی در نوامبر 

از طریق اسناد  حقوق واکنش بین المللی به بلایادارد که به مسائل پیرامون امداد رسانی دو جانبه می پردازند . مضافًا بر اینکه پروژه 

کرد که سطح حمایت جامعه بین المللی از این پروژه رو به حقوق نرم اطلاعات فراوانی کسب می کند و در نتیجه می توان استدلال 

  رشد است.

باعث شده است که رفته رفته جنبه های حقوقی امداد رسانی  هابه طور کلی بلایای مهیب و واکنش های جامعه بین المللی به آن

ی طبیعی ب بین المللی برای امداد رسانی بلایاوجود یک چارچو ۀبلایا از سر گرفته شود. همانطور که از توضیحات گفته شده بر آمد، اید

پایه  1821بر می گردد که در سال  161، ایده جدیدی نیست. چنین تلاش هایی حداقل به اتحادیه امداد بین المللیاز جمله سیلاب

م های بلندی برداشته اند همانطور که اشاره شد در این راستا گا حقوق واکنش بین المللی به بلایاگذاری شد و در ادامه پروژه های مثل 

.  

                                                 
 159.International Committee of Red Cross   

158.International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies  
 161.Disaster Response LawsInternational   
 161.International Relief Union  
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از نیاز به یک تلاش مشترک برای مواجهه با مشکلات جدی ناشی از  اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که آگاهی رو به رشد

( را دهه ی بین المللی برای کاهش بلایای 1888تا 1881بلایای طبیعی، منجر شد که مجمع عمومی ملل متحد، دهه ی نود)

کاهش مرگ و میر، زیان های مالی و ویرانی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی از  اعلام کند. هدف اساسی، 162طبیعی

خصوصا در کشورهای درحال توسعه بوده است. همچنین ارتقای ظرفیت هر کشور برای کاهش  طریق اقدامات بین المللی هماهنگ،

یت کشورهای درحال توسعه و تقویت تلاش های علمی و مهندسی را با هدف از بین پیامدهای بلایای طبیعی خصوصا از طریق حما

پیشگیری و  پیش بینی، بردن شکاف های اساسی و به منظور کاهش از دست دادن حیات و اموال و توسعۀ اقدامات برای ارزیابی،

 نمود.کاهش بلایای طبیعی از طریق برنامه های انتقال کمک فنی و تکنولوژیکی دنبال می

راهبرد بین المللی برای کاهش بلایای »تجربۀ این سازمان و کشورها در این دهه منجر به ایجاد چارچوبی کلی تحت عنوان 

از سوی مجمع عمومی سازمان ملل شد. سپس در همان سال برای حصول اطمینان از اجرایی شدن این  1888در دسامبر « 163طبیعی

 به عنوان بخشی از دبیرخانۀ سازمان تشکیل شد.« 164کاهش خطر بلایا دفتر سازمان ملل متحد برای»چارچوب،

 

 

 : مرتبط در حیطه امدادرسانی بلایا  طبقه بندی اسناد-1-11-8

همانند دیگر عرصه های حقوق بین الملل، درحوزۀ امداد بلایا نیز اسناد به دو گونۀ سخت و الزام آور و نرم و فاقد الزام حقوقی طبقه 

  که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.شوند بندی می

 

 اسناد سخت:

 ۀدر نظر گرفتن همبا در سطح جهانی به صورت کامل و ی در زمینۀ امداد رسانی بلایای طبیعی،به طور کلی هیچ معاهده ی فراگیر

یا آنکه تمام بلایا را در نظر نگرفته است و  :ابعاد وجود ندارد . عام الشمول نبودن اسناد این حیطه از حقوق بین الملل به دو شکل است

های امداد رسانی متمرکز بر یک روش خاص بوده است. پس معاهدات مذکور تخصصی هستند اعم از اینکه در  یا آنکه از حیث راه

 منسجم حقوقی ستمسی یک با ما باشند، در نتیجه نرم حقوق جزء اساساً  یا هدبوسطح جهانی، منطقه ای، زیر منطقه ای یا دو جانبه 

 . نیستیم مواجه

 شد: خواهد اشاره آنها به ذیل در که خورند می چشم به اسناد از دسته چندین الملل بین حقوق از شاخه این در

 

 :جهانی ۀمعاهدات چند جانب(الف

                                                 
(IDNDR)International Decade for Natural Disaster Reduction. 162 

.International Strategy for Disaster Reduction 163 
.United Nations Office for Disaster Risk Reduction(UNISDR) 164 
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جهانی هستند که قواعد عمومی امدادهای بین المللی را در بر می  ۀبه طور کلی باید اشاره داشت که در حال حاضر تنها دو معاهد

و  2111مصوب سال  165گیرند که عبارتند از کنوانسیون مربوط به کمک ها و امداد رسانی های حفاظت شهروندی )غیر نظامی(

 .1611889مصوب سال 166رهامپکنوانسیون ت

 

 :معاهدات چند جانبه منطقه ای و زیر منطقه ای ب(

آسیا یک کنوانسیون منطقه ای  ۀاز معاهدات مرسوم تر از معاهدات جهانی هستند. لازم به ذکر است که متأسفانه در قاراین دسته 

 وجود ندارد )برای تمام قاره آسیا( . هر چند که تعدادی کنوانسیون زیر منطقه ای به چشم می خورد.

جهان است و در نتیجه مدیریت سیلاب در این منطقه بسیار اقیانوسیه ، وسیع ترین محدوده بلاخیز -به طور کلی منطقه آسیا

ضروری است. در دهۀ اخیر اکثر دولت های این منطقه مکانیزم های مدیریت بلایای طبیعی را ایجاد کرده اند . توافق نامه های الزام 

  آوری که حقوق سخت قلمداد شده و در رابطه با این منطقه باشند به دو دسته تقسیم می شوند :

  169س آن در رابطه با مدیریت بلا و واکنش فوری توافق نامه آ –مورد اول 

  168مکانیزم پاسخ فوری به بلای طبیعی از اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا  –مورد دوم 

بین  این اسناد سخت از طریق یک سری سازمان های بین الدولی موجودیت یافته اند. بنابراین ضروری است که سازمان های

 المللی درگیر با مسئله امداد بلایا در این منطقه مورد اشاره قرار گیرند:

  ) 111انجمن ملت های آسیای جنوب شرقی ) آ س آن 

  111انجمن منطقه ای آ س آن 

  112سران آسیای شرقی 

  113اتحادیه همکاری های منطقه ای جنوب آسیا 

  114انجمن جزایر اقیانوسیه 

  115انجمن اقیانوسیه 

 116اقیانوسیه -همکاری اقتصادی آسیا 

                                                 
165 . The Framework Convention on Civil Defence Assistance 

 166.Tampere Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operation -1998 
 گیرد..کنوانسیون تامپره در قسمت سوم این بخش مورد بررسی فرار می161 

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response ( AADMER )  169 
SAARC National Disaster Rapid Response Mechanism ( NDRRM )  168 

Association of South East Asian Nations ( ASEAN )  111 
ASEAN Regional Forum ( ARF )  111 

East Asia Summit  ( EAS )  112 
South Asian Association for Regional Cooperation ( SAARC )  113 

Pacific Islands Forum ( PIF )  114 
Pacific Community ( SPC ) 115 

Pacific Economic Cooperation ( APEC ) -Asiaa 116 
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برجسته ترین ترتیبات منطقه ای که در حوزه مدیریت بلایا به چشم می خورد ، سازمان آ س آن می باشد که البته وظایف آن 

 بسیار وسیع تر از حوزه مدیریت و امدادرسانی بلایا می باشد اما یکی از حوزه های فعالیت آن در این حیطه است . 

و انجمن  118، انجمن اقتصادی  119امنیتی-است که به اختصار عبارت اند از انجمن سیاسی 111ن دارای سه انجمناین سازما

 191فرهنگی -اجتماعی

مسئله مدیریت بلایا بطور خاص مربوط به انجمن اخیر است که اهداف متعددی دارد و یکی از آن ها ظرفیت سازی برای مقابله با 

 2114برگزار می شود . این اجلاس برای بار نخست در دسامبر سال  191زیران در خصوص مدیریت بلایابلایا است. در این رابطه اجلاس و

و همینطور ابلاغ حکمی به   192در کشور کامبودیا برگزار شد که یک سری دستاورد ها داشت از جمله تعیین روزی برای مدیریت بلایا 

 و واکنش فوری در قبال آن . برای شروع مذاکرات مدیریت بلایا  193کمیته مدیریت بلایا 

که یک سازمان بین  194لازم به ذکر است که آ س آن مرکزی را برای کمک های بشردوستانه برای مدیریت بلایا بنیان نهاده است

الدولی می باشد و هدفش تقویت همکاری ها میان اعضای آ س آن و سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی مدیریت بلایا است . 

 عالیت های آن به سه بخش عمده تقسیم می شود : ف

  191ظرفیت سازی – 196آماده سازی و واکنش – 195کنترل بلا

 :معاهدات دو جانبه ج(

 معمولاً این نوع معاهدات میان دولت های همسایه و یا بین یک دولت و یک سازمان بین المللی منعقد می شود.

 

  نرم اسناد

حقوق نرم نقش به سزایی دارد و در حقیقت پر کننده خلأهایی است که سالها در حقوق سخت  سیلاب،امداد رسانی  ۀدر زمین

برای مثال می توان تصور کرد که این  .نمی توان این دسته از اسناد را فارغ از هرگونه الزام دانست با وجود این، وجود داشته و دارد.

قطعاً لازم الاتباع خواهند بود. حقوق نرم در رابطه با امداد و نجات از بلایا اسناد حاصل حقوق بین الملل عرفی باشند که از این جهت 

 :دارد  عمتنو بسیار تأثیر گذار بوده است و محدوده ای بسیار 

 

 اصول راهنمای کمک های بشردوستانه

                                                 
community 111 

Security Community -ASEAN Political 119 
ASEAN Economic Community  118 

Cultural Community -cioASEAN So 191 
ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management ( AMMDM )  191 

ASEAN Day for Disaster Management ( ADDM )  192 
ASEAN Committee on Disaster Management ( ACDM )  193 

AHA centre )anagement ( The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster M 194 
Disaster Monitoring  195 

Preparedness and Response  196 
Capacity Building  191 
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باشد، می 1881مجمع عمومی سازمان ملل مصوب  198 192/46نامه عکه ضمیمه قط 199دوستانه  بشرکمک های ی اصول راهنما

 توسط دولتها منعقد نشده است.

اتفاق  هاین اصول راهنما اگرچه الزام آور نیستند اما یکی از اسناد کلیدی سازمان ملل در حیطه مذکور می باشند . این قطعنامه ب

دیگر که در این زمینه هستند به آن استناد شده است. در  نسوس( و در بسیاری قطعنامه هایاآراء به تصویب رسید )البته در قالب کنس

بازیگران زیادی اشاره می کند و همینطور به اصول  ۀبه نقش و وظیفمورد توجه قرار گرفته است که اصل  14آن اصول راهنما 

  .پردازدمیپیشگیری، آمادگی و حضور همیشگی و مستمر 

 متحد ملل سازمان به نحوی به که است هایی موجودیت محصول نرم حقوق مشخص طور به یعنی  دیگر اسناد در این زمینه

کنوانسیون فوریت بخشی به  و 1881 181فوری امداد برای اقدامات به مربوط های توصیه به توان می رابطه این در که هستند مرتبط

 اشاره کرد.  1811849امداد رسانی اضطراری 

 

 اصول رفتاری صلیب سرخ

آیا این اسناد هم حقوق نرم در این رابطه، اینکه اسنادی از حقوق نرم هم هستند که با نفوذ بازیگران غیر دولتی تهیه شده اند . 

؛ اما با این حال نقش آنها در حقوق امداد رسانی بلایا انکار ناپذیر است . در این زمینه اصول  بسیار بحث برانگیز است هستند یا خیر

کد )اصل( است که توصیه هایی را به دولت های  11مشاهده می شود . این اصول رفتاری مشتمل بر  1884 182رخرفتاری صلیب س

سازمان انسان  621این کدها را  2111، دولت های کمک کننده و سازمان های بین المللی می کند . در سال  آسیب دیده توسط بلایا

 ،های مربوطه اروپایی هستند را واجد اصول لازم الاجرا دانسته اند . بیشتر سازمان آن دوستانه امضاء کردند و بسیاری از این سازمان ها

 دولت ها و سازمان های بین الدولی از این اصول رفتاری استفاده کرده اند. تاکنون  .آفریقایی می باشندنیز  از آنهای معدوداما تعداد 

 :که اجمالاً به آنها اشاره می شودکد رفتاری در این مجموعه ذکر شده است  11به طور کلی 

  دوستانه در اولویت تمام برنامه ها قرار دارد بشراصل اول به این مسأله می پردازد که دریافت و اهداء کمک های. 

 ن هرگونه تبعیض ناروای بدو و ملیت و اعتقادات ، نژاد به توجه بدون باید ها کمک که  اصل دوم به این نکته اشاره می کند

 .صورت پذیرد و اولویت های کمک رسانی تنها بر مبنای نیاز استدیگر 

   توجه  هابه آن این امراصل سوم اشاره می کند که نباید هیچ دیدگاه سیاسی یا مذهبی خاصی الگوی کمک رسانی باشد و در

 .شود

  دولت خاصی  عمل کننددر اصل چهارم اشاره شده است که این نیروهای امداد گر نباید به عنوان ابزار سیاست خارجه. 

  در اصل پنجم اشاره شده است که باید به فرهنگ و عرف موجود بر آن جوامع و کشورهایی که در آنها فعالیت می شود

 ت.احترام گذاش

                                                 
 199.Guiding Principles on Humanitarian Assistance  
 198.General Assembly Resolution 46/182 »assistance of the United strengthening of the coordination of humanitarian emergency 

nations« 
 181.Recommendations Concerning Measures to Expedite Relief  
 181.Draft Convention on Expediting the Delivery of Emergency Relief  
 182.izations in Disaster ReliefGovernmental Organ-The Code of Conduct for the International Red Crescent Movement and Non   
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 . در اصل ششم اشاره شده است که باید پاسخ به بلایا را بر ظرفیت های محلی مبتنی ساخت 

  رسانی مذکور در مدیریت امداد رسانی ک هکارهایی فراهم شود که منتفعان کمدر اصل هفتم اشاره شده است که باید را

تحمیل بشود و آنها خودشان باید در این فرایند  دریافت کنندگان کمکدرگیر شوند . به عبارت دیگر کمک ها نباید به 

 مشارکت داشته باشند . 

 نسبت به  نیز سأله هم توجه شود که آسیب پذیری آیندهدر اصل هشتم اشاره شده است که در امداد رسانی ها باید به این م

 (.)در عین حال که نیازهای اولیه برآورده می شود کاهش یابدیک بلا و حادثه 

  نهم به اصل پاسخگویی اشاره شده است. به عبارت دیگر باید در مقابل افرادی که به دنبال کمک به آنها هستند و  اصلدر

 ده می شود پاسخگو باشند . افرادی که از منابعشان استفا

  در آخرین اصل نیز به لزوم رعایت کرامت انسانی قربانیان بلایا اشاره شده است که باید همواره به این مطلب توجه شود و به

  د.نآنها به مثابه انسان هایی ناامید و درمانده نگاه نشو

 

 دستورالعمل مرتبط با حقوق واکنش بین المللی به بلایا: -1-11-1

دیده است که نیازهای بشردوستانه که از طریق بلایا تر از همه این مسئولیت دولت آسیبکند که اول و مهماین اصول شناسایی می

 درون مرزهایش ایجادشده را، موردتوجه قرار دهد. 

برای  183، چارچوب هیاگو 115/51و  192/46المللی موجود اعم از قطعنامۀ هستند و از بسیاری از اسناد بین آورالزام این اصول غیر

 شود.اقدام ناشی می

 توجه است:مطابق این دستورالعمل، مسئولیت در حوزۀ مدیریت بحران در دوشاخه قابل

دیده مسئولیت اولیۀ تضمین کاهش خطر بلایا، امداد و کمک در سرزمینشان های آسیب: دولتدیدهمسئولیت دولت آسیب.1

ای را المللی و منطقهاش فراتر رفته، باید کمک بینهای ملیتشخیص دهد که موقعیت بلایا از ظرفیت دیدهاگر دولت آسیب –رادارند. 

مندی و نظارت امداد دیده حق حاکمیت برای هماهنگی، قاعدههای آسیبدیده موردتوجه قرار دهد. دولتبرای نیازهای اشخاص آسیب

 الملل دارند.ننده در سرزمینشان را در تطابق با حقوق بینکشده توسط بازیگران کمکبلایا و بهبود کمک فراهم

اعمال الملل قابلدیده و حقوق بینکننده و کارکنان باید به قوانین دولت آسیب: عاملان کمککننده.مسئولیت بازیگران کمک2

ها باید تضمین آن-ها احترام گذارند.ندیده در تمام زماپایبند باشند، با مقامات داخلی هماهنگ باشند و به کرامت ذاتی اشخاص آسیب

 طرفی باشد.کنند که امداد بلایا و کمک در مطابقت با اصول انسانیت، بی

 

 :188چارچوب سندای برای کاهش خطربلایا-1-11-6

 15برای بازۀ زمانی  2115سندای یک چارچوب جهانی داوطلبانه و غیرالزام آور ، برای کاهش خطر بلایا است که در سال 

 ( مورد پذیرش مجمع عمومی ملل متحد واقع شده است .2131سال)تا

                                                 
 183.Hyogo Framework 
 184.2030-Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015  
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حوزۀ اولویت برای 4( به تصویب رسید. 2115مارس  19تا14این چارچوب در جریان سومین کنفرانس جهانی کاهش خطر بلایا)

د راهنمای دولتها و جوامع گیرد و به عنوان سناین چارچوب وجود دارد که تمامی ابعاد کاهش خطر بلایا را به طور منسجم دربرمی

شود و برای پیاده سازی اقدامات منسجم جهت اجتناب از ایجاد مخاطرات،کاهش میزان بلایای موجود و تقویت بنیۀ محلی شناخته می

 شود.اقتصادی و اجتماعی این جوامع به کار گرفته می

قعی دستیابی به دادۀ قابل اعتماد، استفاده از اطلاعات درک خطر بلایا( در سطوح ملی و محلی به ارتقای زمان وا) در حوزۀ نخست 

( و استفاده از ابتکارات تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در بهبود ابزارهای اندازه GIS) فضایی شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی

به ارتقا و بهبود از طریق همکاری گیری، جمع آوری، تحلیل و انتشار داده، اشاره شده است. همچنین در سطوح جهانی و منطقه ای 

بین المللی، شامل انتقال تکنولوژی، دستیابی به اشتراک گذاری،استفاده از داده های غیر حسی،تکنولوژی های جغرافیایی،فضایی و 

 پردازد.می خدمات مرتبط، همچنین حفظ و تقویت موقعیت یابی مکانی و سنجش از دور زمین و مشاهدات آب و هوایی،

 

 

 181طرح کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا-1-11-7

 :پیشینه طرح کمیسیون حقوق بین المللالف(

 

زمان طولانی نیاز به هماهنگی و همکاری در واکنش به بلایایی نظیر سیل را شناسایی کرده المللی برای مدتجامعۀ بین

اساس توصیۀ  تصمیم گرفت تا بر 2116ملل متحد در نشست پنجاه و هشتم خود در سال  الملل سازمانکمیسیون حقوق بین.بود

های این کارگروه قرار دهد و این های کاری بلندمدت،موضوع حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا را جزئی از برنامهکارگروه برنامه

 اقیانوس هند بود. 2114ل تصمیم به طور گسترده ای ناشی از پیامدها و چالش های سونامی سا

بود اما در طول فرایند بازنگری و پذیرش متعاقب موضوع، « 186المللی بلایاحقوق امداد بین» پیشنهاد ابتدایی عنوان این موضوع 

 گروه کاری برنامۀ بلندمدت تصمیم گرفت که عنوان را به حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا تغییر دهد و این امر برای پررنگ

آقای  2111کردن جنبۀ حمایت بود. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل در همان سال با این تصمیم موافقت نمود و در سال 

 به سمت مخبر ویژۀ کمیسیون برگزیده شد.  181ادواردو والنسیا اوسپینا

یدگی نمود و  کمیسیون بعداً این را ای در مورد قلمرو و منشأ پروژه رسمخبر ویژه به سؤالات اساسی 2119در جلسۀ شصتم در 

 9مجموعاً 2116تا  2119موردتوجه قرارداد که رویکرد مبتنی بر حقوق بشر باید دنبال شود.در جریان فعالیت این شخص از سال 

صت و بود که در نشست ش 2116نویس طرح مذکور در دسامبر سال ها تصویب و ارائۀ پیشگزارش به کمیسیون ارائه شد که نتیجۀ آن

 هشتم مجمع عمومی قرائت و مورد استماع واقع شد.

                                                 
 185.2016-Draft articles on the protection of persons in the event of disasters 

international Disaster Relief Law . 186 
Ospina-Eduardo Valencia . 181 
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گزارش ارائه شده از سوی مخبر ویژه و نظرات دولتها،سازمان های بین المللی، کمیتۀ بین المللی صلیب  9بر مبنای  2116در سال 

یسیون متن نهایی را که ،کم2114مادۀ تصویب شده در نخستین خوانش در سال  21سرخ و فدراسیون بین المللی صلیب سرخ درمورد 

 ماده به همراه توضیحاتش بود،در خوانش دوم تصویب نمود. 19دربرگیرندۀ 

در همان زمان،کمیسیون ایجاد یک کنوانسیون بر مبنای مواد طرح را به مجمع عمومی پیشنهاد داد که نتیجۀ نهایی این امر به نظر 

، مجمع عمومی از دولتها 2116در دسامبر  141/11ریق قطعنامۀ دولتها بستگی خواهد داشت. به منظور تحقق این هدف،از ط

قرار داد. در  2119درخواست نمود که نظرات خود را درمورد توصیۀ کمیسیون مطرح کنند و این موضوع را در دستور کار خود در سال 

دادند؛ برخی با تبدیل این مواد در  همان سال در نشست هفتاد و سوم، دولتها نظرات متفاوت خود را درمورد شکل نهایی طرح ارائه

قالب یک سند الزام آور موافقت نمودند،در حالی که برخی دیگر کاملا مخالف این امر بودند. این موضوع سبب شد یک وضعیت 

نعقاد شد و در آن مجددا دریافت نظرات دولتها درمورد ا 2119در دسامبر  218/13ناپایداری ایجاد شود که منجر به تصویب قطعنامۀ 

 خود قرار داد. 2121یک معاهده درخواست شد و مجمع عمومی تصمیم گیری درمورد آن را در دستور کار سال 

 

  :بررسی محتوایی طرح کمیسیون حقوق بین المللب( 

 قرار دارد. ،189از زمان شروع فعالیت،کمیسیون حقوق بین الملل به خوبی آگاه بود که کار او بر مبنای حقوق به مثابۀ آنچه باید باشد

در واقع، هر جنبۀ واکنش به بلایا تابع رویۀ متفاوت از سوی دولتها بوده است. با در نظر گرفتن هدف کار کمیسیون، مخبر ویژه متذکر 

شد که کمیسیون حقوق بین الملل قصد دارد که متن را به گونه ای که به عنوان یک چارچوب حقوقی برای اقدامات امداد بین المللی 

در نظر گرفته شود، بسط دهد و اصول حقوقی بنیادین و مفاهیم ضروری برای ایجاد یک فضای حقوقی برای انجام چنین اقداماتی  بلایا

 را روشن نماید.

جهت اصلی این طرح حفاظت از اشخاصی است که جان ، سلامت و آسایش و اموالشان به جهت وقوع بلایایی نظیر سیل مورد 

را از دست داده اند . این طرح به حقوق و تکالیف دولت هایی که از سیل آسیب دیده اند نیز می  یا آنکه آنآسیب قرار گرفته است و 

این بلایا آسیب دیده  توسطبه جهت اشخاصی که در سرزمینشان هستند و  را پردازد و بحث حقوق و تکالیف دولت های آسیب دیده

فراد اهمیتی ندارد. در این طرح بحث حقوق و تکالیف دولت های ثالث و سازمان های . در این زمینه ملیت ادهد،مورد توجه قرار میاند

بین الدولی و سازمان های غیر دولتی و دیگر موجودیت ها نیز پیش می آید و مسأله ای که آنها را به هم ربط می دهد ضرورت 

 بحران است .  همکاری و تعامل برای کاهش خطر وقوع بلایا و همینطور امدادرسانی های پسا

 

 پس حقوق و تکالیفی که مطرح می شود در دو محور بسیار پر رنگ است: 

  یکدیگر قبال در ها دولت تکالیف و حقوق-1   

  درسانی .امدا و کمک نیازمند اشخاص قبال در ها دولت تکالیف و حقوق-2   

چندان واقعی به نظر نمی رسد زیرا بسیار دشوار انی با منشا انس همچنین نگاه طرح آن است که تمایز بین بلایای طبیعی و بلایا

است که در فعل و انفعالات عوامل مختلفی که منجر به وقوع بلایا شده است چنین امری را مشخص کرد. این طرح محدود به شخصیت 

                                                 
 189.lege ferendaDe  
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فعالیت های البته . تمتمرکز اسهای حقیقی است که در بلایا آسیب دیده اند و بر فعالیت های دولت و سازمان های بین الدولی 

اما در اولویت دوم نیز مطرح است،سازمان های غیر دولتی و دیگر بازیگران خصوصی که مجموعاً به آنها جامعه مدنی گفته می شود 

 . گیردمیقرار 

ثالث و این طرح دیگر شیوه های کمک رسانی بین المللی مثل مساعدت دولت ها به اتباعشان در یک کشور لازم به ذکر است که 

مساعدتهای کنسولی را در بر نمی گیرد و به لحاظ زمانی نیز به عکس العمل های فوری پساواقعه می پردازد. با این توضیحات به طور 

  طرح بررسی شد. 211و صلاحیت زمانی 211، صلاحیت شخصی 188مختصر صلاحیت ماهوی

و اقتصادی نیست . هر چند آنها هم کارکرد یک جامعه در این طرح شرایط وخیم مثل بحران های سیاسی  212مقصود از عنوان بلایا

واقع و در ضمن تنها وقایع بسیار مصیبت بار تحت پوشش این طرح  گیرندشمول مواد آن قرار میرا تضعیف می کنند . اما خارج از 

ن طریق آن گونه رخدادهایی مدنظر است تا بدی« یک اتفاق یا مجموعه ای از اتفاقات». همانطور که در متن طرح آمده است  شوندمی

در بر گیرد . یعنی بلایایی که هر کدامشان به تنهایی نمی توانند حداقل ضرورت لازم را  نیزرا که متناوب اما با مقیاس کوچک هستند 

براساس دهند. تشکیل میداشته باشند ، اما وقتی با یکدیگر جمع می شوند همان اتفاق مصیبت بار که در این طرح مد نظر است را 

 توان دریافت که سیلاب در زمرۀ بلایای طبیعی به شمار می رود.این تعریف می

بر رخدادهایی که به تدریج اتفاق می افتد مثل خشک سالی و بالا رفتن سطح آب دریا نیز می پردازد و همینطور  در واقع، این طرح

به ذکر است که برای مصیبت بار تلقی شدن ، آن رخداد باید  سیل حاکم است. لازم اننداین طرح بر رخداد های متناوب اما کوچک م

تلفات جانی گسترده ، درد و رنج شدید و آسیب زیست محیطی فراوان را به وجود آورد . پس برای مثال وقوع سیل در یک منطقه غیر 

است قدری به مفهوم شناسی آن مسکونی از شمول این طرح خارج است . به طور کلی این طرح در خصوص بلایایی می باشد که لازم 

بپردازیم . اگر چه بلایا اشکال متفاوتی به خود می گیرند ، اما یک سری اصول مشترک دارند و این به درک بهتر مفهوم آن کمک می 

 کند .

ابطه با آن بلا ، حادثه ، مصیبت یک تعبیر حقوقی نیست و در حقوق بین الملل هیچ تعریف پذیرفته شده ای در راتی همچون تعبیر 

وجود ندارد . بعضی اسناد بین المللی ترجیح می دهند که به طور کلی تعریف بلایا را کنار بگذارند و بعضی دیگر از اسناد بین المللی 

که  ره از بلایا ارائه می دهد : اختلال جدی در عملکرد جامعهامپتعاریفی عام الشمول از آن ارائه می دهند ؛ مثل تعریفی که کنوانسیون ت

تهدیدی جدی و گسترده علیه حیات انسانی، سلامت انسان، دارائی و محیط زیست وارد کند ، چه به طور تصادفی اتفاق افتاده باشد و 

چه منشأ طبیعی داشته باشد و چه به دنبال فعالیت های انسانی باشد ؛ خواه به طور ناگهانی و یکباره به وقوع بپیوندد و خواه نتیجه 

  یده و بلند مدت باشد .پیچ ۀیک پروس

لازم به ذکر است که شرح کمیسیون نشان دهنده این واقعیت است که مواد پیش نویس در برگیرنده عناصر توسعه تدریجی و 

  تدوین حقوق بین الملل به صورت توأماً است .

                                                 
 188.Ratione Materiae  

Ratione Personae . 211 
Ratione Temporis . 211 

.Disasters 212 
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زی قائل نمی شود . بنابراین با این حال شرح مواد میان آن عناصری که توسعه تدریجی است با آن هایی که تدوین است تمای

موضوع غیر قابل تشخیص می ماند که تا چه حدی مواد پیش نویس قصد دارد که عرف بین المللی را بازگو کند و تا چه حد به تدوین 

شد مباحثات و واکنش های متفاوتی که حاکی از اختلاف نظر دولتهاست مطرح  2116قواعد جدید می پردازد . در همین راستا تا سال 

.  

مخبر ویژه از مقررات متعلق به سایر شاخه های حقوق بین الملل اعم از حقوق بین الملل بشر دوستانه ، حقوق بین الملل بشر ، 

حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق پناهندگان با هدف ارائه یک مبنای حقوقی قوی تر برای راه حل های پیشنهاد شده در طرح 

 13)پیشنهاد کمک( و  12)کاهش خطر بلایا( ،  8)اصول بشر دوستانه( ،  6تأیید این مدعا می توان به مواد  استفاده کرده است . برای

های متفاوت بازیگران درگیر شامل دولت آسیب  )رضایت( اشاره نمود . همچنین کمیسیون تلاش کرده است که تعادلی را میان دیدگاه

در پیش نویس است( و بازیگران کمک کننده خارجی مانند دولت ها ، سازمان های دیده )که حاکمیت آن یکی از ارکان تأیید شده 

بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و همینطور قربانیان بلایای طبیعی ایجاد کند. به طور کلی هدف طرح توسعه مجموعه مقرراتی 

  های امداد بین المللی بلایا در نظر گرفته شود .است که می تواند به عنوان یک چارچوب حقوقی برای رفتار مرتبط با فعالیت 

 

  طرح مذکور در بر گیرنده اصول مشخصی است :همچنین،

: درد و رنج انسانی هر کجا که وجود دارد باید مورد توجه واقع شود و کرامت و حقوق تمام قربانیان باید  اصل انسانیت (1        

 مورد احترام و حمایت واقع شود .

  : تدارک کمک بشر دوستانه خارج از چارچوب سیاسی ، مذهبی ، قومی و ایدوئولوژی انجام می شود .( اصل بی طرفی 1        

: فراهم کردن کمک بشر دوستانه مبتنی بر ارزیابی نیازهاست که براساس استانداردهای بین المللی  ( اصل عدالت1       

  . گیرد می صورت تبعیض منع اصل براساس و اضطرار موارد ترین ضروری به اولویت ارائه همچنین شوند، می اتخاذ شده شناسائی

: کمک بشردوستانه باید با  متحد ( اصل احترام کامل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولتها براساس منشور ملل8       

 رضایت کشور آسیب دیده فراهم شود .

نیازمند کمک بشردوستانه هستند باید کار سازمان های بین الدولی و غیر  هاآن : دولتهایی که جمعیت ( اصل دسترسی1       

تدارک غذا ، دارو، پناهگاه و بهداشت و درمان برای دسترسی نامحدود . به ویژه دولتی را در اجرای کمک بشردوستانه تسهیل کنند

 حوزه های آسیب دیده و قربانیان ضروری است .

: فراهم کردن امداد باید بدون تبعیض از هر نوع نظیر نژاد ، رنگ ، جنسیت، زبان ، مذهب ، عقاید  ( اصل منع تبعیض6       

 ناتوانی و سایر وضعیتها انجام شود . ،د ، سنتول ، اموال ، اجتماعی و ملی خاستگاه ، عقاید سایر یا  سیاسی

راهم کننده این نوع کمک ها در مقابل مردمی که به : نهادهای کمک بشردوستانه و سایر نهادهای ف ( اصل پاسخگویی7       

  آنها کمک می کنند و همچنین به آنهایی که منابع را قبول می کنند پاسخگو هستند .

 : همکاری بین المللی باید براساس حقوق بین الملل و با احترام به قوانین ملی انجام شود . ( اصل همکاری4       

لیت اولیه هر دولت است که از قربانیان بلایای طبیعی و سایر شرایط اضطراری درون سرزمینشان : مسئو ( اصل حمایت8       

 مراقبت کند .
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 : ایمنی و امنیت کارکنان بشر دوستانه و کالاها و اموال مبنای کمک های تدارک دیده شده است . ( اصل امنیت12      

ست های موجود درون تمام اسناد قانونی ، سیاسی و برنامه ریزی های : دولت ها باید قوانین و سیا ( اصل پیشگیری11      

  آسیب پذیری نسبت به بلایا بازنگری کنند. مورد توجه قرارموجود در سطوح ملی و بین المللی را به منظور 

: دولتها باید اقدامات عملیاتی را برای کاهش خطر بلایا در سطوح محلی و ملی با دیدگاه به حداقل رساندن  ( اصل کاهش11     

  هم درون و هم خارج از مرزهایشان اتخاذ کنند .از جمله سیل، تأثیرات بلایا

 

 تکالیف دولت آسیب دیده-1-11-4

ولیۀ بسیار حائز اهمیتی در امداد و تهیۀ کمک بشردوستانه نظر به آن که در شرایط وقوع سیلاب دولت آسیب دیده از نقش ا

 پردازیم.برخوردار است، در این قسمت به بررسی تعهدات دولت مربوطه می

 

 بین المللی: تعهد به همکاری

صلیب  همکاری دولت ها نیز اشاره می کند و بیان می دارد که دولت ها می بایست با یکدیگر و با ملل متحد و با ۀطرح به وظیف

 و تعامل موثری داشته باشند . این همکاری باید در تمام مراحل پاسخ به ردهسرخ و با هلال احمر و دیگر بازیگران درگیر همکاری ک

وجود داشته باشد . برای مثال در ایجاد تناسب بین کمک های امدادی بین المللی و حاضر ساختن نیروهای امدادی و تجهیزات  سیلاب

قطعاً وجود تعامل و همکاری میان این بازیگران بین المللی بسیار موثر خواهد بود . همانطور که اشاره شد این همکاری پزشکی و فنی ، 

 موثر بین المللی در حفاظت از انسان ها در زمان بلایا بسیار ضروری است . 

ری است بیان می دارد که تعهد دولت دولت ایران در بیان موضع خود نسبت به ماده هشتم طرح که در رابطه با تعهد به همکا

آسیب دیده به همکاری با سازمان ملل متحد متفاوت از تعهد او به همکاری با سایر سازمان های بین المللی است و در این رابطه 

دولی از یک تعهدات متفاوتی بر دولت بار می شود . همینطور بیان می کند که باید میان دولت ها و سازمان های بین المللی بین ال

از سازمان های غیر  دریافت کمکطرف و سازمان های غیر دولتی از طرف دیگر تفاوت گذاری کرد ؛ زیرا دولت آسیب دیده تعهدی به 

 کرد مشاهده المللی بین  دولتی ندارد . وظیفه همکاری در اصول حقوق بین الملل تثبیت شده است و می توان آن را در بسیاری اسناد

 ملل منشور نهم فصل در همینطور.  کند می معرفی سازمان این اهداف از یکی عنوان به را آن متحد ملل منشور یک ماده سوم بند. 

  192/46در قطعنامه نیز عمومی سازمان ملل متحد  مجمع.  است شده پرداخته المللی بین اجتماعی و اقتصادی همکاری به متحد

  بیان می کند:

فراتر از قابلیت پاسخگویی بسیاری دولت های درگیر شده باشد و به  ضطراریزمانی بسیاری از شرایط اممکن است اهمیت و دوره 

همین دلیل همکاری بین المللی برای مقابله با شرایط بحرانی و تقویت توان پاسخگویی کشورهای آسیب دیده اهمیت بالایی دارد . باید 

نین داخلی صورت پذیرد . صورت های همکاری می تواند در قالب آماده سازی چنین همکاری ای مطابق با حقوق بین الملل و قوا

رت بگیرد . صو طرح دیگر مواد با تناسب در باید همکاری این.  باشد... و پزشکی وسائل و منابع و  نیروهای امدادی ، تجهیزات امدادی

سازگار باشد ؛ زیرا ماده دهم به دولت آسیب دیده نقش  برای مثال صورت های همکاری که در ماده هشتم آمده است باید با ماده دهم

 اصلی را در کمک به امداد رسانی ها می دهد و این نتیجه طبیعی وجود حاکمیت برای دولت مزبور است .
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هر کشوری صرف از نظر از منابعی که در اختیار دارد، ممکن است نسبت به وقوع بلایا حساس و برای رسیدگی به آنها نیازمند 

، زلزلۀ هائیتی در 2111مک باشد. مثالهای موجود از رخداد بلایای طبیعی در مقیاس گسترده شامل زلزله و سونامی ژاپن در ک

، ثابت کرده است که توانایی پاسخ موثر به بلایای بزرگ فراتر از 2114و سونامی اقیانوس هند در  2119،سیکلون میانمار در 2111

برند و احتمالا در این میان کشورهای درحال توسعه اغلب از اثرات نامطلوب بلایا به ویژه سیلاب رنج میظرفیت بسیاری از دولتها است. 

توانند برای نیاز بیشتری به کمک خارجی دارند. علاوه بر غذا و کمک مالی، کارکنان امدادی و متخصصان فنی دولتهای خارجی می

دهند، این امر لازم درواقع،زمانی که بلایا رخ می بعد از وقوع بلایا مورد نیاز باشند. کمک به دولت آسیب دیده خصوصا در زمانی بلافاصله

است که دولت آسیب دیده از قربانیان مراقبت کند. با این وجود، سایر بازیگران برمبنای اصول همبستگی بین المللی و همکاری دارای 

 نقش هستند.

ذکر شده است و  213الملل است که در منشور ملل متحد و اعلامیۀ روابط دوستانههمکاری بین المللی یک اصل بنیادین حقوق بین 

اهمیتش در مبارزه با پیامدهای بلایا در تعداد متعددی از قطعنامه های مجمع عمومی و همچنین اسناد بین المللی مورد تاکید واقع 

کند؛به همین دلیل در طرح شده است. اصول مذکور، بازیگران غیر دولتی، خصوصا سازمان های امدادی و جامعۀ مدنی را درگیر می

 حقوق بین الملل نیز این تعهد مورد شناسایی قرار گرفته است.کمیسیون 

با عنوان پیشنهادهای کمک  12نقش همکاری بین المللی در شرایط وقوع بلای طبیعی از جمله سیل، در مفاد طرح از جمله مادۀ  

مک خارجی  از یک طرف مکمل دهد. پیشنهاد کنشان می دیدهها را در کمک به دولت آسیبالمللی دولتخارجی، نقش جامعۀ بین

 نقش دولت آسیب دیده و از سوی دیگر، بیانی از همبستگی است که بر اصول انسانیت، بی طرفی، عدالت و عدم تبعیض قرار دارد.

توانند به دولت آسیب دیده در واقع در رخداد بلایای طبیعی از جمله سیل، ملل متحد و سایر بازیگران یاری رسان بالقوه می

اد کمک کنند و  زمانی که کمک خارجی از سوی دولت آسیب دیده با درخواستی که دولت دیگر، ملل متحد یا سایر بازیگران پیشنه

شود، آنهایی که مورد خطاب واقع شدند باید به سرعت به درخواست توجه دهد،جستجو مییاری رسان بالقوه را مورد خطاب قرار می

 پاسخشان مطلع نمایند.نشان دهند و دولت آسیب دیده را از 

تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت آسیب دیده، در این نکته بسیار حائز اهمیت است که چنین پیشنهادی برای کمک نمی

نظر گرفته شود. دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ نیکاراگوئه بیان کرده است که ارائۀ کمک بشردوستانه به اشخاص یا نیروها در 

. براساس نظر 214تواند به عنوان مداخلۀ غیرقانونی یا به طریق دیگری مغایر با حقوق بین الملل درنظر گرفته شودکشور دیگر، نمی

دیوان، دولت پیشنهاد کننده باید ضمانت هایی از عدم مداخله را از طریق ارائۀ دلایل مبتنی بر این امر که پیشنهاد محدود به تسکین 

 ات و سلامت قربانیان است، ارائه کند.رنج و حمایت از حی

این پیشنهاد اعم از اینکه یکجانبه یا در پاسخ به درخواست باشد، ضرورتا داوطلبانه است و نباید به عنوان شناسایی وجود وظیفۀ 

ند. براساس کحقوقی برای کمک در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهادکمک برای دولت آسیب دیده تعهد به پذیرش آن را ایجاد نمی

کلا یا  13تواند پیشنهاد کمک را براساس شرایط مذکور در مادۀ اصل حاکمیت دولتها و نقش اولیۀ دولت آسیب دیده، آن دولت می

                                                 
 213.Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with  

1970 - the Charter of the United Nations  
 214.Case concerning the military and paramilitary activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)  

Judgment of 27 June 1986, ICJ Rep. 1986 para 242 
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جزئا بپذیرد یا اینکه اصلا مورد پذیرش قرار ندهد. همچنین،پیشنهاد کمک باید در سازگاری با اصول تنظیم شده در این مجموعه مواد 

تواند به عنوان مداخله در امور داخلی دولت آسیب در مورد اصول بشردوستانه،باشد و  چنین پیشنهاد به مساعدتی نمی 6خصوصا مادۀ

 دیده در نظر گرفته شود. 

توانند به علت ماهیت، موقعیت،تجربه و تخصص در فراهم نمودن کمک در واکنش به بلایای سازمان های غیردولتی و نهادها می

مناسبی برخوردار باشند. موقعیت سازمان های غیر دولتی و نهادها در عملیات امداد یک امر نوظهور در حقوق بین  خاص از جایگاه

 به این مسئله پرداخته است.  215ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه 1848الملل نیست بلکه کنوانسیون 

در  1899دسامبر  9مجمع عمومی مورخ  131/43مۀ اهمیت نقش سازمان های غیردولتی یا نهادها در واکنش به بلایا در قطعنا

مورد تاکید واقع شده است. در این قطعنامه، مجمع  216مورد کمک بشردوستانه به قربانیان بلایای طبیعی و شرایط اضطراری مشابه

،خصوصا تدارک عمومی از تمام دولتهای آسیب دیده دعوت کرده است که اقدامات چنین سازمانهایی را در اجرای کمک بشردوستانه

غذا،داروها و بهداشت و درمان که برای دسترسی قربانیان ضروری است، تسهیل کنند و از تمام دولتها درخواست کرد که حمایتهای 

کنند، ارائه خود را به سازمانهایی که برای فراهم نمودن کمک بشردوستانه به قربانیان بلایای طبیعی و شرایط اضطراری مشابه کار می

 دهند.

در نتیجه،این امر مسلم است که حق طرفین ثالث به پیشنهاد و فراهم نمودن کمک عموما به عنوان نتیجۀ فرعی حق قربانیان به 

 کند.برخورداری کمک بشردوستانه است. عدم شناسایی حق اخیر، استحقاق بازیگران ثالث را در ارائۀ پیشنهاد امداد محدود می

 

 :127تعهد به کاهش خطر

 هدف از یکی بلایای طبیعی نیز یکی از تعهدات دولت هاست ؛ زیرا کاهش خطر وقوع یی نظیر سیلکاهش خطر وقوع بلایاتعهد به 

 :  است شده برده نام طرح در بلایا وقوع خطر کاهش برای اقدامات دسته سه. باشد می طرح این های

  های هشدار زود هنگام . سیستم اعمال -3 گذشته تلفات و خطرات از اطلاعاتی انتشار و آوری جمع-2 خطرات ارزیابی-1

لازم به ذکر است که هر گونه اقدام برای کاهش خطر وقوع بلایا باید براساس توافق و ترتیباتی باشد که هر دولت با دیگر بازیگران 

  این عرصه دارد .

 

 های بشردوستانه از سوی دولت آسیب دیده:تعهد به پذیرش کمک 

بر این نکته تأکید شده است که عملیات امدادی باید مورد  219ایجاد کننده اتحادیه بین المللی امداد رسانیبراساس کنوانسیون 

اصل رضایت دولت . با این حال پابرجا ماند، اما این قاعده ،رضایت دولت پذیرنده قرار گیرد. درست است که این سازمان شکست خورد

ند به هر دلیلی از پذیرش کمک سر باز زند .حتی در حقوق جنگ که پذیرش کمک آسیب دیده به این معنا نیست که دولت می توا

                                                 
The Geneva Conventions of 1949 . 215 

1 of 8 December 1988 on humanitarian assistance to victims of natural disasters and similar General Assembly resolution 43/13 . 216

emergency situations 
 211.due diligence  
 219.Convention Establishing an International Relief Union  
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های بشردوستانه بسیار مستحکم و پذیرفته شده است، باز هم دولت پذیرنده تعهد اولیه بر هماهنگ سازی و مدیریت این کمک ها را 

هماهنگ سازی دولت پذیرنده تضعیف می شود. در این دارد و اگر تعهد او به پذیرش این کمک ها بی قید و شرط باشد ، تبعاً وظیفه 

  ت:رابطه سه تعهد مطرح اس

 

 تعهد به پذیرش کمک:

 218یک مجموعه دستور العمل هایی در پیش نویس توافق بین المللی در اصول امدادهای بین المللی در شرایط وقوع بلایای طبیعی

که قربانیان یک بلای طبیعی کمک های لازم را دریافت نمی کنند ،  وجود دارد و در این مجموعه اصول ذکر شده است که در جایی

دولت پذیرنده موظف است که به کمک های بین المللی پاسخ مثبت بدهد )تعهد ایجابی است(. پس غیر واقع بینانه است که در شرایط 

های ثالث حق دسترسی به سرزمینشان را فعلی جامعه بین المللی دولت ها به کنوانسیون چند جانبه ای بپیوندند که در آن دولت 

  داشته باشند .

 

 :تعهد به درخواست کمک

که آنها تعهد به  قراردهنددولت ها  عهدۀدر این رابطه یک سری اسناد غیر الزام آور وجود دارد که تلاش می کنند این وظیفه را بر 

مشاهده  ،حقوق بین الملل موسسۀمک های بشردوستانه، در رابطه با ک 211درخواست کمک داشته باشند و این را در قطعنامه بروجس

ی ندارد ، موظف است از سازمان های بین المللی ذی صلاح و یدر آن بیان شده است که یک دولت هنگامی که خود توانا کهمی کنیم 

استدلال می کنند که چنین مقرره ای مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است )فارغ از  رخییا دولت های ثالث تقاضای کمک کند . ب

اینکه آن فاجعه و بلا به دنبال یک درگیری مسلحانه به وجود آمده باشد یا منشأ آن بلایای طبیعی یا انسانی باشد( . چنین تعهدی در 

  .اصول راهنمای فدراسیون بین المللی صلیب سرخ نیز ذکر شده است 

 

 :محدودیت ها-1-11-8

بر ایجاد محدودیت برای  در خصوص محدودیت های حاکم بر رد کردن کمک ها نیز باید اشاره کرد که به طور کلی اسناد جدید

 را در قطعنامه بروجس مشاهده می کنیم.  موضوع . برای مثال ایندولت آسیب دیده در جهت رد کمک ها،گرایش دارند

ده است که دولت ها نباید به طور خودسرانه و غیر موجه کمک هایی را که با نیت خیر است رد کنند . در این قطعنامه اعلام ش

 اصول راهنما در باب آوارگی داخلی نیز به این مسأله اشاره دارد که رضایت نباید خودسرانه فروگذار شود.

 

 رضایت دولت آسیب دیده:

 دربرگیرندۀ دو جنبه است:نقش دولت در پاسخ به بلایا و به طور خاص سیلاب 

                                                 
 218.SituationsPrinciples on International Relief in Natural Disaster   
 211.Bruges Resolution ( Resolution on Humanitarian Assistance )  
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  نخست جنبۀ داخلی که براساس آن دولت باید به ارائۀ کمک بشردوستانه بپردازد و عملیات امدادی را مطابق صلاحیت

 اعم از آغاز و خاتمۀ امداد و کمک( هدایت،کنترل، هماهنگ و بر آنها نظارت نماید. سرزمینی اش در تمام مراحل)

  که کمک بشردوستانه تنها باید با رضایت دولت آسیب دیده فراهم شود.دوم،جنبۀ خارجی به این معنا 

لزوم وجود رضایت دولت سرزمینی به منظور احترام به حاکمیت آن دولت و همچنین تضمین مطابقت با حقوق بین الملل در 

ر العمل  مرتبط با حقوق بین و دستو  192/46ارتباط با فراهم نمودن کمک امدادی در قطعنامه های مجمع عمومی مانند قطعنامۀ 

 المللی واکنش به بلایا،شناسایی شده است. 

علاوه بر این،رضایت دولت آسیب دیده به عنوان تابعی از اصل احترام به حاکمیت، تمامیت سرزمینی، وحدت ملی، عدم مداخله در 

امور داخلی ، همکاری و همچنین به عنوان نتیجۀ فرعی مسئولیت اولیۀ دولت آسیب دیده برای پاسخ به بلایای درون سرزمین آن 

 بین الملل در مورد حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بلایا منعکس شده است.  دولت در مواد طرح کمیسیون حقوق

واقعیت آن است که در ارتباط با جنبۀ خارجی مسئولیت اولیۀ دولت و به عبارت دیگر ارتباط دولت آسیب دیده با سایر بازیگران 

ین الملل در مورد حمایت از اشخاص در شرایط وقوع بین المللی در مورد بلایا از جمله سیلاب، مخبر ویژه در طرح کمیسیون حقوق ب

شود. براین اساس، او پیشنهاد داد که کمک خارجی کند که رضایت  یک شرط ضروری برای امداد بلایا محسوب میبلایا، تصریح می

 تواند با رضایت دولت آسیب دیده فراهم شود.می

فظ یک تعادل میان حقوق ناشی از حاکمیت و نیاز به حمایت قربانیان کمیسیون با مورد توجه قرار دادن شرط رضایت، به دنبال ح

دیده به تضمین حمایت از اشخاص و تهیۀ کمک امدادی در سرزمین یا سرزمین از طریق حمایت بین المللی است. وظیفۀ دولت آسیب

و وظایف به طور همزمان توسط  شود. مفهوم پیوند میان حقوق حاکمیتیتحت صلاحیت و کنترلش، از حاکمیت آن دولت ناشی می

از طریق حاکمیت، ما متوجه »دولت، در نظریۀ جداگانۀ قاضی آلوارز در قضیۀ کانال کورفو تصریح شده است، که بدین صورت است:

 شویم که دولت در سرزمین خود، مستثنی از سایر دولتها و همچنین روابطش با دیگر دولتمجموعۀ کاملی از حقوق و ویژگی هایی می

 «کند.ها تحمیل میکند و از سوی دیگر تعهداتی را بر آنها اعطا میحاکمیت، از یکسو،حقوقی را به دولت ها،دارا است. درواقع

ها کند که حاکمیت و تمامیت ارضی و وحدت ملی دولتتأکید می 192/46در ارتباط با مسئلۀ رضایت، قطعنامۀ مجمع عمومی  

ر ملل متحد مورداحترام واقع شود. بر این اساس، امداد در شرایط وقوع بلایای طبیعی که از سوی طور کامل بر اساس منشوباید به

شوند، تابع رضایت دولت آسیب دیده است که مسئولیت اولیۀ حمایت از اشخاص درون سرزمینش را بازیگران کمک کنندۀ ارائه می

 برعهده دارد. 

کند که کمک بشردوستانه باید با رضایت کشور آسیب تصریح می 1881ال س 192/46در همین راستا، قطعنامۀ مجمع عمومی 

و  1885دیده فراهم شود.سایر اسناد نیز مانند کنوانسیون تامپره، موافقت نامۀ آسیایی درمورد مدیریت بحران و پاسخ اضطراری 

کند که دهند. کنوانسیون تامپره تصریح میقرار میدستورالعمل مرتبط به حقوق بین المللی واکنش به بلایا، نیز این اصل را مورد تاکید 

هیچ گونه کمک مخابراتی براساس این کنوانسیون نباید بدون رضایت دولت عضو درخواست کننده فراهم شود، موافقت نامۀ آسیایی نیز 

 یده فراهم شود. کند که کمک خارجی یا پیشنهادات کمک تنها باید از طریق درخواست یا رضایت طرف آسیب دخاطر نشان می

کنند که دولت مخبر ویژه، با تمرکز بر اصول سنتی حاکمیت دولت و عدم مداخله معتقد است این اصول  بر این امر دلالت می

رسد آزاد است، در آسیب دیده توسط بلایا در اتخاذ هر اقدامی که برای تضمین حمایت از اشخاص سرزمین خود مناسب به نظر می

تواند به صورت قانونی در فرایند واکنش به بلایا از طریق رفتار یکجانبه مداخله نماید.در واقع اصول حاکمیت و نمینتیجه هیچ دولتی 
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یابد و از این عدم مداخله در چارچوب سیلاب در مسئولیت اولیۀ دولت آسیب دیده برای حمایت از اشخاص درون سرزمینش معنا می

 شود:نتیجه حاصل می 2موضوع 

ناسایی اینکه دولت آسیب دیده مسئولیت نهایی حمایت از قربانیان بلایای طبیعی مانند سیلاب در سرزمینش برعهده .نخست ش1

 دارد و از نقش اولیه برای تسهیل،هماهنگی و نظارت بر عملیات امداد در سرزمین خود برخوردار است. 

 ایت دولت آسیب دیده است..نتیجۀ بعدی نیز این است که عملیات امداد بین المللی مستلزم رض2

 شرط رضایت همراه با دو تعهد دیگر است:

 (مسئولیت دولت آسیب دیده به جستجوی کمک خارجی در جایی که از ظرفیت ملی واکنش آن فراتر رود.1 

 (تعهد دولت آسیب دیده به اینکه خودسرانه از رضایت به کمک خارجی اعراض نکند.  2  

 

 جوی کمک خارجی:تعهد دولت آسیب دیده به جست

تواند از سوی دولتها با هدف رد کمک بین المللی، ارائه شود. دهد که دلایل متعددی وجود دارد که میرویۀ بین المللی نشان می

تواند در تلاش برای حفظ تصویری از غرور ملی خود، یا به علت تمایل برای ظهور به عنوان دولتی که نیازمند کمک یک دولت می

، امداد و کمک را رد کند. در سایر موارد، حکومت ها ممکن است تصمیم بگیرند که کمک نشات گرفته از حکومت های خارجی نیست

توانند از ورود خارجیان درون مرزهای دولت یا اغتشاش غیر دوست یا سازمان های بی المللی را مورد پذیرش قرار ندهند، یا آنها می

، ایالات متحده آمریکا، ابتدائا تصمیم 2115لمللی اجتناب کنند. بعد از طوفان کاترینا در سال ایجاد شده به وسیلۀ جریان کمک بین ا

به رد کمک های ملی و سایر اشکال کمک پیشنهاد شده از سوی کشورهای متعدد مانند کمک پزشکی از سوی کوبا، گرفت. همچنین 

گ آسیای جنوبی، از سوی هند نشان دهندۀ اختیار صلاح دیدی و زلزلۀ بزر 2114رد برخی امدادهای بین المللی متعاقب سونامی 

 حکومت در پذیرش پیشنهادهای امداد است.

دهد که یک دولت مثالهای دیگری از موارد عدم پذیرش پیشنهادات امداد خارجی از سوی دولتها وجود دارد، این امر زمانی رخ می

 داند. ر امور داخلی آن میپیشنهاد کمک از سوی اطراف ثالث را به معنای مداخله د

در برخی موارد، مقامات ملی آشکارا از ارائۀ امداد به قربانیان درون سرزمین خود ناتوان هستند و همچنین تمایلی به پذیرش هر 

داشت، ایران قربانی  514111، پس از زلزلۀ استان گیلان که بیش از 1881گونه پیشنهاد یا امداد بین المللی از خارج را ندارند. در سال 

در درخواست کمک بین المللی تعلل نمود. علیرغم اینکه ایران نهایتا  کمک جامعۀ بین المللی را جستجو نمود، ایران ابتدا هواپیماهای 

نجات و ورود کارکنان امدادی را ممنوع کرد. ممنوعیت میانمار درمورد ورود کمک خارجی و کارکنان امدادی به کشور در روزهای پس 

 آید.یکلون نارجیس از دیگر مثال های موجود در این زمینه به شمار میاز س

کنسانسوس شکل گرفته به این صورت است که درصورت متاثر شدن ظرفیت ملی دولت آسیب دیده توسط سیلاب، آن دولت کلا یا 

توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. جی میجزئا از برآورده نمودن نیازهای اشخاص سرزمین خود ناتوان است و در این حالت بازیگران خار

این موضوع مواردی را که دولتها در انجام مسئولیت های خود برای کمک و حمایت از جمعیتشان با توجه به منابع محدود ناتوان 
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توجه به هستند و مواردی که دولتها ممکن است از واکنش و اجرای مسئولیت هایشان در کنترل و هماهنگی تلاش های امدادی با 

 گیرد.شوند(دربرمیخوانده می 211فقدان کنترل موثر بر سرزمین ناتوان باشند)در این حالت دولت ناتوان

کند که در شرایطی برای چنین موارد مشخصی، طرح کمیسیون حقوق بین الملل وظیفه ای را برای دولت آسیب دیده ایجاد می 

وند، کمک را از سایر دولتها، ملل متحد، سایر سازمان های بین دولتی و غیردولتی به که بلایا مانند سیلاب از ظرفیت ملی دولت فراتر ر

تواند یک عنصر برای اجرای مسئولیت های اولیۀ دولت طرز مناسب جستجو نمایند. در این راستا جستجوی کمک بین المللی می

این اساس،توسعۀ وظیفۀ دولت به جستجوی کمک  آسیب دیده براساس اسناد بین المللی حقوق بشر و عرف بین المللی باشد. بر

خارجی گامی در جهت برجسته کردن نقش مکمل جامعۀ بین المللی است که در زمان ناتوانی دولت آسیب دیده در اجرای وظایفش، 

 شود. ایفا می

اید از شرایطی که جامعۀ بین المللی با وجود این، همچنان امداد بین المللی باید به عنوان گزینۀ آخر در نظر گرفته شود و بنابراین ب

 کند، اجتناب شود. حاکمیت دولت را نقض یا ظرفیت های محلی اش را تضعیف می

درمورد کمک بشردوستانه که  2113تواند در برخی اسناد غیر الزام آور مانند قطعنامۀ تعهد به جستجو یا درخواست کمک می

 درمورد امداد بلایا، یافت شود.212فدراسیون بین المللی صلیب سرخ شود و  دستورالعمل قطعنامۀ بروجس نامیده می

با این حال نکته ای که مطرح است این است که ارزیابی توانایی و عدم توانایی دولت آسیب دیده در فراهم نمودن کمک خارجی  

ارزیابی این موضوع را برعهدۀ طرف  برعهدۀ دولت مربوطه قرار دارد که باید براساس حسن نیت انجام شود. از این طریق کمیسیون،

 ثالث قرار نداده است.

میثاق( خاطرنشان کرد  11)مادۀ 213در مورد حق بر غذای کافی12کمیتۀ حقوق اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی در نظر عمومی شمارۀ

ه نیازمند هستند، غیرممکن هایی کهای منابع، فراهم کردن دستیابی به غذا را برای آنکه اگر دولت متعاهد اظهار کند که محدودیت

دولت باید اثبات کند که همۀ تلاش خود را برای استفاده از تمام منابعی که در اختیار دارد برای برآورده شدن آن حداقل :» کرده است 

اتر از کنترلش ناتوان کند که در انجام تعهداتش به دلایل فردار انجام داده است .... دولتی که ادعا میعنوان یک مسئلۀ اولویتتعهدات به

المللی برای تضمین دسترسی به غذای ضروری است، بنابراین بار اثبات این موضوع و اینکه در جستجوی به دست آوردن حمایت بین

 «ناموفق بوده است را بر عهده دارد.

 (دستورالعمل های بین المللی امداد اولیه و احیاIFRC ) 214 دیده تشخیص دهد که موقعیت کند که اگر دولت آسیببیان می

ای را برای موردتوجه قرار دادن نیازهای المللی یا منطقهاش رفته است، باید کمک بینهای ملیفاجعه فراتر از ظرفیت

 دیده جستجو کند. اشخاص آسیب

 ی در امداد بلایا دستورالعمل های استفاده از دارایی های دفاعی غیرنظامی و نظامی خارجOslo) )215  کند اگر نیز بیان می

 دیده توافق صورت گیرد.المللی ضروری باشد، باید درخواست شود یا درمورد آن از سوی دولت آسیبکمک بین

                                                 
 211.Failed  States 

.IFRC Guidelines 212 
 213.hts: The right to adequate foodGeneral Comment No. 12 of the Committee on Economic, Social and Cultural Rig  
 214.resuscitation guidelinesInternational first aid and   -2116 
 OCHA, Guidelines on The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief (“Oslo Guidelines”) . 215 
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ک تواند یتوسل به حمایت بین المللی در جایی که منابع دولت آسیب دیده برای دستیابی به نیازهای حمایت، غیر کافی هستند می

عنصر ضروری در اجرای تعهدات بین المللی دولت در مقابل اشخاص،باشد. در این رابطه،ارجاعات خاصی در مورد حمایت از حقوق در 

 و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت انجام شده است.  216شرایط وقوع بلایا در منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک

است. کمیسیون این  11کمک مناسب تر از وظیفۀ درخواست کمک در مفاد مادۀ  کمیسیون معتقد است که وظیفۀ جستجوی

هر زمان که دولت »گیرد:ایجاد شده می 211قالب را از وظیفۀ مذکور در قطعنامۀ کمک بشردوستانه که توسط موسسۀ حقوق بین الملل

ن قرار گرفته اند، ناتوان باشد، باید از اجزای برای فراهم نمودن کمک بشردوستانه به قربانیانی که تحت صلاحیت یا کنترل عملی آ

 «سازمان های بین المللی یا دولتهای ثالث جستجوی کمک کند

در واقع، مشخص شدن وظیفۀ دولت در جستجوی کمک خارجی بدون ایجاد وظیفۀ همکاری برای جامعۀ بین المللی دشوار است و 

 این دو امر لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

 

 اعراض خودسرانۀ رضایت: تعهد به عدم

کند که از رضایت به کمک خارجی نباید خودسرانه در تلاش برای توسعۀ تدریجی، طرح کمیسیون حقوق بین الملل،  بیان می 

 اعراض شود و دولت باید تصمیم خود درمورد پیشنهاد کمک را در هر زمان که ممکن است اتخاذ نماید.

دولتها در صورتی که در ارائۀ واکنش کافی و موثر به سیلاب بر مبنای منابعشان توانا هستند، این امر عموما پذیرفته شده است که  

یا زمانی که کمک مناسب و کافی را از مکان دیگری پذیرفته اند، دارای دلایل معتبری برای عدم پذیرش امداد بین المللی هستند. اما 

براساس اصول انسانیت، بی طرفی و عدالت مطرح شده و منابع جایگزینی برای  خارج از این شرایط، به عبارت دیگر زمانی که پیشنهاد

 کمک در دسترس نیست، تصمیم به خودداری از رضایت، خودسرانه است.

این امرکه حق دولت آسیب دیده برای رد پیشنهاد نامحدود نیست، یک ماهیت دوگانه از حاکمیت را که دربرگیرندۀ حقوق و 

کند دولت آسیب دیده وظیفه تضمین حمایت منعکس شده که تاکید می 11مادۀ 1کند. این رویکرد در بند تعهدات است منعکس می

 از اشخاص و فراهم نمودن کمک امدادی را در سرزمین یا سرزمین تحت صلاحیت یا کنترلش را دارد.

رون سرزمین یا سرزمین تحت کمیسیون معتقد است که وظیفۀ دولت آسیب دیده به تضمین حمایت و کمک به آنهایی که د

کنترل و صلاحیتش هستند، در رخداد بلایای طبیعی با هدف حفظ حیات و کرامت اشخاص آسیب دیده توسط بلایا و تضمین دستیابی 

شود.این وظیفه برای حفاظت از حق حیات آنهایی که درون سرزمین دولت آسیب دیده اشخاص نیازمند به کمک بشردوستانه انجام می

تواند تحت شرایط خاصی دربرگیرندۀ نقض زمین تحت کنترل یا صلاحیتش هستند، بنیادین است بنابراین رد پیشنهاد کمک، مییا سر

 حق حیات باشد. 

کند: رهایی قربانیان بلایای طبیعی و موقعیت های اضطراری، بدون کمک تاکید می 111/45و  131/43مجمع عمومی در قطعنامۀ 

 .219دهدنسبت به حیات انسانی و توهین به کرامت انسانی شکل میبشردوستانه تهدیدی را 

                                                 
1990-African Charter on the Rights and Welfare of the Child . 216 

stitute of International LawIn-nceesolution on humanitarian assistaR . 211 
General Assembly resolution 43/131, preamble paragraph 8; and General Assembly resolution 45/100, preamble paragraph 6. . 219 



454            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

دیده متعهد هستند که های آسیبکند که دولتالملل در مورد کمک بشردوستانه مقرر میانستیتوی حقوق بین 2113قطعنامۀ 

ند رد نکنند یا از دستیابی قربانیان توجیه،پیشنهاد با حسن نیت که انحصاراً قصد دارد کمک بشردوستانه را فراهم کخودسرانه و غیرقابل

افتادن حقوق بنیادین بشر قربانیان وجود دارد،  که احتمال به خطرتوانند درصورتیها نمیویژه آنها خودداری نکنند. بهبه آن کمک

 پیشنهاد را رد کنند.

تدارک یا متمایل به فراهم نمودن کمیسیون معتقد است که دریغ نمودن رضایت به کمک خارجی درصورتی که دولت قادر به 

پاسخ کافی و موثر بر مبنای منابع خودش باشد،خود سرانه نیست. ثانیا دریغ نمودن رضایت به کمک از یک منبع خارجی در صورتی 

رتی که باشد. ثالثا خودداری از رضایت در صوکه دولت آسیب دیده کمک مناسب و کافی را از جای دیگر پذیرفته باشد،خود سرانه نمی

پیشنهاد مرتبط براساس مواد پیش نویس حاضر نباشد،خود سرانه نخواهد بود. در حالی که در صورتی که پیشنهاد کمک براساس مواد 

 باشد.طرح، ایجاد شده و منابع جایگزین کمک موجود نباشد،یک استنتاج قوی موجود است که دریغ کردن رضایت، خودسرانه می

آوری شود که رضایت بیان تمایل حاکمیت دولت آسیب دیده به اجازه برای اقدامات دولتهای غیر آسیب درمورد این تعهد باید یاد

 باشد.دیده یا سایر بازیگران مربوطه درون سرزمین است که در برگیرندۀ حق دولت آسیب دیده به رد چنین کمک امدادی ای نیز می

کمک بشردوستانه در شرایط وقوع سیلریال برای برآورده نمودن نیازهای  با وجود این، رضایت زمانی که مقامات مربوطه از ارائۀ

اشخاص با احترام کامل به حقوقشان ناتوان هستند یا اراده ای بر انجام امر ندارند، نامحدود نیست و به همین علت است که مخبر ویژه 

دۀ عمومی رضایت را در زمانی که دولت سرزمینی پس از یادآوری اهمیت رضایت برای حفظ حاکمیت دولت، مقررۀ محدود کنندۀ قاع

دهد و این قاعده به این صورت بیان ناتوان است یا اراده ای بر حمایت از قربانیان بلایا یا به و کمک به آنها،ندارد مورد شناسایی قرار می

 شود که از رضایت به کمک خارجی نباید خودسرانه اعراض شود.می

 

 

 

 تسهیل شرایط: 

ب دیده در صورت وقوع سیل، باید اقدامات ضروری )درون قانون ملی اش( را برای تسهیل ارائۀ سریع و موثر کمک دولت آسی

کند باشد. کمیسیون در این راستا دولت ها را تشویق میخارجی فراهم کند، این موارد شامل اقدامات قانون گذاری،اجرایی یا اداری می

ز دسته از قوانین ملی که ممکن است به صورت غیر ضروری مانع کمک در رخداد بلایا باشند، که به صورت موقت اجازه دهند که آن ا

 اعمال نشوند.

همچنین،دولت آسیب دیده باید اقدامات مناسب برای تضمین حمایت از کارکنان امدادی و تجهیزات و کالاهای موجود در سرزمین 

 ائۀ کمک خارجی اتخاذ کند.یا سرزمین تحت کنترل یا صلاحیت خود را  برای هدف ار

هدف این مقرره دو قسم است: از یکسو، وظایف حاکمیتی، وظیفۀ حمایت از بازیگران کمک کنندۀ بین المللی را بر  عهدۀ دولت 

دهد. از سوی دیگر، یک حمایت غیر مستقیم از جمعیت آسیب دیده است که از طریق تسهیل جریان کمک بین آسیب دیده قرار می

 گیرد.رت میالمللی صو

توانند کند و این اقدامات میطرح کمیسیون تعهدی را برای دولت آسیب دیده به اتخاذ اقدامات مناسب با هدف ذکر شده ایجاد می

اشکال متفاوتی از رفتار دولت باشند. الزام ابتدایی برای دولت آسیب دیده این است که از تاثیرات ناخوشایند اقدامات ارگان های خود 
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الیتهای امدادی پیشگیری کند. در این مورد، وظیفۀ تحمیل شده بر دولت آسیب دیده این است که از طریق اقدامات انجام شده بر فع

 توسط ارگان ها مسبب صدمه به کارکنان، ابزار و کالاهای مرتبط با کمک خارجی نشود.

قرار دهد. چنین شرایطی باید مطابق با مواد طرح، تواند شرایطی را برای تهیۀ کمک خارجی علاوه بر این،دولت آسیب دیده می

قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل و قانون ملی دولت آسیب دیده باشد،همچنین شرایط باید نیازهای اشخاص آسیب دیده توسط بلایا 

کند را ی که دنبال میگیرد،دولت آسیب دیده باید قلمرو و نوع کمکو کیفیت کمک را مورد توجه قرار دهد. وقتی شرایط شکل می

 نشان دهد.

در واقع،دولت آسیب دیده و بازیگران کمک کننده هر دو ملزمند از قواعد قابل اعمال قانون ملی دولت آسیب دیده توسط سیل، 

تواند شرایطی را که براساس چنین قوانینی است تحمیل کند و عامل کمک کننده باید با تبعیت کنند. دولت آسیب دیده تنها می

 چنین قوانینی در تمام اوقات در طول زمان کمک سازگار شود.

 

نقش سازکارهای فضایی در شرایط وقوع بلایای طبیعی و قاعده مندی استفاده از آنها در چارچوب اسناد فضای -1-11-12

 ماوراء جو

اند. منفعت اساسی استفاده از ش دادهتوجهی ظرفیت جهانی مواجهه و پاسخ به بلایای طبیعی را افزایطور قابلهای فضایی بهفناوری

ای را در تمام مراحل توانندنقش اساسیها میابزارهای فضایی برای اهداف مدیریت بحران، در حقیقت بر این واقعیت تکیه دارد که آن

حال  خسارت، بازسازی وترمیم،ایفا نمایند.در مختلف چرخۀ مدیریت بحران شامل پیشگیری، کاهش، آمادگی، واکنش،جبران

دهی یک پاسخ مناسب و مؤثر به بلایای تنها شناسایی پدیدۀ طبیعی بلکه سازمانو هواشناسی، نه218ازدورهای سنجشحاضر،ماهواره

 طبیعی را ممکن کرده اند. 

 معاهدۀ حقوق فضا در برگیرندۀ مقررۀ مشخصی در 5در ارتباط با قاعده مند کردن استفاده از فناوری های فضایی، هیچ یک از 

 شود:باشد. دلیل این فقدان اساسا در دو مورد خلاصه میمورد محیط زیست یا مدیریت بحران نمی

در آن زمان این سازوکارها در  . درجۀ توسعۀ فناوری های فضایی در زمانی که معاهدات فضایی مورد مذاکره قرار گرفته بودند:1 

این امر  عملی آنها نظیر استفاده برای اهداف مدیریت بحران، امکان پذیر نبود.مرحلۀ ابتدایی قرار داشتند و پیش بینی توسعه و کاربرد 

 دهد.چرایی عدم ذکر مقرره ای در مورد کابرد ابزارهای فضایی برای فعالیت های مدیریت بحران را نشان می

. زمانی که معاهدات فضایی به ویژه معاهدۀ فضای ماوراء جو تحت مذاکره قرار داشتند، تنها هدف اساسی این بود که از تبدیل 2 

شدن فضا به محلی برای اختلاف و درگیری دو قدرت فضایی )ایالات متحدۀ آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی( جلوگیری شود. در واقع 

 ی و استفاده از فضای ماوراء جو به طریق صلح آمیز و از طریق همکاری تضمین شود.هدف این بود که بهره بردار

با این حال، علیرغم اینکه معاهدات دربرگیرندۀ هیچ مقررۀ مشخصی برای ارجاع به مسائل مدیریت بحران نیستند،مواد مشخصی 

ای فضایی برای اهداف مدیریت بحران مورد استفاده واقع توانند مستقیما یا غیر مستقیم برای حمایت و اجرای استفاده از فناوری همی

                                                 
.Remote sensing satellites 218  
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شوند، بنابراین در این راستا بررسی معاهدۀ اصول حاکم برفعالیت های کشورها در کاوش در فضای ماوراء جو و استفاده از آن، از جمله 

 باشد.)معاهدۀ فضای ماوراء جو(حائز اهمیت می 1861،مصوب 221ماه و سایر اجرام سماوی

فعالیتهای مدیریت پیش و پسا بحران  ع مفاد این معاهده نقش اساسی ای را برای اثبات استفاده از فناوری های فضایی برایدر واق

 کند.ایفا می

کاوش در فضای ماوراء جو و استفاده از آن، صرف نظر از درجۀ توسعۀ اقتصادی یا علمی شان، باید به سود »کند که:مقرر می 1 مادۀ

 «221ها و قلمروی کل بشر باشد.و نفع همۀ کشور

براساس این ماده، هدف اساسی فعالیت های فضایی این است که تاثیرات مثبتی را برای همۀ دولتها ایجاد کند.در نتیجه قدرت 

های فضایی نوعی تعهد برای استفاده از فعالیتهای فضایی خود به عنوان ابزاری برای کمک و حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته 

 دارند. 

 با وجود این همچنان، این مسئله مطرح است که چگونه انجام فعالیت های فضایی به نفع همگان امکان پذیر خواهد بود؟

در این رابطه، استفاده از فناوری های فضایی برای اهداف مدیریت بحران راهی برای پاسخ به این سوال است. استفاده از اطلاعات 

ش و پسابحران یک روش عملی برای اجرای فعالیت های فضای ماوراء جو به نفع همگان است. تصاویر و ماهواره ای برای عملیات پی

داده های ماهواره ای نقش اساسی ای در حفظ حیات انسانها و هماهنگی بهتر عملیات اضطراری و نجات در شرایط رخداد بلایای 

 کنند.طبیعی ایفا می

کند که مادۀ یک بیان می 2باشد. بند کند، استفادۀ آزاد از فضای ماوراء جو میآن اشاره می به 1علاوه بر این،اصل دیگری که مادۀ 

فضای ماوراء جو از جملۀ ماه و سایر اجرام سماوی باید برای کاوش در فضای ماوراء جو و استفاده از آن برای همۀ کشورها بدون هیچ »

تواند به عنوان یک مبنای حقوقی برای این قسمت از مادۀ نیز می« ل آزاد باشد.گونه تبعیض بر مبنای برابری و مطابق حقوق بین المل

که موفقیت آنها در فعالیتهای مدیریت بحران به ویژه سیلاب   سنجش از دور در مدار تفسیر شود و 222قراردادن ماهواره های مخابراتی

 بسیارحائز اهمیت است.

عاهدۀ فضای ماوراء جو نسبت به مدیریت بحران بر این واقعیت اتکا دارد که به ، نقش اساسی م1در کنار دو اصل مذکور در مادۀ 

 کند.صورت گسترده ای همکاری بین المللی در کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو را تشویق می

پیش و پس از آن فعالیت های مدیریت بحران دربرگیرندۀ تمامی جنبه های برنامه ریزی و پاسخ به بلایای طبیعی شامل اقدامات 

اجرای این اقدامات باید در وضعیت اضطراری ای نظیر وقوع سیل که شرایط عملکرد عادی متوقف و بسیاری از عناصر به  باشند.می

به منظور تضمین موفقیت فعالیت های مشابه امری  صورت گیرد. در نتیجه درجۀ بالای هماهنگی، شوند،صورت ناگهانی دچار خطا می

بود. در حقیقت، تنها زمانی که تمام سیستم های اضطراری در یک رویۀ هماهنگ عمل کنند، تضمین تحقق هدفی که  ضروری خواهد

که عبارت است از کاهش تاثیرات و پیامدهای سیل و کاهش تلفات انسانی( ) شودعملیات مدیریت بحران برای آن برنامه ریزی می

 ممکن خواهد بود.

                                                 
1. Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other 

Celestial Bodies(Outer Space Treaty)-1967 
Article 1 of Outer Space Treaty . 221 

 222.Telecommunication satellites  
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در بیان مقاصد ) 223منشور ملل متحد 1مادۀ  3المللی به عنوان یک اصل کلی حقوقی در بند همان طور که،اصل همکاری بین 

سازمان ملل متحد( ذکر شده است،یکی از حوزه هایی که هماهنگی و همکاری بین المللی میان کشورها مورد توجه و رعایت واقع شده 

معاهدۀ فضای  1مادۀ  3سناد حقوق فضا قابل مشاهده است، بند است، حوزۀ فعالیت های فضایی است. موضوع همکاری بین المللی در ا

کند. این امر یک انگیزۀ قوی را برای دولتها به ماوراء جو الزام به همکاری در زمان کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو را مقرر می

کند. در نتیجه در مورد مدیریت بحران، این در استفاده از تکنولوژی های فضایی ایجاد می منظور هماهنگی و تشویق مشارکت گسترده

 تعهد به همکاری یک انگیزۀ قابل توجهی را برای استفاده از فناوری های فضایی برای عملیات پیش و پس از بحران فراهم کرده است.

د که دولتهای عضو  کن، بیان می8مادۀ  تصریح شده است.11،8،3این اصل در مواد متعددی از معاهدۀ فضای ماوراء جو شامل مادۀ 

تواند در جهت ، این ماده می224باید از طریق اصل همکاری و کمک مشترک در طول کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو هدایت شوند

 فراهم کردن یک انگیزه به استفاده از فناوری های فضایی به نفع همگان، برای مثال اهداف مدیریت بحران تفسیر شود.

کندکه به منظور ارتقای همکاری بین المللی در کاوش و استفادۀ صلح آمیز از فضای ماوراء جو، دولتهای عضو مینیز مقرر 11مادۀ  

. این مقرره یک تاثیر مثبت و 225معاهدۀ فضای ماوراء جو متعهد هستند که نتایج فعالیت های فضایی خود را به اشتراک بگذارند

ده از فناوری های فضایی برای اهداف مدیریت بحران دارد که عبارت است از اشتراک مستقیم بر یکی از مسائل حساس مرتبط با استفا

 داده های سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای.

به تقریر  ، نیز229موافقت نامۀ ماه 4مادۀ  2بند  ،221،کنوانسیون مسئولیت226علاوه بر این، اصل همکاری در متن موافقت نامۀ نجات

 آمده است.

توان دریافت که علیرغم عدم وجود مقررۀ مشخص در اسناد حقوق فضا درمورد استفاده از فناوری گفته شده، می باتوجه به موارد

توان با استناد به برخی از مواد و اصول حقوق فضا، استفاده از این مکانیزم ها را در مراحل های فضایی برای اهداف مدیریت بحران،می

 ند نمود.مختلف مدیریت بحران توجیه و قاعده م

توانند بر استفاده از کاربردهای فضایی در مدیریت سیلاب موثر باشند، باید این نکته را با گذر از مقررات معاهدات حقوق فضا که می

مورد توجه قرار داد که،اهمیت اعمال فناوری های فضایی در مدیریت بحران توسط تعداد افزایش آور ابتکارات بین المللی که هدف 

یت عملیات اضطراری و کاهش تاثیر بلایارا از طریق هماهنگی بهتر در استفاده از این کاربردها ها دارند، اثبات شده است.در بهبود کیف

 ادامه به بررسی این موارد و سازکارهای فضایی موثر در مدیریت بحران،خواهیم پرداخت:

 

                                                 
 223.Article1(3)United Nations charter 

Article IX of Outer Space Treaty . 224 
.Article XI of Outer Space Treaty 225 

1968-Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space . 226 
1972-Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects . 221 
1979-Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial BodiesAgreement  . 229 
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 کاربرد تصاویر ماهواره ای در بلایای طبیعی:-1-11-11

کنند. ارتباطات ارزشمندی را فراهم می گیرند و پس از بلایا،تحت تاثیر بلایای طبیعی مانند سیلاب قرار نمی فضایی،ماهواره های 

ارتباط برقرار کردن از طریق صوت و داده را از طریق شبکه های ارتباطات ماهواره ای با جهان خارج فراهم  امکان این ماهواره ها،

 کنند.ات اضطراری را برای حکومت،سازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی را فراهم میتوانند ارتباطکنند. آنهامیمی

در واقع،سیستم های مرتبط با تصویربرداری ماهواره ای موجود قادر به جمع آوری داده های مرتبط با طیف گسترده ای از بلایای 

توانند در تمام مراحل چرخۀ بلایا شامل پیش بینی بلند طبیعی مانند سیلاب ها هستند. داده های نشات گرفته از این سیستم ها می

مدت،هشدار اولیه، واکنش در مرحلۀ بحران و ترمیم پس از بحران ارائه شوند. پیش بینی بلند مدت دربرگیرندۀ نظارت و تحلیل شرایط 

بلایای پیشین به منظور تقویت متغیر زمین و اتمسفر به منظور پیش بینی وقوع بلایای طبیعی و همچنین تحلیل داده های فضایی 

های درگیر،انتقال داده ها برای دهد که تصویربرداری سریع از حوزهازدور اجازه میهای سنجشمدل های پیش بینی است. ماهواره

 نظارت بلایای طبیعی و کاهش پیامدهای آنان و ارزیابی مناسب خسارات صورت گیرد.

، برای اهداف مدیریت بحران به شکل 228(GIS) اره ای، سیستم های اطلاعات جغرافیاییبا رشد برنامه های مرتبط با تصاویر ماهو

افزایش آوری اهمیت یافتند. آنها به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی مسیرهای تخلیه، طراحی مراکزی به منظور عملیات اضطراری و 

شود.در مرحلۀ ترمیم بلایای های هشدار دهندۀ بلایا استفاده میادغام داده های ماهواره ای با سایر اطلاعات مرتبط در طراحی سیستم 

، برای سازماندهی اطلاعات مربوط به خسارات و اطلاعات آماری پس از بلایا و ارزیابی مکان های نیازمند بازسازی مورد GISطبیعی نیز، 

 گیرد.استفاده قرار می

از موقعیت جدید و به روز رسانی داده ها برای بازسازی مناطق مورد توانند برای نقشه برداری همچنین تصاویر ماهواره ای می

کند.آنها باید عموما با سایر انواع داده ها ناشی از نقشه برداری، شبکه تواند به پیشگیری وقوع مجدد سیل کمک استفاده قرار گیرد و می

 های اندازه گیری که برای مطالعه بلایا مفید هستند، ترکیب شوند.

بر این، سیستم های فضایی از طریق تصاویر مرتبط با وسعت و موقعیت خسارت قادر به فراهم نمودن عاملان مدیریت بحران علاوه 

 سازد.در سطح زمین هستند، برای مثال شناخت مکان و شدت سیلاب ها اولویت بندی منابع را ممکن می

طور در حال افزایشی به عنوان یک ابزار اساسی برای بدست ، به 231(EOسنجش از دور توسط ماهواره های تصویربرداری از زمین)

آوردن فهم بهتر از پدیده های طبیعی که همیشه در حال تغییر هستند،شناسایی شده است. و یک پاسخ مؤثرتری را به بلایا فراهم 

 دهد که بهتر با مشکلات محیط زیستی مقابله کنیم.کند و به ما اجازه میمی

توانند نقش اساسی ای را از طریق ارائۀ اطلاعات مناسب و به موقع برای تبط با تصویربرداری از زمین میکاربردهای فضایی مر

 ایفا کنند و به تصمیم گیری آگاهانه در مورد خطر کمک کنند. تصمیم گیرندگان، در حمایت از کاهش خطر سیلاب ، واکنش و ترمیم

و مقرون به صرفه برای آمادگی و واکنش و ترمیم بلایا هستند و راه حل های کشورهای درحال توسعه نیازمند رویکرد های موثر  

 دهند.فضایی این چالش ها را از طریق استفاده از توانایی های ویژۀ ماهواره ها برای تصویربرداری از زمین، مورد توجه قرار می

                                                 
 228.Geographic Information System  
 231.Earth Observation 
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کنند. مشاهده و پاسخ و واکنش به سیل فراهم می مه ریزی،ماهواره ها، تصاویر و داده ها از زمین، اقیانوسها و اتمسفر را برای برنا

نظارت و نقشه برداری از محیط زیست طبیعی و فعالیت انسانی در مقیاس  تصویربرداری از زمین به طور گسترده ای برای مشاهده،

 شود.محلی و ملی استفاده می های جهانی،

 شود:به آنها اشاره میتصویر برداری از زمین، دارای منافعی است که در ادامه 

 

 بسیاری از کشورهای درحال توسعه فاقد  دهد:تصویربرداری از زمین دقت و صحت پیش بینی بلایا را ارتقا می

زیرساختی برای جمع آوری و پردازش دادهای مورد نیاز برای پیش بینی زمان و مکان بلایای طبیعی که ممکن است رخ 

تواند برای شناسایی و تصویربرداری از خطرات در طول زمان به منظور قادر ساختن و می EOو پیامدهای آنها،هستند. دهند

تواند ، یک تصویربرداری جغرافیایی دقیق و گسترده را که میEO گیرد. مورد استفاده قرار  ارتقای تحلیل های ریسک خطر،

نند ایستگاه های آب و هوایی و مدل های پیش و زمانی که با داده های زمینی ما کند.به طور منظم به روز شود، ارائه می

شود، تصویر برداری از زمین، دقت پیش بینی بلایا به ویژه رویدادهای مرتبط با آب و هوا مانند بینی هواشناسی ترکیب می

، از طریق تقویت دقت پیش بینی آن از نظر EOشوند که بخشد. سیلاب ها جز بلایای سریع محسوب میسیل را بهبود می

کند.در واقع،پیش بینی دقیق، فعال سازی به موقع زمان و شدت، به کاهش پیامدهای این بلایای طبیعی کمک می موقعیت،

برنامه های اضطراری شامل دفاع دربرابر سیل و تخلیه که سبب کاهش تعداد مرگ و میر و زیان های اقتصادی است را اجازه 

 دهد.می

 

  درکشورهای  دهد:های حکومتی و اولویت بندی واکنش به بلایا را ارتقا میتصویربرداری از زمین برنامه ریزی

درحال توسعه، اطلاعات، میدان دید و ارتباطات محدودی درمورد جنبش های جمعیتی پسابحران و آسیب های زیربنایی 

غیردولتی و بخش  وجود دارد. این موضوع منجر به مشکلاتی در هماهنگی پاسخ میان چندین نهاد حکومتی، سازمان های

 شود.خصوصی می

 ، برنامه ریزی و اولویت بندی واکنش و پاسخ به بلایا را از     سوی حکومت،EOدریک زمان واقعی، نظارت بر بلایا از طریق   

ر بلایا را تواند نشان دادن و به اشتراک گذاری اطلاعات نظارت ببخشد. این راه حلها میسازمانهای غیردولتی و بخش خصوصی بهبود می

زیان های  توانند  تصمیمات هوشمندانه تری برای کاهش تعداد مرگ و میر،بنابراین تصمیم گیرندگان می به سرعت فراهم کند؛

 بگیرند. ...اقتصادی و

 

 در زمان وقوع یک  را ارتقا دهد: تواند دقت و هماهنگی واکنشتصویر برداری از زمین و ارتباطات ماهواره ای می

توانند شبکه های ماهواره ای را برای آگاهی و اطمینان کافی از موقعیت رویداد به سیلاب، مراکز پاسخگویی محلی بحران می

دریافت  ،EOکارگیرند. این مراکز قادرخواهند شد که تصاویر و فیلمهای مرتبط با مکان بلایای طبیعی را از طریق داده های 

، تصاویر هوشمند و به روزی را EOشود،انی که با نقشه برداری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترکیب میکنند. همچنین،زم

 کند.برای واکنش دهندگان و مقامات خصوصی ارائه می
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، به این معنا است که آنها دارای نقاط قوت نسبت به روشهای جایگزین جمع آوری EO منافع حاصل از دارایی های فضایی به ویژه

 هواپیماهای بدون سرنشین و تیم های زمینی هستند و آنها عبارتند از: اده مانند هواپیماها،د

 جمع آوری داده ها در تناوب منظم 

 جمع آوری داده ها در مناطق بزرگ و دور افتاده و غیرقابل دسترسی 

 چرخش سریع داده ها 

 رایند خودکار(از طریق ف) میانگین پایین تر هزینه های مرتبط با پردازش داده ها 

 ثبات داده هایی که در زمان های مختلف جمع آوری شدند 

 عینی بودن و فقدان خطای انسانی در جمع آوری داده ها 

 بالقوه بودن برای استفاده ی مجدد برای سایر کارکردها 

 دستیابی به ارتباطاتی که متاثر از بلایا نیستند 

در مورد  1896مجمع عمومی در سال  65/41ازدور قطعنامۀ سنجش بحران، بایدبرای بررسی نقش تصاویر ماهواره ای در مدیریت 

را که یک وظیفۀ بنیادین بشر دوستانه برای کمک در شرایط اضطراری  231اصول سازمان ملل متحدراجع به سنجش از دور زمین از فضا

 کند مورد توجه قرار داد:را بیان می

ز دور باید حمایت از محیط زیست طبیعی زمین را ارتقا دهد. برای تحقق این در اصل دهم این سند بیان شده است، سنجش ا

آورندکه امکان اجتناب از پدیده هدف،دولتهای مشارکت کننده در فعالیت های سنجش از دور که در اثنای آن اطلاعاتی به دست می

 .232دهنداختیار کشورهای مربوطه قرار می سازد، باید این اطلاعات را درهای آسیب رسان به محیط زیست زمین را فراهم می

کند که سنجش از دور باید حمایت از بشریت در برابر بلایای طبیعی را ارتقا دهد. برای تحقق این و اصل یازدهم نیز مقرر می 

به دست هدف، دولت های مشارکت کننده در فعالیت های سنجش از دور که داده های پردازش شده و اطلاعات تحلیل شده ای را 

آورند که ممکن است مفید استفادۀ کشورهای آسیب دیده توسط بلایای طبیعی یا کشورهایی که احتمال دارد توسط بلایای قریب می

. در این اصل 233موظفند در اسرع وقت این داده ها و اطلاعات را در اختیار کشورهای مربوطه قرار دهند الوقوع آسیب ببینند، قرار گیرد،

زیست هستند و مرتبط به اما ازآنجاکه این اطلاعات در موردحمایت از محیط به شرایط افشای این اطلاعات نشده است، ایهیچ اشاره

 صورت رایگان منتقل شوند.رسد که اطلاعات بهباشند، منطقی به نظر میمیراث عمومی می

 دهد.ات،برعهدۀ قدرتهای فضایی قرار میاین اصل، به صورت واضح یک تعهدی را برای به اشتراک گذاری داده ها و اطلاع

اگرچه اصول ملل متحد راجع به سنجش از دور در قالب یک سند معاهداتی، الزام آور نگردیده است و اشتراک داده ها به صورت 

این اصول  بیشتر صاحب نظران برآنند که شود،اما با توجه به توافق جمعی حاصله در زمان تصویب آنها،اقدام داوطلبانه انجام می

 متضمن حقوق بین المللی عرفی هستند.

 

                                                 
1986-Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space . 231 
1986-ote Sensing of the Earth from Outer SpacePrinciple X of Principles Relating to Rem . 232 
1986-.Principle XI of Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 233 
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 :118برنامۀ سازمان ملل متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری-1-11-11

، با هدف افزایش بعدی منافعی 1888سومین کنفرانس ملل متحد در مورد کاوش و استفاده های صلح آمیز از فضای ماوراء جو در 

شود برگزار شد. به دنبال آن، مجمع عمومی ملل متحد، کمیتۀ استفادۀ صلح یی وکاربردهایش ناشی میتواند از فناوری های فضاکه می

را موظف نمود که در مورد امکان ایجاد یک نهاد بین المللی برای فراهم نمودن همکاری و ابزارهای بهینه  235آمیز از فضای ماوراء جو

، مجمع عمومی 236 111/61ان، به مطالعه بپردازد. نهایتا از طریق قطعنامۀ سازی خدمات فضا پایه برای استفاده در مدیریت بحر

 ( نمود.UN-SPIDERتصمیم به ایجاد برنامۀ سازمان ملل متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری)

جهانی به تمام ، به منظور فراهم نمودن دستیابی  2116ع عمومی در دسامبر سال مجم  111/61 قطعنامهموجب به برنامه این 

اطمینان حاصل شود که کشورها و  که انواع اطلاعات فضایی و خدمات مرتبط با کاهش خطر بلایا، ایجاد شد. در واقع هدف این بود

 یدسترس بحران برای پشتیبانی از چرخه کامل مدیریت ییانواع اطلاعات فضا ۀبرای استفاده از هم یالمللنیو ب یامنطقه یهاسازمان

 . کنندیم یسازتیا دارند و در این زمینه ظرفلازم ر

 راهکارهای ارائه مسئولیت و کرده کار به آغاز متحد ملل سازمان جو ماورای فضای امور دفتر نظر تحت 2116در سال  برنامهاین 

 خطرات و کاهش نظیر سیلبلایایی  مدیریت در لازم ویژۀ یهایفناور به دستیابی درتوسعه درحال کشورهای محدودیت رفع برای لازم

واقعیت این است که این برنامه،راه حل هایی را برای مورد توجه قرار دادن دستیابی محدود کشورهای   .دارد عهده بر راها آن از ناشی

 تواند در مدیریت بحران و کاهش خطرات بلایا موثر باشد، توسعه داد.در حال توسعه به فناوری های تخصصی که می

های ناوبری در مدیریت خطرات ناشی از بلایا و واکنش یاماهواره یهاو سامانه یااز سنجش از دور، مخابرات ماهواره استفاده 

ی در یتوسعه در استفاده از انواع اطلاعات فضاوظیفه دارد به کشورهای درحال UN-SPIDER ،رونیازا  سزایی دارند.ه اضطراری نقش ب

این برنامه براساس این  .ازجمله پیشگیری، آمادگی، هشدار اولیه، واکنش و بازسازی کمک نماید بحرانمراحل مختلف چرخه مدیریت 

تئوری که کشورهای درحال توسعه منابع کمتری را در اختیار دارند، به دنبال دردسترس نمودن فناوری ماهواره ای برای کشورهای در 

 یری و کمک پسا بحران است.پیشگ حال توسعه به منظور آمادگی در برابر بلایا،

توانند ، به ارتباط آن با کشورهایی که میUN-SPIDAERدهد، یک تماس با هنگامی که یک بلای طبیعی همااند سیل، رخ می

شود. این تماس باعث فعال شدن منشور بین المللی فضا و بلایای بزرگ، کنوانسیون تامپره و برنامه های کمک ارائه کنند منجر می

 کند، می شود.ملل متحد که نجات، غذا و سایر کمک ها را ارائه میامداد 

مرکزی و اساسی است.پرتال یک موتور  این برنامه یک پرتال دانشی ایجاد کرده که برای فعالیت های مرتبط با بلایای آن،

تواند به کمک بلایا دسترسی می تواند در اینترنت قابل دسترسی باشد. دراین موتور جستجو، هر کسجستجوی کامپیوتری است که می

تواند در بسیاری از زبان ها قابل دسترسی باشد. یابد و اطلاعات ثبت شده و شرح تجربه های مرتبط با بلایا را بخواند. وب سایت می

رود و سایر تر میزلزله و...(. این موتور جستجو از اطلاعات فضاپایه فرا سیل،) اطلاعات مرتبط براساس دسته بندی بلایا تقسیم شدند

 انواع اطلاعات کمک کننده را نیز دربرمیگیرد.

                                                 
)SPIDER-UNUnited Nations Platform for Disaster Management and Emergency Response(. 234 

the Peaceful Uses of Outer Space(Copuos) United Nations Committee on  . 235 
 236.General Assembly Resolution 61/110 
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 دانش تبادل طریق از اضطراری واکنش عملیات از پشتیبانی و خطرات کاهش برای لازم یهاتیفعال بهبود برنامه، این اهداف از یکی

ها و اطلاعات داده کنندگاننیهای بین تأموظیفه تسهیل همکاری همچنین.است فضایی هایفناوری از استفاده در هاسازمان تقویت و

 در فضایی یکاربردها برنامۀ در عضو کشورهای حمایت راستا، این در ها را بر عهده دارد.های مختلف کاربران این دادهای با گروهماهواره

 .دارد زیادی اهمیت برنامه این اهداف پیشبرد

 :دارد پیش در را اصلی برنامه سه UN-SPIDERبه این اهداف،  دستیابی برای 

 به دسترسی و آوریجمع طریق از که است بلایا ۀنیدرزم فضایی فناوری حیطۀ به ورود ای برای دروازه ایجاد نخست، برنامه 

 شود. یا انجام میبلا و فضایی فناوری حوزه در کشورها یهایتوانمند بررسی و عمومی یهایآگاه افزایش اطلاعات،

 درگیر در حوزه بلایا  یهادرگیر در حوزه فناوری فضایی و سازمان یهابرنامه دوم، ایجاد یک پل ارتباطی بین سازمان

 . پذیرد انجام بلایا مدیریتمنظور به یمندبهره بیشترین یی،افزاهم ایجاد  که با استفاده از ظرفیت این دو ارگان وباشد می

 مختلف است. یهاو ارائه خدمات مشاوره به کشورها سازمان یسازتیآموزش و ظرف سوم هبرنام تیدرنها 

دهد و دوره های دهد، توصیه های خاصی را انجام میپتانسیل هر کشور را مورد ارزیابی قرار میUN-SPIDERدر این حوزه،

آموزشی تخصصی برای کارکنان حکومت، به منظور ارتقای استفاده از اطلاعات فضایی برای چرخۀ کامل مدیریت بحران سازماندهی 

ینکه تضمین نماید،کشورها کمک های فنی مشورتی مستمر و کند، برای اکند و همچنین حمایت های فنی مشورتی ارائه میمی

سیستماتیک برای استفاده از راه حل های فضایی در برنامه های مدیریت بحران و اجرای فعالیت های مرتبط با اجرای کاهش خطر، 

 دریافت کنند. 

وامع فضایی و هم جوامع بحرانی به از طریق این کنفرانس ها، کارگاه ها و نشست های تخصصی، ذی نفعان مرتبط را هم از ج

آورد و به این ترتیب، این برنامه ظرفیت هایی را برای کشورهای در حال توسعه منظور تقویت تبادل ابتکارات و تجربیاتشان گرد هم می

 کند. به منظور دستیابی و استفاده از فناوری های فضایی، مشترکا با شبکۀ همکاران بین المللی آنها ایجاد می

عنوان دفتر مرکزی، دفاتر بن آلمان و دفتر اصلی سازمان ملل متحد در وین به 4از طریق  UN-SPIDERشده اشاره یهابرنامه

   .شودیمختلف انجام م یهادفتر حامی منطقه در قاره 21عنوان دفاتر رابط و همچنین بیجینگ چین به

 ها در راستای پیشگیری از وقوع بلایااطلاعاتی کشورها و سازمان مکاریه بر مشخصا است شده ایجاد برنامه این توسط که رویه ای

 برای ازیموردن اطلاعات ساختن فراهم در کشورها تلاش و همکاری این گستردگی است. بحران پسا یو مدیریت ها از جمله سیلاب

دهنده نشان حاًیکه تلو شودیفضایی م یهایهمگانی از فناوری و کاربر ۀبه تسهیل استفادمنجر آن،  تمام مراحلدر  مدیریت بحران

 های فضایی دارد. ای در عملکرد کشورها به اصل همکاری اطلاعاتی در فعالیتوجود نوعی باور عملی و رویه

فضایی در خلال این برنامه در راستای منافع جمعی، بدون  یهاتیفعالۀ نیعملی شدن و احترام به اصل همکاری اطلاعاتی درزم

 یهایبندتوسعه، فارغ از اغراض و صفهدف توانمندسازی کشورهای درحال اکننده از اطلاعات، بتوجه به کشور یا سازمان استفاده

 .شودیانجام مصورت داوطلبانه تر بهبلایا و از همه مهم شرایط وقوعسیاسی، در راستای حمایت از افراد در 

بر   متمرکز شود،می عملیاتی سازمان این جو ماورای فضای امور دفتر طریق از ملل که سازمان ابتکار این داشت نظر در باید البته 

 و دهدمی قرار خود تمرکز وموردتوجه را   آن رویدادهای و زمین لذا. است زمین دور از سنجش و مخابرات جهانی، ناوبری یهاتیفعال

بینی شود بلایایی از قبیل سیل در حال وقوع است یا اتفاق افتاده است، اطلاعات لازم برای پیشگیری، مقابله و آمادگی در پیشچنانچه 
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منجر به کاهش خطر وقوع بلایا و  تیدرنها هاآنی دهد که همههمۀ مراحل  این رویداد را در اختیار کشور یا نهادهای مربوطه قرار می

 شود.ایا میمدیریت بل

، ارتقای اقدامات مرتبط با کاهش خطر و حمایت از عملیات واکنش اضطراری از طریق UN-SPIDERهدف همان طور که بیان شد،

به اشتراک گذاری دانش و تقویت نهاد ها در استفاده از فناوری های فضایی است. این طرح همچنین به تسهیل همکاری میان داده 

دهندگان اطلاعات و گروه های مختلف کاربران چنین داده هایی، مانند سیاست گذاران، مدیران کاهش خطر و  های ماهواره ای و ارائه

 پردازد.یا پاسخ دهندگان اضطراری می

در واقع هدف این است که اطلاعات مرتبط با خطرات بلایا نظیر سیل یا تاثیرات آنها میان تمامی جمعیت های آسیب دیده بهتر  

 جریان یابد.

 

 :117سامانۀ ماهواره ای ناوبری جهانی-1-11-11

سیستم های ماهواره ای تعیین موقعیت و ناوبری جهانی یک فناوری مهم برای تقشه برداری و نظارت دقیق برای انجام ماموریت 

 آید.های علمی در حمایت از هشدار خطرات طبیعی مانند سیل و سایر نیازهای اجتماعی به شمار می

منجر به تاسیس کمیتۀ بین  1888ملل متحد درمورد کاوش و استفاده های صلح آمیز از فضای ماوراء جو در  سومین کنفرانس

شد. این کمیته یک اجتماعی از تامین کنندگان و کاربران سیستم های ماهواره ای ناوبری  239المللی سامانۀ ماهواره ای ناوبری جهانی

 شود.جهانی محسوب می

توانند منطقه ای و یا جهانی ناوبری جهانی متشکل از سیستم های ماهواره ای متعددی است که میسیستم تعیین موقعیت و 

باشند، هر یک از این سیستم ها برای یک یا چندین کشور بوده و به منظور افزایش دقت در تعیین موقعیت و ناوبری با یکدیگر 

 کنند.آنها عبارتند از:همکاری می

 که متعلق به آمریکا است. 238(GPSی).سیستم موقعیت یابی جهان1

 که مربوط به کشور روسیه است. 241(GLONASS.سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی)2

 که متعلق به اتحادیۀ اروپا است. Galileo.سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی 3

 که مربوط به کشور چین است. Beidou .سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی 4

 که متعلق به کشور ژاپن است. QZSS241ای .سامانۀ ماهواره 5

 که مربوط به کشور هند است. 242(IRNSS.سامانۀ ماهواره ای ناوبری منطقه ای هندی)6

 که سیستم ارسال تصحیحات برای دستیابی به دقت بالاتر است. 243(SBAS.سیستم تقویت ماهواره ای)1

                                                 
.Global Navigation Satellite System 231 

 239.The International Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG)  
 238.Global Positioning System 
 241. Sputnikova SistemaGlobal’naya Navigatsionnaya   
 241.Zenith Satellite System-Quasi  
 242.Indian Regional Navigation Satellite System  
 243.based augmentation system-satellite  
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د در بسیاری از جنبه های مقاومت و انعطاف پذیری در برابر سیلاب تواننسامانه های ماهواره ای تعیین موقعیت و ناوبری جهانی می

کنند و این اقدامات به بسیاری از فعالیت نقش اساسی ای ایفا نمایند. آنها زیرساخت هایی را برای خدمات موقعیت یابی ملی فراهم می

ن و مدیریت ویرانی ها و مکان های تخریب شده های مدیریت سیلاب اعم از عملیات جستجو و نجات، مکان یابی دارایی ها و کارکنا

 باشند.توانند برای نقشه برداری مجدد در فعالیت های پسابحران و بازسازی موثر میکمک خواهد کرد. همچنین آنها می

با استفاده از توان به نقش آنها در پیش بینی های مرتبط با هواشناسی اشاره نمود، در واقع از دیگر کاربرد های این سامانه ها می

 توان میزان تبخیر آب موجود در جو را که عامل موثر در بارش باران و وقوع سیلاب است،اندازه گیری نمود.سنسورهای ماهواره ای می

( ، در عملیات (GPSدر مرحلۀ امداد بلایا نیز، سیستم اطلاعات جغرافیایی،به طور وسیعی در ترکیب با سیستم موقعیت یابی جهانی

 و نجات در مناطقی که دچار ویرانی شدند یا جهت یابی با دشواری مواجه است، مفید خواهد بود. جستجو 

 

 ماهواره های مخابراتی:

توانند نقش حیاتی در بلایا ایفا کنند. تجربه در شرایط رخداد بسیاری از سیلاب ها این بوده که سیستم ماهواره های مخابراتی می

و مدیریت شرایط اضطراری، ضرورتا مستلزم جایگزینی سیستم های ارتباطی است.ارتباطات ماهواره های ارتباطی محلی تخریب شده 

بنابراین کشورهای  شوند. بسیاری از کشورها، در مقیاس زیاد به ارتباطات مخابراتی دستیابی ندارند؛ای اغلب رسانه اصلی ارتباط می

 دارای فناوری ماهواره ای باید آن را فراهم کنند.

قدرت سیستمهای مخابراتی در ترمیم و پاسخ به بلایا  که در ژنو برگزار شد، 244، کنفرانس بین المللی ارتباطات بلایا1881ابتدای  در

( در فراهم نمودن یک شکل مناسب برای مباحثات درمورد چگونگی 245ITUبلایا را مورد توجه قرار داد.اتحادیۀ بین المللی مخابرات)

تباطات مخابراتی ابتکاراتی انجام داده است. ارتباط مخابراتی،حمایت مهمی را در طول سیل فراهم بهبود شرایط از طریق خدمات ار

باشد و ارتباطات نه تنها برای مکان یابی قربانیان در مکان کند. بلایا نیازمند تصمیم گیری فوری از سوی هماهنگ کنندۀ منابع میمی

ت حکومتی از شدت بلایا به منظور اینکه منابع بیشتر بتواند ارسال شوند،مورد نیاز بلایا بلکه برای مطلع نمودن جهان خارج و مقاما

 است.

نظارت بر مخابرات مسئولیت اتحادیۀ بین المللی مخابرات است، قطعنامه های متعدد مجمع عمومی ملل متحد، اشتراک منابع 

را برای مشارکت در امداد و کاهش بحران تایید کردند.  ، وظیفۀ اعضای آنITUمخابراتی را توصیه کرده اند. قطعنامه های متعدد 

از دولتها درخواست نمود که گسترش سریع ابزارهای مخابراتی در شرایط بلایا و حذف موانع  1884کنفرانس کیتو در  36 قطعنامۀ

درمورد ارائۀ منابع مخابراتی برای  2461889قانونی را تسهیل کنند. این توصیه ها نهایتا به عنوان حقوق بین الملل در کنوانسیون تامپره 

 کاهش بلایا و عملیات امداد رسانی اتخاذ شد. 

منعقد شد و در  1889کند. کنوانسیون در تامپره، فنلاند در کنوانسیون تامپره، ارتباطات در طول سیلاب را تسهیل و تسریع می

ه خدمات مخابراتی را با کشورهای آسیب دیده از طریق بلایا شوند کاجرایی شد. طرفین از طریق مفاد این معاهده ملزم می 2115سال 

                                                 
 244.ITU Conference on Disaster Communication -1990 

International Telecommunication Union (ITU) .245 
Convention on the Provision of Telecommunication Resources for Disaster Mitigation and Relief Operations (the Tampere  . 246

Tampere Convention)-1998 
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الدولی های بینهای عضو باید میان خودشان و با نهادهای غیردولتی و سازمانکند که دولتاین کنوانسیون، مقرر میبه اشتراک بگذارند.

 .هش وامداد به بلایا همکاری کنندمنظور تسهیل استفاده از منابع مخابراتی برای کااساس مقررات این کنوانسیون به بر

پردازد. ایجاد موفق آور است که به پیشگیری بلایا و عملیات امداد میاین سند، نخستین معاهدۀ چندجانبه با اثر حقوقی الزام

للی المراه عملی ای برای شکل گیری چارچوب حقوقی همکاری بینکنوانسیون یک نقطۀ عطفی را برای مسئلۀ مدیریت بحران و یک

منظور تسهیل ها و با نهادهای غیردولتی را بهای همکاری میان دولتطور گستردهکند. کنوانسیون تامپره بهدر مدیریت بحران ارائه می

بینی، نظارت و فراهم کردن اطلاعات در مورد خطرات طبیعی و بلایا منظور پیشاستقرار و استفاده از تجهیزات ارتباطات مخابراتی به

های متعاهد و سایر همکاران شامل نهادهای غیردولتی را کنوانسیون چارچوب کلی برای همکاری میان دولت 3دهد. مادۀ پوشش می

 کند. المللی فراهم میدرزمینۀ کمک بشردوستانۀ بین

ایجاد کرده است.  همانند منشور بلایای طبیعی،کنوانسیون تامپره نیز یک نقطۀ مرکزی ارتباط برای کمک مخابراتی از تمام کشورها

کنوانسیون، سبب انجام کمک اضطراری مطابق کنوانسیون  2تماس با هماهنگ کنندۀ کمک اضطراری سازمان ملل مطابق مادۀ 

 4همچنین مطابق مادۀ  اتحادیۀ بین المللی مخابرات در اجرای وظایف هماهنگی به هماهنگ کنندۀ امداد کمک خواهد کرد. شود.می

 گیرد.دون رضایت دولت درخواست کننده که ممکن است کمک را رد کند، صورت نمیهیچ کمک مخابراتی ب

المللی در کمک ارتباطات مخابراتی در کاهش های گذشته، تامپره تبدیل به یک مترادف برای همکاری فرامرزی بیندر طول سال

عنوان نقطۀ عطفی در حوزۀ حقوق خود، به آورالزامبلایای طبیعی و کمک بشردوستانه شده است.این کنوانسیون از طریق ماهیت 

بینی برای حمایت از قربانی بلای شده است. همچنین، یک روش اجرایی ثابت و قابل پیشاعمال در مدیریت بحران دیدهالملل قابلبین

خش است که معاهداتی که در پاسخ بعنوان یک مثال الهامکند.چنین رویکرد رویه گرا که در کنوانسیون اتخاذشده، بهطبیعی مقرر می

 به بلایای آینده است، چگونه باید باشد.

 چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا

همان طور که در قسمت نخست این چارچوب توضیح داده شد در این بخش به تاثیر این سند در استفاده از سازکارهای فضایی 

 شود.پرداخته می

برای کاهش خطر بلایا به سرعت تکامل یافته اند. چارچوب سندای یکسری توصیه های خاصی  فناوری های فضایی و کاربردهایشان

حوزۀ اقدامی را که 4را برای استفاده از راه حل های فضایی به منظور مورد توجه قراردادن بلایای طبیعی نظیر سیل انجام داده است و 

 کند:دهند، بیان میراه حل های فضایی مورد حمایت قرار می

 کند.، دقت پیش بینی بلایا را تقویت می : تصویر برداری از زمیندرک خطر بلایا .1

 کند.برنامه ریزی و اولویت بندی واکنش به بلایا از سوی حکومت را تقویت می ،EO :تقویت مدیریت خطرات بحران .1

قویت محاسبۀ خطر از یک بیمۀ قوی از طریق ت ،EO :سرمایه گذاری در انعطاف پذیری و مقاومت در برابر خطر بلایا .1

 کند.حمایت می

کنند. خصوصا : ماهواره ها، زیرساخت ملی ارتباطاتی اساسی ای را ارائه میبهبود آمادگی در برابر بلایا برای واکنش موثر .8

 شوند یا در مناطق دور موجود نیستند.زمانی که شبکه های زمینی ویران می
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 :187ا و بلایای بزرگالمللی فضمنشور بین-1-11-18

مورد وضعیت  و یک بینش ارزشمندی را در شوند؛ها یک ابزار معمول برای نظارت بر سیل هستند که توسط ابرها متأثر نمیماهواره

هایی که در معرض منظور شناسایی حوزهتوانند بهتصاویر نوری نیز پیش و پس از عبور ابرها می کنند.موجود بر روی زمین فراهم می

و ترسیم کردن محدوده و وسعت سیل استفاده شوند. با توجه به کاربرد آنها، اشتراک گذاری داده ها، اطلاعات و  ر سیل هستندخط

 تصاویر ماهواره ای در طول فرایند مدیریت بحران، گامی موثر در این حوزه خواهد بود.

عملیاتی فضایی برای فراهم نمودن دستیابی سریع و مطمئن در این راستا، منشور بین المللی فضا و بلایای بزرگ، نخستین ابتکار 

باشند. این به خدمات و داده های ماهواره ای و فضاپایه در طول شرایط اضطراری ای است که ناشی از بلایای طبیعی یا تکنولوژیکی می

های منظور حمایت از تلاشای بههوارهها و اپراتورهای فضایی است که از طریق آن اطلاعات مامیان آژانس منشور یک همکاری جهانی

 شوند.دسترس میواکنش به بلایا قابل

کند که یک ثباتی را در ایجاد دسترسی به فناوری های فضایی برای تمام دولتها در سطوح متنوع فراهم منشور تلاش می

نهادهای متفاوت را گرد هم آورده و اصول حقوقی  کند.دستاورد قابل توجه منشور این است که منابع مختلف فضایی را هماهنگ کرده ،

 ناشی از حقوق فضا را به واقعیت تبدیل کرده است.

 

 خالقان منشور:

، در راستای پیگیری اجرای سند اصول ملل متحد راجع به 1888پیش نویس منشور بین المللی فضا و بلایای بزرگ در سال 

،که در وین 249در مورد کاوش  و استفاده های صلح آمیز از فضای ماوراء جو سنجش از دور و به دنبال سومین کنفرانس ملل متحد

اکتبر  21برگزار شد،مطرح شد.آژانس های فضایی اروپا و فرانسه، منشور فضا و بلایای بزرگ را ایجاد کردند. آژانس فضایی کانادا در 

تا  2111آژانس فضایی دیگر در میان سالهای  13شد. رسما عملیاتی  2111نوامبر  1منشور را امضا کرد، متعاقبا منشور در  2111

(، کمیسیون ملی فعالیت های NOAAبه منشور ملحق شدند که عبارتند از: ادارۀ ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحدۀ آمریکا) 2111

شناسی ایالات  (،سازمانJAXA(،آژانس کاوش های هوافضای ژاپن)ISRO(،سازمان پژوهش های فضایی هند)CONAEفضایی آرژانتین)

موسسۀ  (،DLRمرکز هوافضای آلمان) (،CNSA(، سازمان ملی فضایی چین)UKSA، سازمان فضایی بریتانیا)USGS)متحدۀ آمریکا)

(، سازمان اروپایی بهره برداری از ماهواره INPE(، موسسۀ ملی پژوهش های فضایی برزیل)KARIپژوهش های هوافضای کرۀ جنوبی)

 (.ABAE(، آژانس بولیوی برای فعالیت های فضایی)ROSCOSMOSایی فدرال روسیه)های هواشناسی،سازمان فض

تاکنون تمامی آژانس ها یا سازمان های فضایی مهم که دارای توانمندی هایی در زمینۀ سنجش از دور و نیز پیشگیری و مقابله با 

 بلایا هستند، اقدام به امضای آن نموده اند.

 

 ماهیت منشور:

                                                 
.The International Charter Space and Major Disasters 241 

1.Third United Nations Conference on the Exploration and peaceful Uses of Outer Space(UNISPACE III) 
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و دفتر ملل  متحد برای امور   248ی با نهادهای ملل متحد شامل موسسه ی ملل متحد در مورد آموزش و پژوهشمنشور در همکار

کند. از منظر حقوقی،منشور بلایای طبیعی یک معاهده نیست و از قالب الزام آور یک سند معاهداتی ، فعالیت می251فضای ماوراء جو

سازمانی میان آژانس های فضای ماوراء جو مرتبط در کشور های متعدد شامل ایالات برخوردار نیست. بلکه یک موافقت نامۀ بین 

کند که ذیل آن طرفین بتوانند داوطلبانه و متحدۀ آمریکا، روسیه، چین،اتحادیۀ اروپا و کانادا است. منشور، یک سازکاری را فراهم می

بپردازند. در حقیقت تمام طرفین منشور در فعالیت های مدیریتی  بدون داد و ستدهای مالی و مادی، به مشارکت و همکاری با یکدیگر

 مشارکت دارند و منشور از ماهیت یک سازمان داوطلبانه برخوردار است.

 

 

 

 هدف منشور:

ارتقاء همکاری میان سازمان های فضایی و مجریان سیستم های فضایی  این منشور آمده است، هدف اصلی آن 2چنان که در مادۀ 

شود. در همین خصوص ده از تسهیلات فضایی است که در راستای مشارکت برای مدیریت بحران های ناشی از بلایا انجام میدر استفا

ها در معرض خطر ها یا جوامعی که جمعیت، فعالیت یا اموال آنکند: در زمان وقوع بلایا برای کشورمنشور اهداف ذیل را دنبال می

نماید که بتواند به عنوان مبنایی برای اطلاعات حیاتی لازم برای پیش  هایی تهیه میی بلایا هستند، دادهقریب الوقوع قرار دارد یا قربان

بینی و مدیریت بحران های بالقوه به کار گرفته شود؛ به وسیله این داده ها و اطلاعات و خدمات حاصل از کاوش های فضایی،در 

ملیات های بعدی مربوطه،مشارکت نمایند. چنان هدفی، همکاری بین المللی را به سازماندهی کمک اضطراری یا بازسازی و نیز در ع

اولین قدم و ساده ترین شکل از چنین همکاری ای محسوب می  خواند و به اشتراک گذاری اطلاعات،عنوان یک پیش شرط فرا می

 شود.

اجع سنجش از دور زمین از فضا است.اگر قائل به اصول ملل متحد ر 11به علاوه هدف منشور به نوعی بازتابی از شأن نزول اصل 

این باشیم که اصل یازدهم از ماهیت حقوق عرفی بین المللی برخوردار است، گویی مقررات مندرج در منشور بازتابی از آن حق عرفی و 

ق بین الملل عرفی هستند که رسد مقررات منشور تأییدی بر وجود این قاعده ی حقوبنابراین به نظر می است؛به نوعی تدوین آن بوده

کشورها را ملزم به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات حاصل از فعالیت های فضایی و غیر آن با سایر کشورها می داند تا از رهگذر آن 

ر کشورها بتوانند تهدید ناشی از بلایای بین المللی را کاهش داده یا دفع نمایند. البته باید توجه داشت که طرفین منشور اخیرالذک

دهند.تنها های فضایی تشکیل میها و سامانهنیستند و اطراف این منشور را آژانس یا سازمان های فضایی و صاحبان و عاملین سیستم

توانند اعضای ای تصویربرداری از زمین را فراهم کنند،میهای ماهوارهای هستند و قادرند دادههای ماهوارههایی که دارای دادهآژانس

کنند و هر آژانس عضو منابعی را برای حمایت از منشور از طریق المللی باشند.این اعضا بر یک مبنای داوطلبانه همکاری میور بینمنش

  ای، اعطا نموده است.های ماهوارهارائۀ داده

                                                 
(UNITAR/UNOSAT)United Nations Institute for Training and Research . 248 

(UNOOSA)United Nations Office for Outer Space Affairs . 251 
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نهایی مانند سازمان های توان دریافت که،هدف منشور بین المللی پیوند بخش فضایی با کاربران با توجه به موارد گفته شده می

داده های ماهواره ای از  حمایت مدنی و مدیریت شرایط اضطراری در کشور آسیب دیده توسط بلایای طبیعی یا تکنولوژیکی است.

شود و  بدون هیچ هزینه به آید و پردازش می شود و محصولات اطلاعاتی بر مبنای اولویت بندی تولید میسنسور های متنوع بدست می

 شود. بران ارائه میکار

کند و بنابراین سردرگمی را منشور تصاویر ماهواره ای را به کشورهای آسیب دیده توسط بلایا بلافاصله پس از وقوع آنها ارائه می

تواند به صورت موثر وظایف محدودش را اجرا دهد. منشور میکند و اولویت بندی انجام میدهد، به برنامه ریزی کمک میکاهش می

 ند اما یک برنامۀ جامع نیست.ک

 

 صلاحیت زمانی منشور:

دهد و قصد ندارد چرخۀ کامل مدیریت از حیث قلمرو و صلاحیت زمانی، منشور بلایای طبیعی،مرحلۀ پاسخ به بلایا را پوشش می

علاوه بر این، کمک مداوم،  گیرد،کاهش و ارزیابی خطر پیش از واقعه، خارج از قلمروی منشور قرار می بحران را دربرگیرد. آمادگی،

تواند در موارد بلایای طبیعی همانند سیل گیرد. منشور تنها میفعالیت های بازسازی پس از بلایا نیز خارج از قلمروی منشور قرار می

روز پس  15د به فعال شود. منشور باید در طی ده روز وقوع بلایا فعال شود و محدوکنند،شوند و پیشروی پیدا میسرعت آغاز میکه به

از رخداد است. این کمکها، از طریق منابع شناسایی شده و اختصاص داده شده به عنوان منابع بلایا، مطابق منشور و به محض اینکه 

 گیرد.ارتباط برقرار شد صورت می

 

 شرایط فعالیت:

آسیب دیده توسط بلایا است،امکان انتقال سریع این سند که یک مکانیزم بین المللی برای ارائۀ داده های فضایی به جوامع جهانی 

کند. های گرمسیری و.... فراهم میمنظور پاسخ فوری پس از بلایای بزرگ ناگهانی مانند سیل، زلزله، طوفانای را بهداده های ماهواره

های بشردوستانه)که کاربران انای به صورت رایگان و  بدون هیچ هزینه ای به مسئولین ملی مدیریت بحران و سازماطلاعات ماهواره

 شود.منظور حمایت از پاسخ فوری به بلایای طبیعی و با منشأ انسانی ارائه میشوند( بهمجاز نامیده می

در دوازده سال اولیه، تنها طرفین منشور)دربرگیرندۀ دولتهای عضو سازمانهای بین المللی عضو منشور( قادر بودند مستقیما خدمات 

ور درخواست کنند. در طول زمان، دستیابی به منابع منشور از طریق ترتیبات ملل متحد و سازمان های منطقه ای را براساس منش

 توانند منشور را به نمایندگی از دولتهای غیر عضو، فعال کنند.گسترش یافت، طرفین نیز می

منشور را به نمایندگی از کاربران آمریکای لاتین برای مثال، آژانس فضایی آرژانتین که عضو منشور است در تعدادی از موقعیت ها 

، طرفین منشور اصل دستیابی جهانی را تصویب نمودند و از این طریق دستیابی مستقیم را به 2112فعال کرده است. در سپتامبر 

 مقامات مدیریت بحران تمام دولتها توسعه دادند.

دارای حق بدست آوردن کمک از اعضای منشور هستند. یک ارتباط  نه بر این اساس تمام کشورها، خواه اعضای منشور باشند خواه

واحد با پایگاه سازمان ملل متحد راجع به مدیریت بحران و واکنش اضطراری یا دبیرخانۀ اجرایی منشور تمام منابع منشور را فعال 

باشد که شامل تخلیه و له، پس از وقوع بلایا میاما کمک محدود به دورۀ بلافاص شود.کند، بنابراین منجر به ارسال کمک رایگان میمی

 نجات مردم، کمک فوری و ارزیابی خسارات است.
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شده کشور آسیب دیده  اعم از تواند با درخواست کاربران مجاز، فعال شود.هر مقام ملی مدیریت بحران ثبتبنابراین،منشور می

هایشان به منشور برای واکنش اضطراری تی،قادر به ارائۀ درخواستسازمان های مرتبط به پاسخ اضطراری و سایر موارد مشابه دول

کل اجرایی منشور  نام را با دبیرهستند. مقامات ملی مدیریت بحران نیز که تمایل دارند به کاربران مجاز تبدیل شوند، باید فرایند ثبت

 کامل کنند.

شود،سپس این اپراتور درخواست را به واحد ت می( دریافODO)251درخواست کاربران مجاز از سوی اپراتور موظف به خدمت

باشد. این نهاد ساعته در دسترس می 24دهد و این واحد( است،ارجاع میECO) 252عملیاتی بعدی که مامور اضطراری آماده به خدمت

 دهد.مورد بررسی قرار میدرخواست را از طریق تعامل با کاربران مجاز و با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی خود پیش از تایید نهایی 

شود. مدیر ای آماده میشود و یک برنامه مرتبط با استفاده از منابع ماهوارهدرخواست و قلمروی بلایا با کاربران مجاز تحلیل می

د در تحلیل و توانناعضای منشور نیز می دهد ودیده مورد پردازش قرار میهای آسیبمورد حوزه پروژه تصاویر را برای تولید اطلاعات در

 تفسیر تصاویر برای کمک به ارزیابی خسارت همکاری کنند.

 

 مصادیقی از فعالیت های منشور در رابطه با بلایای طبیعی کشور ایران

سیل به طور خاص، فعال شده است. منشور برای  329بلای طبیعی یا تکنولوژیکی به طور عام و  611این منشور تاکنون برای 

نش به گلرود شدید در اسلوونی فعال شد و جدید ترین نمونۀ فعالیت آن مربوط به سیل رخ داده در کشور روسیه نخستین بار در واک

، 253، به درخواست وزارت فدراسیون روسیه برای دفاع مدنی،شرایط اضطراری و کاهش بلایای طبیعی2118ژوئن  21است که در 

 صورت گرفت.

، پس از رخداد زلزلۀ شهر بم به درخواست سازمان 2113زرگ برای نخستین بار در سال در مورد کشور ایران منشور فضا و بلایای ب

و همچنین  Spot ،IRSهای حمایت مدنی آلمان،فرانسه و پرتغال شروع به فعالیت و ارائۀ کمک نمود. از طریق تصاویر ماهواره ای 

IKONS منشور  2111،2112،2115،2114جددا در سال های  نقشۀ مرتبط با مناطق آسیب دیده تهیه و مورد استفاده واقع شد.م

 برای زلزله های رخ داده در کشور ایران فعال شد.

نیز از مواردی هستند که این منشور به درخواست نهادهای مختلف،  2118و سیلاب اخیر کشورمان در سال  2116سیلاب سال 

 فارس، کرمانشاه، ایلام، که منجر به ویرانی لرستان، 2116آوریل  15تصاویر ماهواره ای را  فراهم و ارائه نموده است؛ در سیلاب 

چهارمحال بختیاری و کردستان شد، دفتر امور فضای ماوراء جو ملل متحد و پایگاه سازمان ملل متحد راجع به مدیریت  خوزستان،

، Sentinel 1دند.تصاویر ماهواره ای بحران و واکنش اضطراری به نمایندگی از سازمان فضایی برای فعال شدن منشور، درخواست نمو

 RADARSAT-2و   TerraSAR-xنشان دهندۀ جریان آب،رودخانه های گل آلود و مناطق سیل زدۀ غرب کشور و تصاویر ماهواره ای 

 کردند.جریان آب، مناطق سیل زده و رودخانه های گل آلود جنوب غربی ایران را نمایان می

                                                 
 251. Duty Operator-On )ODO( 
 252.(ECOofficer-call-on -Emergency ( 
 253.Federation for Civil DefenseMinistry of the Russian ،Emergencies and Elimination of Natural Disasters 
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به نمایندگی از سازمان فضایی ایران تقاضای فعالیت  2118مارس  31ضای ماوراء جو ملل متحد در در سیلاب اخیر نیز، دفتر امور ف

، نقشۀ آب گرفتگی شعر معمولان در لرستان، و شهر لرستان را ارائه داد و تصاویر ماهواره ای Pleiadsمنشور را نمود. تصاویر ماهواره ای 

ALOS-2 تهیه کرد.، نقشۀ ارزیابی خسارات شهر معمولان را 

نیست، اما واقعیت آن است که  آورالزام هادولتمستقیم برای  طوربهدور داشت که گرچه این منشور  ازنظر، نباید الوصفمع

. از همین شوندیمی دولت تلقی ادارهو تبعا، تحت اراده و  شوندیمی ملی اداره بودجهدولتی و با  صورتبهی فضایی کشورها هاسازمان

بازوهای  عنوانبهشان ی فضاییهاآژانسها با استفاده از سازمان یا ت منشور در مقام اجرا  حکایت از آن دارد که دولترو، موفقی

ی ارزشمند علمی و هادادهو  هاافتهو کارآمدی، با به اشتراک گذاری و ایجاد دسترسی به ی مؤثرتوانند به نحو عملیاتی خود،می

( به همکاری با سایر دوجانبهیا  چندجانبهی، امنطقهدر راستای نیل به اهداف مشترک )جهانی،  ی امکانات فضایی خود،طورکلبه

 بپردازند. هادولت

واقعیت این است که اعمال موفقیت آمیز مکانیزم های مدیریت بحران منشور بلایای طبیعی میان ملتها قطعا به وجود سیاست های 

رویه ها، حقوق و وظایف برای پاسخ به  هیچ سندی نیست که استانداردهای حقوقی، حاضر،منطقه ای مناسب بستگی دارد. در حال 

بلایا را تنظیم کند. علاوه بر این، زبان منشور حاکی از این است که تدوین کنندگان هیچ گاه قصد ایجاد مسئولیت برای کمک ارسالی 

توانند برای تصحیح سازند میناد چند جانبه ای که منشور را ممکن میتوسط آنها را نداشته اند، با این حال مکانیزم های مشابه و اس

 این دیدگاه در سطح منطقه ای با حداقل تلاش، استفاده شوند.

کند، با این حقوق بین الملل کنونی یک وظیفۀ روشنی را برعهدۀ دولتها برای هشدار سایر ملل از بلایای قریب الوقوع تحمیل نمی

ثابت شده است که وقوع بلایای بزرگ مانند سیل نیازمند یک سیستم چند جانبۀ هشدار است. ایجاد سیستم های حال، بارها و بارها 

تنها از طریق یک همکاری نزدیک میان کشورها و تبدیل موثر اطلاعات مبتنی برتوانایی تصویربرداری از زمین، ممکن  هشدار اولیه،

 است.

رای تمام کشورهای جهان و خصوصا کشورهای آسیایی که دربرابر بلایای طبیعی آسیب مدیریت بحران در راس فهرست اولویت ها ب

در چنین  باشد. یکی از مسئولیتهای اولیۀ کشورهای فعال فضایی گسترش کمک و حمایت از کشورهای آسیب دیدهپذیرتر هستند می

رتیبات منطقه ای ممکن است که منشور بلایای این تنها از طریق یک سیاست مشترک مدیریت بحران از طریق ت ساعات نیاز است.

 تواند به اهدافش در منطقۀ آسیایی دست یابد.طبیعی می
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ناپذیر هستند. بینی خود، دارای صدمات و خسارات مالی و جانی جبرانپیشسیلاب ها در زمرۀ وقایعی هستند که با ماهیت غیرقابل

ها را در محتوای مدیریت بحران و کمک رو شدن با آنتوسعه، قابلیت روبهنیافته و درحالای توسعهویژه کشورهغالباً کشورها به

ها در مراحل ها و قوانینی است که منجر به آمادگی بیشتر دولتبشردوستانه ندارند. بنابراین،آنچه مسلم است ضرورت تعبیۀ سیاست

 پیش و پسا بحران شود.

دیده توسط سیل، از نقش اولیه در کنترل، هماهنگی و نظارت بر شرایط بحرانی برخوردار است آسیباین امر بدیهی است که دولت 

ها قرار گیرد که ملزم به رعایت آن موارد باشند و در صورت عهدۀ آن ها، باید تعهداتی نیز برعنوان نتیجۀ حاکمیت دولتو  به

 نقض،مسئول تلقی شوند.
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حمایت از اشخاص موجود در سرزمین خود در رخداد سیلاب همچنین وجود تعهداتی از  منظورهوجود مسئولیت اولیه برای دولت ب

المللی برای فراهم نمودن کمک بشردوستانه با توجه به آثار و نتایج ناشی از بلایا و همکاری با جامعۀ بین قبیل پیشگیری،کاهش خطر

دیده باید در وهلۀ دیگر،دولت آسیبعبارتمر بسیار حائز اهمیت است. بهاین بلایا درون یک دولت و با استناد به حاکمیت دولت،یک ا

های بشردوستانه و حمایت از حقوق اشخاص درون سرزمین خود برخوردار باشد و در مرحلۀ بعد، و اول از وظیفۀ ارائۀ کمک

ها متعهد باشد.از سوی دیگر، جامعۀ ر دولتها و همکاری با سایکه قادر به این امر نبوده باید برای درخواست این نوع کمکدرصورتی

 هایی بپردازند.ها نیز باید به همکاری و ارائۀ کمک به چنین دولتالمللی دولتبین

 مطالب مذکور در راستای بررسی ابعاد حقوقی بین المللی حمایت از اشخاص در شرایط وقوع سیلاب شرح داده شد.

خی اصول مرتبط با مدیریت سیل از قبیل اصول مرتبط با سنجش از دور زمین از واقعیت امر آن است که علیرغم عرفی شدن بر

فضا و ممنوعیت خودسرانۀ اعراض از پذیرش کمک های خارجی،اکثریت قواعد موجود حقوق بین الملل امداد بلایا،در زمرۀ حقوق در 

 گی جامعۀ بین المللی در کل می باشد.حال شکل گیری به شمار می آیند و توسعۀ مقررات این حوزه مستلزم افزایش همبست

آنچه بر این امر صحه می گذارد، ماهیت غیر الزام آور اسناد و سازکارهای فضایی مطروحه در حوزۀ امداد رسانی و حمایت از 

مایت کمیسیون حقوق بین الملل تحت عنوان ح 2116اشخاص در مقابله با بلایای طبیعی است. با این حال،به نظر می رسد طرح سال 

از اشخاص در شرایط وقوع بلایا و ابتکارات فضایی نظیر منشور فضا و بلایای بزرگ که یک مکانیزم برای همکاری جهانی به شمار می 

 آید، می توانند رفته رفته ازطریق یکپارچگی رویه دولتها، جایگاه تثبیت شده ای در حقوق بین الملل پیدا کند.

آغازشده بود، در قالب طرح حمایت از اشخاص در شرایط  2116ملل تلاشی را که از سال ال، کمیسیون حقوق بین2116در سال

 پردازد:  ها میحوزه به بیان تعهدات دولت 2وقوع بلایا به پایان رساند. این طرح با اتخاذ یک رویکرد حقوق بشری، در 

 برابر اشخاص ها در(تعهد دولت2ها در برابر یکدیگر       (تعهد دولت1

آور، هنوز چنین اقدامی اتخاذ شده از سوی کمیسیون برای تبدیل مواد طرح به یک قالب معاهداتی الزاملیرغم پیشنهاد مطرحع

آور و حقوق نرم هستند و باید این تلاش کمیسیون را در جهت توسعۀ الزام شده در قالب غیرنشده است.بنابراین، تعهدات تصریح

 تدریجی در نظر گرفت

و اکثریت اسناد موجود در این حوزه از قبیل  2116آور طرح الزام است این است که به علت ماهیت غیرآنچه مشخص 

ها در سیلاب با یک خلأ حقوقی مواجه هستیم. ضرورت حمایت از ها و اصول راهنما،در حوزۀ مسئولیت دولتها، قطعنامهدستورالعمل

آور درآمده، به عبارت دیگر ها در قالب الزامکند که تعهدات دولتوع سیل، ایجاب میبار ناشی از وقاشخاص و مدیریت آثار و نتایج زیان

ایجاد چارچوب های حقوقی نوین و اقداماتی از قبیل تصویب کنوانسیون الزام آوری بر مبنای طرح کمیسیون حقوق بین الملل که یک 

رود،می تواند منجر به اتخاذ ها به شمار میالمللی دولتامعۀ بیندیده و جالگو و راهنمای بسیار مناسب برای متعهد کردن دولت آسیب

 رفتار و  رویۀ یکسان و متحدالشکل  از سوی دولتها شود.

همچنین با توجه به تشتت دیدگاه دولت ها در رابطه با ماهیت عرفی اصول سنجش از دور زمین از فضا و ماهیت غیرالزام آور 

م است ضرورت استفادۀ بیش از پیش از این سازکارها می باشد تا در پی آن منتهی به شکل گیری منشور بلایای طبیعی، آنچه که مسل

 احساس الزام به پایبندی قاعده حقوقی به عنوان یکی از عناصر عرف بین المللی در بازیگران این عرصه شود.
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نظیر سیلاب که اقتضائات منطقه ای ویژه ای  نکتۀ حائز اهمیت دیگر آن است که با توجه به ماهیت خاص هر یک از بلایای طبیعی

را به همراه دارد، برخورد موثر و کارآمد در مواجهه با هر یک از این شرایط مستلزم وجود سازکارهای منطقه ای و زیر منطقه ای می 

 باشد.

پسا بحران، دریافت کمک  در نهایت نیز باید خاطر نشان کرد که پیشنهادات مذکور می توانند مدیریت موثر فعالیت های پیش و

 های خارجی و امداد در شرایط ناتوانی و عدم ارادۀ دولت آسیب دیده به جهت وقوع سیل را، تسهیل نماید.
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 ساختاری امداد و نجات) هلال احمر( و حقوقی ارزیابی و بررسی-1-18
 چکیده مدیریتی-1-18-1

یکی از مهمترین الزامات ارتقای کمی و کیفی خدمات سوانح، هماهنگی درون و برون سازمانی واحدهای ارائه دهنده خدمات به 

لال احمر در ارائه خدمات به آسیب دیدگان ناشی از سوانح و بلایا است. نظر به مسئولیت تخصصی سازمان ها و مراکز مختلف جمعیت ه

آسیب دیدگان، نیاز به شفاف سازی وظایف و نقش این حوزه ها به عنوان گام نخست در ایجاد هماهنگی و کنترل فعالیت ها ضروری 

 .شوداست که تحقق این امر با توجه به پیچیدگی و وسعت سوانح و بلایای امروزی و افزایش مطالبات جامعه، بیش از پیش احساس می

https://disastercharter.org/
http://www.unoosa.org/
http://www.unspider.org/
https://unitar.org/
https://www.unisdr.org/
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گرفتن جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در راستای ایفای نقش های خود در مقابله با حوادث و سوانح کشور نیازمند بهره

های متعددی در سطوح راهبردی، فنی و عملیاتی است؛ در این راستا از تجربیات در عرصه ملی و بین المللی و همچنین تدوین برنامه

 ارزیابی و تحلیل در پی کمیته این مشابه، نمومه در بار دومین برای پلاسکو، ساختمان سوزی آتش بررسی ملی هیأت تشکیل از پس

 تشخیص درگیر، های سازمان اختیارات و وظایف تبیین منظور به پیوست، بوقوع 98 سال اوایل و 97 سال اواخر در که سیلاب حادثه

 کار به شروع بود، حوزه هر متخصصان از متشکل که ساختاری و کارکردی رویکرد با آتیه در پیشگیری جهت راهکارهایی ارائه و قصور

 کرد.

پژوهشگران در بخش امداد و نجات به تفصیل، بسترهای قانونی جمعیت هلال احمر و نهادهایی که وظیفه تخصصی امداد را مانند 

بر آنچه که در حادثه سیلاب نوروز رخ داد و همچنین با  سازمان اورژانس برعهده دارند مورد مداقه و ارزیابی قراردادند و با تطبیق

های حضوری و تلفنی از مسئولان ذیربط گزارش حقوقی خود های فنی و تخصصی سایر کارگروه ها و انجام مصاحبهاستفاده از گزارش

 ارهای موثر تدوین و ارائه کردند.را در راستای یافتن خلاهای اساسی و ارتقای کیفیت امدادرسانی در بحران های آتی  با ارائه راهک

گزارش پیش رو در سه بخش سازمان جمعیت هلال احمر را مورد بررسی قرار داده است، در بخش اول با احصاء، جمع آوری و 

های جمعیت به توضیح تحلیل قوانین بالادستی، مقررات و دستورالعمل های مختلف در خصوص وظایف، اختیارات و محدوده صلاحیت

از رسالت های این نهاد پرداخته خواهد شد، در بخش بعدی، نقاط ضعف و قوت حقوقی حاکم بر ساختار امدادرسانی ایران علی  دقیقی

الخصوص جمعیت هلال احمر  مورد مداقه قرار گرفته است و در بخش پایانی کارگروه حقوقی امداد و نجات راهکارهایی جهت تنظیم 

 ه منظور پیشگیری از حوادث مشابه در آینده ارائه شده است. مطلوب و بهینه قوانین و مقررات ب

 

 مقدمه-1-18-1

 راناییاسلام یهلال احمر جمهور تیجمع

طی دو دهه اخیر میلیون ها نفر در اثر حوادث غیر مترقبه جان باخته و خسارات زیادی به جامعه انسانی وارد شده که توسعه 

مانع رو به رو کرده است، با توجه به آثار بحران بر جامعه، طبق حوادث غیر مترقبه، مدیریت اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی را با 

 بحران درصدد پیشگیری و ایجاد آمادگی در مقابله با بحران  در صورت بروز آن کاهش آثار مخرب و واکنش سریع و مناسب می باشد.

بین الملی دانست که وظیفه کمک رسانی به افراد آسیب دیده از سازمان جهانی هلال احمر و صلیب سرخ را می توان یک سازمان 

حوادث طبیعی وساخته دست بشر را در سطح جهان بر عهده  دارد. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو این 

ه داشته است. هلال احمر گانسازمان در عرصه های داخلی و بین المللی فعالیت های چشم گیری در جهت یاری رساندن به حادثه

تاسیس شد. پس از پیروزی جمهوری اسلامی، با  برای اولین بار 1311این جمعیت در سال ای نزدیک به یک قرن دارد. ایران سابقهدر

 این جمعیت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیداساسنامه 1361کمی تغییرات به کار خود ادامه داد و در هشتم اردیبهشت ماه 

 

 سیل و پیش روی گسترده آن، لیمترقبه از قب ریسوانح غ در مورد جمعیت هلال احمر اراتیو اخت فیوظا این گزارشاول قسمتر د

 هلال جمعیت آموزشی یهاسیاست (1این جمعیت وجود دارد:شد. هشت وظیفه عمده بر عهده یو پس از حادثه بررس نی، حشیپ

 وضعیت بهبود برای لازم یهازیرساخت و انسانی یهاظرفیت ( ارتقاء3انسانی.  نیروی و امکانات تجهیز و بازسازی، ( نوسازی2احمر. 
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 بندی سطح و بندی ( اولویت1دیگر.  یهانهاد با متقابل ( همکاری6اولیه.  یهاکمک ( ارایه5امدادی.  خدمات ( ارائه4کشور.  در ایمنی

 مت روحی و روانی بازماندگان حادثه( بهداشت و سلا9اجرایی.  یهافعالیت وها برنامه

و  نیود قوانبجهت به ییرهاو راهکا شنهاداتیآن پ رویو پ مایرو کشانده شیقانون را پ یهاها و خللیکاستهای بعدی  قسمتدر 

  زیتجه ،یآموزش همگان (2اطلاعاتی.  جامع یهاپایگاه ( تدوین1خواهیم داد. که در پنج مورد قابل امعان نظر است:  هیارا یمقررات کنون

کمک  تیریمد( 4 ؛) جستجو و نجات(لیس نیدر ح یامداد رسان یِ الملل نیب یاستانداردها( 3 ؛ هلال احمر یروهاین  یو به روز رسان

اضطراری و همچنین مشخص  شرایط اعلام وها اعزام بندی سطح خصوص در قوانین ( وضع5. هلال احمر تیدر بستر جمع یمردم یها

 مقام صالح و فرمانده در شرایط بحران.نمودن 

 

 قوانین و مقررات استفاده شده در این گزارش

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 19/12/1361مصوب  قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران -

 ( 1381ـ  1384قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران )  -

 توسعه جمهوری اسلامی ایرانقانون برنامه ششم  -

 21/11/1391قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  -

 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -

 طرح جامع امداد و نجات کشور -

 آیین نامه امداد و نجات جمعیت هلال احمر -

 دستورالعمل راه اندازی پایگاه سلامت امدادگران و نجاتگران -

 1396مصوب اورژانس اساسنامه -

 برنامه پاسخگویی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سوانح -

 

 وظایف و اختیارات جمعیت هلال احمر -1-18-1

 یش از حادثهپ

 های آموزشی جمعیت هلال احمرسیاست

 

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 19/12/1361مصوب  قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 3ماده  3بند  وفق

حوادث و سوانح و برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با یکی از وظایف جمعیت هلال احمر پیش از حوادث غیر مترقبه، 

 می باشد.تربیت کادر امدادی و نیروی انسانی مورد نیاز  آموزش عمومی در این زمینه و

تربیت و تجهیز باید وظیفه آموزشی جمعیت هلال احمر را در دو سطح متفاوت تفکیک کرد، توضیح آنکه گاه مقصود از آموزش،

برنامه قانون  41های همگانی است که مطابق بند ب از ماده اد، آموزشهای امدادی است. اما گاهی مرعلمی کادر داخلی و نیرو

جمعیت »  با اصلاحات و الحاقات بعدی 25/11/1398( مصوب  1381ـ  1384)  پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ازم برای بهبود وضعیت ایمنی در های لهای انسانی و زیرساختهلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت

http://raro.ir/images/PDF/Dastor/markaz.pdf
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های همگانی و عمومی امداد و ب ـ افزایش و گسترش آموزش های اجرائی مرتبط انجام دهد:کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاه

 « سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده نجات در سراسر کشور .

آوری جامعه، به منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب؛ یرانقانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ا 77همچنین ماده 

ذیل را برای این پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات 

های مردمی و افزایش یتکمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرف -الفجمعیت متذکر شده است:  

توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی  -ب؛  های اجتماعی مردممشارکت

های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و های عمومی به ویژه آموزشافزایش آگاهی -پو  سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور

 .آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانحافزایش تاب

های های موردی، آموزشها و نشستجمعیت هلال احمر در یک حوزه تخصصی، علاوه بر تشکیل کارگاهدر راستای این وظایف 

ر ها انجام داده است. و در حوزه دیگر به صورت عمومی به منظومختلفی نیز در سه سطح به منظور تقویت کارایی و کارآمدی نیرو

این انجام می دهد، که البته به نظر می رسد در اجرای« طرح خادم»هایی تحت عنوان و تقویت علمی شهروندان پروژه افزایش آگاهی

براساس ها ناآگاه هستند؛ برای مثال های موثری برداشته نشده است و  شهروندان همچنان نسبت به بسیاری از آموزشطرح چندان گام

درصد است. در  8،3حدود  111احمر میزان آمادگی خانوارهای کشور از ر معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلالشده دمطالعات انجام

های های اولیه و کیف اضطرار ندارند و حداقل یک نفر دورههر خانواده حداقل یک کیف کمک ،ها بیان شده استهمین پژوهش

سازی، دارای نقشه اضطرار است؛ اما هیچ کس آموزشی کمک اولیه را نگذرانده است. بسیاری از منازل مسکونی بنا بر التزام ساختمان

 وجود ندارد. ، چون اصلا نسبت به این موضوع آگاهیکندهنگام خرید خانه این نقشه را از فروشنده درخواست نمی

در نتیجه به به نظر می رسد جمعیت هلال احمر و سازمان های زیر مجموعه آن به این وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند و باید 

 ت عملی گردد.برای مراحل پیش از حوادث این آموزش های همگانی با وجود زیرساخت های قانونی که برای آن ترسیم شده اس

 

 نوسازی، بازسازی و تجهیز امکانات و نیروی انسانی: 

با اصلاحات و الحاقات  19/12/1361قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب  3از ماده  9مطابق بند 

یه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی کمک به تهاین گونه حوادث می تواند داشته باشد، وظیفه دیگری که هلال احمر پیش از  بعدی

مورد نیاز مراکز بهداشتی، درمانی و آموزشی کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ جهانی که عضو 

قانون تنظیم قانون الحاق برخی مواد به ( 29در اجرای بند)م( ماده) -الف اتحادیه بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند .

  :یابدمبالغ زیر اختصاص می بخشی از مقررات مالی دولت 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 11ریال از محل منابع ماده)( 54111411141114111معادل پنج هزار میلیارد )  -1

به جمعیت هلال  31/2/1391وب قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مص( 12و از محل منابع ماده ) 21/11/1391مصوب 

  .احمر جمهوری اسلامی ایران

 و تجهیزات امدادی و باقیمانده به نسبت چهل خرید و تأمین بالگرداز اعتبارات مذکور ابتداء برای ( %41درصد )چهل

ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و های سرمایهتملک دارایی( %61درصد)ای و شصتهزینه( %41درصد)
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نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران 

ها در اختیار جمعیت هلال مقابله با حوادث، سوانح و بحرانپیشگیری و آمادگی و  منظورو اصلاحات بعدی آن به 9/2/1361مصوب 

گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می

، «برنامه و بودجه و محاسبات»ی هااحمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون

 .مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند« عمران»و « شوراها و امورداخلی کشور»، «بهداشت و درمان»

همانطور که ملاحظه می شود جمعیت هلال احمر یکی از عمده وظایف خود را در پیش از حادثه که می توانست بر عهده گیرد 

ها و تجهیز نیروی هوایی ردیف بودجه خاصی جهت تهیه باگرد 1381که وفق قانون بودجه سال  تجهیز امکانات و نیروی انسانی بود

 قرار داده شده بود که بسیار در حوادث غیر مترقبه می تواند راهگشا باشد .

 :های لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشورهای انسانی و زیرساختارتقاء ظرفیت   

با اصلاحات و  25/11/1398( مصوب  1381ـ  1384ه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ) قانون برنام 41مطابق ماده 

های لازم برای های انسانی و زیرساختجمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ارتقاء ظرفیت الحاقات بعدی

 های اجرائی مرتبط انجام دهد:اهبهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگ

الف ـ تقویت، توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز 

ی تعیین شده دیدگان، تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهاآسیب

 .صلاح کشورتوسط مراجع ذی

 های همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور .ب ـ افزایش و گسترش آموزش

حوادث با  درگروه بندی بندی حوادث، جمعیت هلال احمر نجاتگران دستورالعمل راه اندازی پایـگاه سلامت امـداگران ومطابق با 

فجایعی هستند که احتمال وقوع آن کم بوده ولی در زمان بروز وسعت زیادی را درگیر نموده، معمولٌا  ،در مقیاس وسیع و تواتر پایین 

نمونه این  مدت پاسخگویی به این حوادث نیز طولانی است. ازو  تلفات سنگین داشته وتعداد زیادی تیم عملیاتی درآن حضور دارند

؛ در این گروه از حوادث میزان و مقیاس آسیب دیدن خود امدادگران نیز بالا می ودحوادث می توان به وقوع زلزله و یا سیل ها اشاره نم

-باشد لذا، آموزش صحیح و ارتقای کیفیت و کمیت بیمه شدن امدادگران موجبات استفاده از ظرفیت امدادی مطلوب آن ها را راهم می

 سازد.

 کیاز  یریشگیپ یبرا یجد یموضع را هشدار نای دیحادثه با نایوقوع یاصل لیدلا یریگیکه فارغ از پ نباید از نظر دور داشت

های های منظم داخل دستگاهی و خارج دستگاهی با همکاری نهاد. تعریف و تنظیم مانورکرد یتلقهای مشابه موقعیتدر  یفاجعه انسان

های اطلاعاتی امکانات و تجهیزات به منظور تقویت نشانی و هلال احمر و ... و همچنین تشکیل پایگاهدیگر به مانند اورژانس و آتش

این درحالی است که رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرده است که  ها راهگشا باشد؛ها می تواند در حوزه تقویت زیر ساختزیرساخت

نیروهای جمعیت مانور اختصاصی در مورد سیل تا کنون نداشته اند و درست است که به گفته ایشان سیل اخیر جمعیت را دچار 

 غافلگیری نکرده است اما آمادگی نیروها با توجه به حجم بالای آب بسیار کم بوده است.

 

 ثهحین حاد

 ارائه خدمات امدادی
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، با اصلاحات و الحاقات 19/12/1361قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 3از ماده  1در اجرای بند 

از وظایف جمعیت هلال ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و غیره در داخل و خارج از کشور 

 احمر است. 

جمعیت هلال  11/12/1318مورخ  11ـ  212نا به پیشنهاد شماره ب 11/1/1392هیئت و زیران در جلسه مورخ لازم به ذکر است، 

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ  44احمر جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ) 

این قانون، رییس جمعیت هلال احمر یکی از 6ماده   15. مطابق بند جامع امداد و نجات کشور را تصویب نمود ـ طرح 1318مصوب 

 این قانون است. ، مطابقستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور و ستادهای تابع آناعضای 

 از:  وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی امداد و نجات عبارت استاین قانون 44وفق ماده 

 ـ اجرای مصوبات ستاد .  1

 ـ تهیه شرح خدمات تمامی سازمانها و بخشهای ذی ربط در امر امداد و نجات .  2

ها و انجام کارهای موازی و تکراری در زمینه امداد  ـ برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسؤولیت 3

 و نجات . 

 لازم برای آمادگی در زمینه امداد و نجات براساس سیاستهای مصوب ستاد . ـ تهیه دستورالعملهای  4

 ـ برنامه ریزی جهت تهیه و تأمین و سایل موردنیاز اسکان موقت، تغذیه و بهداشت آسیب دیدگان .  5

 ـ برنامه ریزی در مورد برآو رد او لیه تلفات و خسارات .  6

 یاز سازمانهای ذی ربط در امر امداد و نجات . ـ برنامه ریزی جهت آموزشهای و یژه موردن 1

 ـ برنامه ریزی جهت تهیه و تأ مین و سایل و تجهیزات امداد و نجات .  9

 ها در بحرانها.  های غیردولتی داخلی و خارجی و جلب و جذب این کمک ـ برنامه ریزی جهت شناسایی منابع کمک 8

 پشتیبانی، هماهنگی و نظارت بر عملکرد کارگرو ههای تخصصی امداد و نجات استان -11

اقدامات جمعیت هلال احمر در زمینه امداد و نجات پس از وقوع سانحه صرفًا در جهت » آیین نامه امداد و نجات  22طبق ماده 

با « سارات ناشی از حوادث و سوانح به شمار نمی رودآسیب دیدگان بوده و هیچگاه به معنای جبران خنجات و رفع نیازهای اضطراری 

 پیش پزشکی های فوری خدمات ارائه»1396 مصوب اورژانس اساسنامه  3از ماده 1توجه به این قسمت از آیین نامه و هم چنین بند 

 ساخت انسان و طبیعی بلایای و جدید و نوپدید های بیماری بروز غیرمترقبه، حوادث غیرعمدی، و عمدی سوانح در اورژانس بیمارستانی

 به دیده حادثه مصدوم یا یا بیمار رسیدن از قبل های فوریت شبکه نظام قالب در تابعیت و ملیت هر با کشور سطح مردم در برای آحاد

نجات را بر  گردیده است؛ جمعیت هلال احمر در مواجه با بلایا، عملیات قلمداد اورژانس سازمان های مسؤولیت زمره که در « بیمارستان

 عهده دارد و اورژانس نیز وظیفه درمانی در مناطق امن را بر عهده خواهد داشت.

 

 

 های اولیهارایه کمک 

، با اصلاحات و الحاقات 19/12/1361قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ، 3از ماده  2مطابق بند 

دگران جزو وظایف جمعیت هلال احمر تعریف شده است. لازم به ذکر به به وسیله امدادگراارائه کمکهای اولیه در حوادث غیر مترق
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قانون برنامه چهارم توسعه  126این جمعیت در اجرای قانون مذکور قادر به استفاده از نیروهای داوطلب می باشد که ماده است

به منظور به » بیان می دارد: ا اصلاحات و الحاقات بعدی ب 11/16/1393اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 

کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، 

مایه ای و خدمات های سرو سایر دستگاههای ذی ربط مجازند دراجرای طرحهای تملک دارائی جمعیت هلال احمردهیاریها، 

 «. اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند

قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب از  2همچنین ماده 

ها، ( کلیه وزارتخانه31/13/1381)اصلاحی - 2ماده » این اختیار تصریح می دارد: ی در توضیحالحاقات بعدبا اصلاحات و  12/11/1396

مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی، شرکتها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به ویژه 

زشکی، راه و شهرسازی، تعاون، نیرو، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پوزارتخانه

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط زیست، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری، 

آمادگی بسیج سازندگی، بخشی از فعالیتها،  کمیته امداد امام خمینی ) ره ( شهرداریها و دهیاریها مجازند متناسب با میزانایران، 

های تملک دارایی زودبازده، کم هزینه و عام المنفعه، امدادی، فرهنگی و مردم یاری خود را با استفاده از نیروهای طرحها و پروژه

 «اجراء نمایند.داوطلب بسیجی و مردمی، جوانان و متخصصین سازمان یافته، توسط سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج 

به گفته رئیس جمعیت هلال احمر، با وجود طرح ملی خدمات نوروزی جمعیت هلال احمر و اماده باش نیروهای جمعیت، در 

تعداد زیادی ساعات اولیه حادثه با کمبود قایق مواجه بوده اند اما پس از گذشت ساعت هایی از وقوع حادثه و اطلاع رسانی به نیروها 

در برخی  سنگین شامل تراکتور، کامیون های سنگین نظیر یونیماک و بدفورد که قابلیت حرکت در محیطی آبی دارند قایق، خودروهای

 نقاط حاضرگردید اما همین موضوع باعث شد ما در ساعات اولیه و طلایی بحران با مشکل مواجه شویم. 

 های دیگرهمکاری متقابل با نهاد

ر، جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از اعضای آیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشو 3ده از ما 25باید دانست که مطابق بند 

این شورا 2از ماده  5شورای اجتماعی، مکلف به انجام وظایفی است که می تواند در حین حادثه بسیار حایز اهمیت باشد. وفق بند 

 می باشد.ها اده بهینه از امکانات آنهای اجرایی و استفهای متقابل بین دستگاهتقویت همکاریمکلف به 

، با اصلاحات و الحاقات 19/12/1361قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب از  5همچنین مطابق ماده 

اسلامی ها، سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمائی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه آهن جمهوری کلیه وزارتخانه

ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی 

 لازم را بنمایند .

 

 های اجراییها و فعالیتاولویت بندی و سطح بندی برنامه

آیین  2از ماده  1یر مترقبه بوده است. بدین منظور بند ها و عملیات اجرایی حین حوادث غمدیریت همواره خلاء موجود در برنامه

های اجرایی ذی های اجتماعی دستگاهها و فعالیتها در برنامهها و اولویتبررسی و تعیین ضرورتر، نامه تشکیل شورای اجتماعی کشو

این شورا می تواند اقدامات ایاین شورا در نظر گرفته شده است. رییس جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از اعضاز ظایفربط 

 این رسالت انجام دهد.ای در اجرایی شدنشایسته
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را بر عهده هلال احمر  برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانحقانون تشکیلات جمعیت نیز  3از ماده  3بند 

 قرار داده است.

 ال احمر با اشاره به نقش حاکمیتی دولت در پاسخگویی به سوانح و حوادثبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلاز سوی دیگر 

متولی خاص وجود ندارد و بار آن بر دوش جمعیت هلال احمر و امدادگران و نجاتگران  ،در حال حاضر در پاسخگویی به برخی حوادث

وجود دارد باید در تعامل با مجلس روشن شود  در نتیجه این موضوع توسط خود جمعیت با توجه به مبنای قانونی که برای آن آن است

تا هلال احمر به عنوان نهاد متولی امر امداد به رسمیت شناخته شود، زیرا با وجود پراکندگی نیروهای امدادی، سطح بندی تیم ها و 

پراکندگی ها از دست خواهند  اعلام بندی ها به طور دقیق و منظم وجود نخواهد داشت و نیروها به طور کلی قدرت مانور خود را در این

 داد.

 

 پس از حادثه

 مدیریت کمک های غیر دولتی داخلی و خارجی

مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و » اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورآیین نامه  24بر اساس ماده 

نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه کمک

یع گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزاست که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می ایران

های دولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهده امکانات و کمک

 « های یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع استسازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک

 

 نی صدمه دیدگانحفظ سلامت و بهداشت روحی و روا

این گونه حوادث بر عهده دارد حفظ سلامت و بهداشت روحی و به نظر می رسد جمعیت هلال احمر مهمترین رسالتی که پس از

کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات قانون تشکیلات جمعیت هلال احمر  3از ماده  5روانی صدمه دیدگاه از حادثه است. مطابق بند 

از تسکین آلام آوارگان، پناهندگان، مرضی و معلولین و ایجاد حس تعاون و تفاهم و دوستی و نیکوکاری بین مردم اجتماعی در جهت 

 این جمعیت است.وظایف

های سلامت روان و روانشناختی را ارسال و خدمات های واصله، هرچند وزارت بهداشت و مرکز اورژانس تهران، تیممطابق گزارش

این های جمعیت هلال احمر نبوده است. باید دانستاین خدمات در لیست فعالیتهای دریافتیند. اما مطابق گزارشالازم را انجام داده

های ها از قبیل استرس، بیماریاین بیماریها تاثیرات بلند مدت بر بحث سلامت جامعه می گذارند. لذا جلوگیری از افزایشگونه بیماری

 است.روحی و روانی و... شایان توجه 

 

 کاستی و خلأهای امداد و نجات-1-18-8

 اطلاعاتی جامع یهاپایگاه تدوین

آنچه تا به آموزی از ریزی براساس درسبهترین شیوه برنامه ریـزی در انتخابِدهد که سابقه برنامـهنشان می اهطالعات و یافتهم

های بعدی گیریسازی و تصمیمبـا روش مستندسازی عملیات و ارزیابی و پایش آنهـا کـه مبنـایی بـرای تصمیم امروز رخ داده است
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کـه  است  نحوییافته بهریزی متوازن در چرخه مدیریت بلایا در کشورهای توسعهگیرند مـوثر اسـت. از طرفی دیگر برنامهقرار می

ریـزان در مد نظر برنامـه ها را در بر می گیرد که این گستردگی ابعاد می تواندبازسازی تمامی ابعاد پیشگیری، آمادگی مقابله، 

صورت متوازن کشورهای در حال توسعه به در ریزیبرنامه ˝چرا که نوعا ؛کـشورهای در حـال توسعه در زمینه مدیریت بلایا قرار گیرد

ریزی تمرکـز دارد، پیشینه برنامهدر مرحله حادثه   امـداد و نجـاتروی معطوف به تمامی مراحـل مدیریت بلایا نیست، بلکه بیـشتر 

گذاری این موضوع دارد، این در حالی است که تحقیقات نشان داده اند که چهار دلار سرمایهنیز حکایت از  ایراندر امر مدیریت بلایا در 

از طرفی مدیریت و برنامه ریزی در خصوص بحران در  دلار صرفه جویی در هزینه ها است. 21در بعد پیشگیری از بلایا معادل 

محلی و با مشارکت متخصصانی صورت می پذیرد  -استانی -کشورهای پیشرو حاکی از این امر است که مدیریت بلایا به صورت مرکزی

برای مقابله با خطر وجود که نوع و میزان آگاهی انان در براورد دقیق تری از خطر پذیری و اسیب پذیری و منابع موجود در سطح محل 

دارد، به تعبیر دیگر مدیریت اطلاعات یکی از اساسی ترین پایه ها برای تصمیم سازان و تصمیم گیران در سطوح مختلف بوده و ناگریز 

 254د.مشارکت بیشتر متخصصان در چرخه مدیریت بلایا را در پی دار

رت مدون و جامع وجود ندارد و امکان تهیه و تحقیق آن از طریق از آنجایی که ارزیابی و پهنه بندی خطر پذیری کشور به صو 

دستگاه های متولی امور مدیریت سوانح نیز میسر نمی باشد؛ این ضعف و کاستی اطلاعاتی و همچنین فقدان ارتباط بین دستگاه های 

خطر پذیری از چالش های بسیار خدمت دهنده، منابع اطلاعاتی نا مطمئن، عدم وجود زیر ساخت های اطلاعاتی و نداشتن نقشه 

 می باشد. 89اساسی و جدی در مواجه با سیلاب سال 

 

: در طی مصاحبه های به عمل آمده اعلام کرد مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر»

اپراتور از امدادگران و داوطلبان نخبه و با تجربه هلال احمر که دارای درجه نجاتگری و ایثار هستند، اطلاعات حوادث و سوانح را  351

های مدیریت بهینه حوادث هستند که راکز کنترل و هماهنگی عملیات یکی از شاخصهو م در سطح کشور جمع آوری و ثبت می کنند

های جغرافیایی و نقاط خطرپذیر، ت از قبیل میزان تخمین خسارت منطقه، وسعت مناطق عملیاتی، لایهدر این مراکز تمام اطلاعا

اطلاعات اقلام انبارها و تجهیزات و ناوگان ترابری، تجهیزات و امکانات ارتباطات رادیویی و مخابراتی و نیروهای عملیاتی و منابع در 

مناسبی برای انتقال به مدیران  ریزی یه و تحلیل تمام اطلاعات بتوانند تصمیم و برنامهگیرد تا با تجزاختیار مدیران ستادی قرار می

هایی مانند عدم هماهنگی وی ادامه داد: مدیریت حوادث موضوع مهمی است؛ موضوعی که گاهی با اشکالات و ضعف؛ میدانی ارائه دهند

های اطلاعاتی مناسب و اما اگر لایه ؛لمی اطلاعات همراه استدرون بخشی و بین سازمانی، نداشتن اطلاعات درست و پردازش غیرع

کافی در شرایط بحرانی در اختیار مدیران ستادی و صف قرار بگیرد، اجرای مراحل مختلف عملیات امداد و نجات تسهیل خواهد شد، 

 .یابدعلاوه بر آن خسارات مالی و جانی هنگام و پس از وقوع حوادث هم کاهش می

که مرکز کنترل و  1381نترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر توضیح داد: از سال مدیر مرکز ک

در سطح کشور راه اندازی شد، این  EOC با نام اختصاری (Emergency Operation Center) هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر

بر عملکرد آنها بر عهده مدیریت کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و استان کشور فعال است که نظارت  31مرکز هم اکنون در 

 .نیز اطلاعات دقیق و مطمئنی از حوادث مختلف در سطح کشور در این مرکز وجود دارد 81توان گفت از سال نجات است و می

                                                 
34  -Disasters. Urban disasters and megacities in a risk society. GeoJournal 1995; 3: 329254 
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یت، این مراکز کنترل و هماهنگی های جمعیت هلال احمر به عنوان مغز متفکر یا فعال این جمعدرخشان گفت: یکی از ضرورت

ها است، به این ترتیب که هر جایی از اطلاعات کل سوانح در سطح استان آوری هستند و وظیفه اصلی آنها جمع ها EOC عملیات یا

ز به محل حادثه های پاسخگو، عملیات را اعلام کرده و آنها نیکشور اتفاقی رخ دهد، اطلاعات را دریافت و بعد از تجزیه و تحلیل، به تیم

 «.شونداعزام می

اما یافته های حاکی از آن است که این نظام اطلاعاتی چنان دقیق عمل نکرده است و در جریان سیل عدم وجود منابع اطلاعاتی 

د در چن نقل از رئیس جمعیت هلال احمرحتی در خصوص تعداد و مکان روستاهای درگیر در سیل تا حدی فاجعه بار بوده است که به 

 در دسترس نبوده و این موضوع به علت عدم وجود امکانات مخابراتی تشدید شده است.اطلاع دقیقی از روستاهای سیل زده  روز اولیه، 

 

با توجه به آنچه که بدان اشاره شد مشخص می گردد که  به روز رسانی امار و اطلاعات در سیستم کنونی به کندی انجام می شود و 

اطلاعات دقیق و قابل اتکا و استناد در دسترس نیست و همین امر موجبات مغفول ماندن گروهی از افراد از فرایندهای امدادی می شود. 

، ویژه کلیه دستگاه های امدادی جهت پشتیبانی دیگر ت از این معضل تدوین یک دستورالعمل جامع و کاملتنها راهکار برون رف

دستگاه ها در حوادث است تا بر اساس آن نسبت به در اختیار قرار دادن آمار و اطلاعات مورد نیاز از سایر دستگا ها اقدامات ضروری در 

 زمان مورد انتظار انجام پذیرد. 

ها، های جامع اطلاعاتی در دو حوزه تهیه شود. در یک حوزه به منظور در دست داشتن آمار و اطلاعات نیروشود پایگاه توصیه می

ها، هایی ضمن اطلاع از داشتهاید. چنین پایگاهها و نیازهایی که متناسب با پیشرفت و گسترش شهرها به وجود میامکانات، کمبود

های مناطق ریسک پذیر، به منظور برای رفع آنها را فراهم می سازد و در حوزه دیگر، استفاده از پایگاهها و اقدام امکان بررسی کاستی

 موقع مفید باشد.پیش گیری و آمادگی، می تواند در دسترسی سریع و اقدام به

 

 بلا ریزی در مدیریتریزی و سطوح برنامه مقایسه کشورهای مورد مطالعه از نظر سابقه برنامه 18-1جدول 

 255ریزی ساختار حاکم کشورریزی )سال( سطوح برنامهنام کشورها سابقه برنامه* 

 

 ناحیه غیر متمرکز -استانی -مرکزی 1841کانادا 

 شهری غیر متمرکز -استانی -مرکزی 1991ژاپن 

 ناحیه نیمه متمرکز -استانی -مرکزی 1861هند 

 متمرکزقبیلهای غیر  -محلی -ایالتی -فدرال 1913آمریکا 

 متمرکز غیر متمرکز 1843ترکیه 

 متمرکز نیمه متمرکز 1851پاکستان 
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 متمرکز نیمه متمرکز 1858ایران 

 

 

 آموزش همگانی، تجهیز  و به روز رسانی  نیروهای هلال احمر( 1

در خصوص آمادگی نیروهای جمعیت هلال احمر، با توجه به اینکه محوریت کار هلال احمر خدمات داوطلبانه می باشد و پایگاه 

های امداد و نجات به عنوان اولین پاسخگو در حوادث و سوانح و اولین تیم های اعزام کننده به حوادث می باشند لذا ضروری به نظر 

با جمع آوری نقاط ضعف و قوت عملیات از  89ت در هر شیفت کاری استفاده گردد، در جریان سیل نوروز می رسد از نیروهای کادر ثاب

سوی تیم های عملیاتی و برگزاری چندین جلسه نقد و بررسی نقاط قوت با حضور سر تیم های عملیاتی و اعضای دخیل کارگروه 

به علت تجربه بسیار پایین، به هیچ عنوان مطلوب بیان نشد در این راستا  عملکرد نیروهای داوطلب هلال احمرسیل؛ ارزیابی کلی 

 پیشنهاد می گردد که:

 فرم های ارزیابی با محوریت مدیریت حوادث تنظیم گردد .1

 تأمین منابع مالی جهت برگزاری دوره های ارزیابی سوانح در سطح استانداردهای صلیب سرخ .2

ی می بایستی به عنوان یک کار اصلی و محوری در کاهش حوادث و سوانح به طرح آموزش تیم های امداد و نجات روستای .3

سرعت در دستور کار قرار گیرد که متاسفاته تا به امروز هیچ کدام از مانورهای ارتقای کارایی امداد و نجات انجام نپذیرفته 

 است.

زاری مانور های سراسری است که در آن بتوان علاوه بر تمامی موارد ذکر شده، یکی از ممترین وظایف سازمان بحران نیز برگ

توانمندی کشور برای مقابله با مخاطرات سیلابی را ارتقا داد، این در حالی است که در طی گزارشات واصله از سازمان مدیریت بحران، 

یی که طراحی و برگزاری اعلام شده است: وظیفه برگزاری چنین مانورهایی بر عهده کارگروه سیل و مخاطرات دریایی است و از آنجا

مانورهای سراسری هزینه بر بوده و امکان تامین منابع مالی با مشکلاتی مواجهه است، دستگاه های اجرایی در سطوح ملی، استانی و 

شریفاتی برای ایجاد آمادگی مربوزه اقدام می نمایند که این مانورها کاملا جنبه تمانور دورمیزی و مانور ساعت صفر شهرستانی در قالب 

 داشته است و برای ارتقای توانایی های نیروهای جمعیت هلال احمر کارساز نمی باشند.

ر حوزه های لازم دنامهها و آییناردوین استاندتدر شهرها، احمر در سازمان هلالیریت بحران دیکی از وظایف اصلی متولیان مد

ه رحال توسعه بر کسی پوشیدیافته و در جوامع توسعهسازی آنها دهها و پیاداردوین استانداست. ضرورت تد سازیآموزش و فرهنگ

های ن تابلوها و بیلبورداد. قرارداردد ی وجودهای اجرایی بازهم اشکال زیادنامهها و آیینارداستاند ر اماکن شهری با وجودنیست. د

گی و همکاری م به مقوله بحران و آمادوامل تاثیرگذار بر توسعه فرهنگ و نگاه مردیکی از ع تواندر معابر و اماکن شلوغ میآموزشی د

جه سالانه فراوانی منظور ها بودر کشورهای پیشرفته برای این قسمت از فعالیت. در مواقع بحرانی باشداحمر دآنها با ماموران هلال

 .ان نیز به خوبی برقرار شودو مشارکت از طرف شهروند ر مواقع بحرانی اعتمادد گی افراد، تا با آمادشودمی

 استانداردهای بین المللیِ امداد رسانی در حین سیل) جستجو و نجات(( 1

: امکانات پایگاه های امداد و نجات هلال احمر اعلام کرد ، وی رئیس جمعیت هلال احمر کشورطی مصاحبه های به عمل آمده از 

با توجه به حادثه خیز بودن کشور و افزایش روز افزون حوادث ترافیکی باید .ستاندارد جهانی فاصله زیادی داردایران با معیارهای روز و ا
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وی خاطر نشان کرد: هلال احمر در زمان بحران و حوادث مختلف در کمترین زمان   .امکانات جمعیت هلال احمر همواره به روز شود

  .پایگاه امداد و نجات در نقاط مختلف کشور مستقر است 511ضر ممکن باید در کنار مردم باشد و در زمان حا

پایگاه است که در زمان حاضر از نظر  211رئیس جمعیت هلال احمر ادامه داد: استاندارد تعداد پایگاه هلال احمر در کشور یک هزار و 

  .کمی و کیفی با معیارهای روز جهانی فاصله زیادی داریم

د کمبود امکانات در جمعیت هلال احمر برای اقدام موثر در زمان وقوع بحران افزایش مشارکت همگانی و پیوندی اضافه کرد: با وجو

  .آموزش مردم در کاهش تلفات و خسارت های مالی تاثیر گذار است

یای طبیعی مانند با توجه به میزان سوانح رانندگی و بلا ایرانامکانات پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر : وی تصریح کرد

سیل کیفیت چندانی ندارد که اهدای تعدادی از خودرو های جدید امداد و نجات به استان به حضور فوری هلال احمر در سوانح مختلف 

 .تاثیرگذار است

در شرایط بحران و اضطرار تیم های امداد و نجات باید بر اساس یک الگو و نظم منطقی عمل نمایند؛ بر اساس اولویت های ضروری 

مورد  89خصوص سیل نوروز ترتیب اقدامات باید به شرح ذیل صورت پذیرد حال این موارد را نسبت به اقدامات جمعیت هلال احمر در 

 معایب اقدامات را مورد مداقه قرار خواهیم داد؛ بررسی قرار داده و مزایا و

 

 اعزام تیم های ارزیاب -1-1
یکی از موارد مهم و فعالیت های هلال احمر در بحران های  پیش رو، بررسی و انتخاب محلی برای اسکان مردم می باشد که باید 

حادثه دیدگان باشد؛ حادثه دیدگان باید در هنگام ورود به سرعت در پی آن بود؛ اسکان اضطراری می تواند به صورت ایجاد چادر برای 

به اردوگاه پس از رفتن به چادر بهداشت  واکسیناسیون و دریافت کارت بهداشتی به چادر اسکان و آمار راهنمایی شوند و در این 

 چادرها فرم آمارگیری در اختیار آنان قرار گیرد

جمعیت هلال احمر پس از » زده کشور را تشریح کردهای سیلم شده در استانرئیس سازمان امداد و نجات اقدامات امدادی انجا

علام وضعیت زرد) هشیار باش( بر اساس اخطار های صادره از سوی سازمان هواشناسی تیم های ارزیاب خود را در مناطق خطر مستقر 

جهت پیش بینی اماکن قابل استفاده جهت اسکان  ساخت و به ساکنان این مناطق تخلیه منازل را اعلام نمود، همچنین اقدامات لازم

اضطراری شامل سالن های ورزشی، مساجد و مدارس و .... را انجام داد. از جمله دیگر اقدامات جمعیت توسط تیم های ارزیاب شامل 

 موارد ذیل است:

 الف( استقرار بالگردهای امدادی در نقاط حاصل خیر

 ان ها از تجهیزات، اقلام اسکان و تغذیه اضطراریب( تقویت و شارژ انبارهای امدادی است

 پایگاه و پست موقت و سیار مداد و نجات در سطح کشور 1411ج( آماده باش بیش از 

، شرایط ها علی الخصوص لرستان با وجود پیش بینی موارد مورد نیازبا توجه به حجم بالای آب ورودی در استاناما متاسفانه، 

اندهی تجهیزات و امکانات برای خدمت رسانی و عملکرد در هر چهار مرحله مدیریت بحران به صورت همزمان سازم ایجاد شد و دشوار 

  «به طور هم زمان بازسازی و پیشگیری صورت می پذیرفت. که در یک نقطه باید  تا حدی به  را ایجاد کردکاری بسیار دشوار و سخت 
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 و نجات عملیات جست و جو -1-1
آماده  یاعلام صد در صد ها،هشدار افتیبه محض در  ، معاون عملیات سازمان امداد و نجات کشورخبرگزاری صداوسیما به گزارش

و ارتش و  جیمختلف از جمله سپاه، بس یهادستگاه نیکه ب ییاز حادثه انجام شد، با هم افزا شیپ یو انتقال اقلام امداد میباش کرد

 در این سطح جمعیت هلال احمر اقدامات زیر را انجام داد: انجام شد. مورد نیاز هلال احمر انجام شد خدمات 

 الف(امداد و نجات  از طریق بالگرد، قایق و خودروهای امدادی

آب و تخریب راه های ب( اقدام  به جست و جو و تغذیه افراد آسیب دیده در نقاط امن: با توجه به محاصره روستاها توسط 

ارتباطی، یکی از نکات برجسته این سطح از عملیات ها، استفاده از توان امداد هوایی جمعیت هلال احمر بوده که در این مدت نسبت به 

 موده اند.نفر در غالب امدادگر و نجاتگر اقدام ن 2921ساعت پرواز  و  انتقال  841هزار کیلو گرم اقلام غذایی  و زیستی طی  183انتقال 

 علاوه بر این به تفکیک، کمک های صورت گرفته توسط جمعیت شامل موارد ذیل است:

سورتی  411 در  احمر هلال هوایی امداد تیم نیز زمینه این در  :گلستانعملکرد و خدمات امداد هوایی هلال احمر در  .1

جا کرد و امداد هوایی هزار کیلوگرم بار را جابه 245نیروی امدادی و  639ساعت پرواز انجام داد و یک هزار و  188:35

جا کیلوگرم بار را جابه  111هزار و  29نیروز و  111ساعت پرواز انجام داد و  28:55سورتی  51سپاه و ارتش نیز در 

 .کرد

ن شهرستان استا 12 در جوی تغییرات  :89فروردین  16تا  81اسفند  25از  استان مازندراناقدامات امدادی در  .2

تن  514هزار تن امدادرسانی شده و  15شهر، روستا و محورهای کوهستانی به بیش از  99مازندران باعث شد تا در 

تن در  659منزل از آب تخلیه شود و در این استان نیز  991دستگاه خودرو از برف رهاسازی و  445اسکان اضطراری، 

 818تخته پتو، یک هزار و  466هزار و  4ی( فعالیت داشته و فروند قایق )امدادی و محل 19تیم امدادی با  162قالب 

قوطی  631بطری آب معدنی، یک هزار و  321هزار و  9بسته غذایی،  21هزار و  2کیلوگرم نایلون،  131تخته موکت، 

کیلوگرم وغن میان  534هزار و  2کیلوگرم برنج و  211هزار و  15کیلوگرم خرما،  191هزار قرص نان،  23کنسرو، 

 .سیل زدگان استان توزیع کردند

شهر،  118شهرستان و  19در  89فروردین  16تا  81اسفند  25 از  نیز استان خوزستانامدادگران هلال احمر در  .3

تن از  142هزار و  24تن ارائه کردند و  813هزار و  42روستا، مناطق عشایرنشین و محور کوهستانی خدمات لازم را به 

اردوگاه اسکان  34تن به مناطق امن انتقال داده شدند. در این زمینه  316ات اسکان اضطراری بهره برده و خدم

اضطراری در مدارس و سالن های ورزشی شهرهای دزفول، اهواز، شوش، شوشتر،شادگان، باوی و سوسنگرد ایجاد شد و 

هزار تن  111دگی و هماهنگی برای اسکان اضطراری تقویت انبارهای امدادی از تجهیزات اسکان و تغذیه اضطراری، آما

پرس غذای گرم از دیگر  819هزار و  21محموله امدادی از طریق هواپیمای ارتش و توزیع  5در شهرستان ها، ارسال 

 .اقدامات برای امدادرسانی به سیل زدگان خوزستان بوده است

هزار کیلوگرم محموله را جا به جا کردند  18مسافر و  212ساعت  56سورتی پرواز در  83تیم امداد هوایی هلال احمر با  .4

 221هزار و  3تخته پتو،  911هزار و  1دستگاه چادر،  514هزار و  3امدادگر و نجاتگر،  951تیم شامل  115و با تلاش 

 534هزار و  38بسته غذایی،  686هزار و  2کیلوگرم برنج،  131هزار و  14قوطی کنسرو،  241هزار و  32تخته موکت، 

http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/


496            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

کیلوگرم نایلون میان سیل  544هزار و  3بطری آب معدنی و  12هزار و  16کیلوگرم حبوبات،  6هزار و  9قرص نان، 

 .زدگان توزیع شد

اشاره  89فروردین  16تا  4  از سیل زدگان استان ایلامهمچنین به تلاش امدادگران هلال احمر برای خدمت رسانی به  .5

تن  149هزار و  3هزار تن امدادرسانی شده و  12شهرستان به بیش از  11استان ایلام نیز در  کرد و توضیح داد: در

فروند بالگرد امدادی در منطقه،  2واحد مسکونی از آب تخلیه شد. استقرار و فعالیت  113اسکان اضطراری داده شده و 

اردوگاه اسکان اضطراری در شهرستان های ملکشاهی، دره شهر، ماژین و مهران، تقویت انبارهای امدادی استان  9ایجاد 

و شعب، اعزام تیم استان کردستان برای پشتیبانی عملیات و برقراری ارتباط استان در بستر تلفن ماهواره ای ثریا از 

 .ستدیگر خدمات هلال احمری ها به سیل زدگان استان بوده ا

با وجود آمار ارائه شده توسط جمعیت هلال احمر، شاهدان عینی در گلستان از اقدامات امداد و نجات بسیار ناراضی بودند، به گفته 

ساعت بعد  24ی ایشان در چندین ساعت اولیه و اوج نیاز مردم به اقدامات امدادی تنها دو بالگرد در منطقه گلستان حضور داشت و 

در  1389فروردین  13ه گرگان ارسال شد تا اقلام مورد نیاز تأمین شود، همچنین به نقل از استاندار ایلام در تاریخ سه بالگرد دیگر ب

دانسته است؛ در این ناحیه تنها یک بالگرد کوچک دو نفره اورژانس  بالگردهاکمبود خبرگزاری میزان مشکل اصلی امداد رسانی را 

نتوانسته است امداد های خود را با توجه به تخریب راه های زمینی از یک طرف و کمبود وجود داشته است و جمعیت هلال احمر 

 بالگردها از سوی دیگر در زمان مناسب و مقتضی به ایلام برساند.

 

 همکاری در تخلیه آب در حوادث سیل: -1-1
ام شده در مناطق درگیر در سیل را نیروهای جمعیت هلال احمر در خصوص تخلیه آب در حادثه سیل نیز به تفکیک اقدامات انج

 اعلام کردند؛ 

 11331 نودشتیم ،یآباد، کالله، کردکو یشهرستان )گرگان، بندرترکمن، آزادشهر، آق قال، گنبدکاووس، بندرگز، علدر  .1

 .دیگرد هیاز آب تخل زیخانه ن

شده  هیاز آب تخل یواحد مسکون 1421شده  یهزار نفر امدادر سان 11شهرستان به تعداد  11در  زیاستان لرستان ن در .2

 است.

 113داده و  ینفر اسکان اضطرار 3213شده و  یهزار نفر امدادرسان 15از  شیشهرستان به ب 8در  زین لامیدر استان ا .3

 شده است. هیاز آب تخل یواحد مسکون

 

 

 مدیریت کمک های مردمی در بستر جمعیت هلال احمر

در زمینه مدیریت افراد داوطلب، سازمان جمعیت هلال احمر این وظیفه را بر عهده دارد و به گونه ای برنامه ریزی شده باید تمامی  

داوطلبان در مناطق تحت تأثیر را تحت مدیریت دستگاه مربوط قرار دهند، در قسمت های بعدی این مهم مورد بررسی قرار خواهد 

اقدامات بسیار مطلوبی به عمل آمد؛ این نخستین باری در  89ی نقدی مردمی در جریان سیل نوروز گرفت؛ اما در خصوص کمک ها

تاریخ حوادث ایران است که تمامی کمک ها به صورت تقریبا منسجمی به یک سو هدایت شده است و البته نقش اطلاع رسانی و 
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المللی از ثبت رکورد بین س سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمررئیگزارش دهی به مردم نیز در این راستا بسیار حائز اهمیت است؛ 

مردمی برای  میلیارد تومان کمک نقدی 211بیش از خبر داد و گفت: در این حادثه  89دیدگان در سیل نوروز ارائه خدمت به آسیب

جبران خسارت های وارده جمع آوری شد که در نوع خود در تاریخ جمعیت هلال احمر کم نظیر بود و یکی از دلایل اصلی آن، بهره 

 .برای تسهیل در پرداخت آنلاین کمک های مردمی استاپلیکیش های مناسب گیری از 

حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک با هوشنگ ، در به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر

 بستر ارائه و نیکوکارانه های فعالیت افزایی هم هدف با پاسارگاد الکترونیک پرداخت شرکت  مدیره هیات عضو و مقام قائم معتمدی

 .کرد عنوان الکترونیکی پرداخت ابزارهای تمامی روی پرداخت مناسب

امضای دو طرف رسید، بخشی از فرآیند جمع آوری کمک های مردمی هلال احمر برای اجرای برنامه  بر اساس این تفاهمنامه که به

 .گیردتحت حمایت بانک پاسارگاد قرار می« کیپاد»های عام المنفعه از طریق اپلیکیشن 

ی با بنیاد مسکن به وی توضیح داد: اولویت جمعیت هلال احمر بر تامین لوازم خانگی سیل زدگان متمرکز است و سپس هماهنگ

 .درصدی شده است 111منظور اعطای کمک های بلاعوض به خانوارهایی که در سیل اخیر، منازل شان دچار تخریب 

: تمرکز جمع آوری کمک های در مصاحبه ی به عمل آمده اعلام کرد رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر تاکید کرد

هزار داوطلب را در پی  41و سمن ها، افزایش قابلیت تصمیم گیری و نیز مشارکت پذیری مردمی با همکاری مثال زدنی خیریه ها 

داشت که بر اساس اعلام نمایندگان اعزامی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، این امر منجر به ارائه خدمات پنج ستاره به 

 .در دنیا را رقم زدسیل زدگان شد که جابجایی رکورد ارائه خدمت به آسیب دیدگان 

هوشنگ معتمدی، قائم مقام و عضو هیأت مدیره شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد با بیان اینکه این تفاهمنامه در راستای برنامه 

 تمامی  جامع مسئولیت اجتماعی بانک پاسارگاد به امضا رسیده است، اظهار کرد: این تفاهمنامه سرآغاز برنامه های همکاری است و

ی تصریح کرد: در حال حاضر شود؛و می گذاشته اشتراک به کشور احمر هلال جمعیت به رسانی کمک برای موجود های یتظرف

برای جمع آوری کمک ها و وجوهات مردمی فعال است و تا پایان شهریورماه، در مرحله دوم « کیپاد»روی اپلیکیشن   *112*  زیرکد

منوهای جدید نیکوکاری ایجاد می شوند تا هموطنان خیراندیش بتوانند از این درگاه امن و این طرح، زیرساخت هایی برای افزودن 

 .های خود را به نیازمندان برسانندمطمئن کمک

بر اساس این گزارش، اعتبار زمانی تفاهمنامه از تاریخ امضا، به مدت یک سال شمسی تعیین شده است و طرفین متعهد شده اند تا 

 .های ارتباطی خود با مخاطبان، آگاهی عمومی در خصوص این پویش را افزایش دهندها و کانالویدادها، کمپیناز طریق نشریه، ر

استفاده از اپلیکیشن کیپاد منحصر به مشتریان بانک پاسارگاد نبوده و همه افراد با داشتن کارت بانکی و رمز دوم )اینترنتی( از هر 

 .مند شوندد از خدمات الکترونیک این اپلیکیشن بهرهتواننهای سراسر کشور، مییک از بانک

آیین نامه اجرایی  24با توجه به آنچه بیان شد سازمان مدیریت بحران نیز با توجه به شأن تأسیسی و همچنین مستند به ماده 

وزیع و تصاحب کمک های نقدی ، باید تدابیر و اقدامات لازم را جهت جلوگیری از هرگونه دخل و تصور، استفاده، تقانون مدیریت بحران

اشخاص حقیقی و حقوقی به عمل آورد در این راستا بنا بر گزارشات واصله، با هماهنگی به عمل آمده با قوه قضاییه و به منظور ممانعت 

مداد، از هرج و مرج در جمع آوری  و توزیع کمک های غیر دولتی از طریق مراجع ذیربط علی الخصوص جمعیت هلال احمر و کمیته ا

تدابیر لازم اتخاذ شده است و تا به امروز هیچ گزارشی از ناهماهنگی و سو استفاده ارائه نگردیده است؛ اما باید میزان کمک ها و نحوه 

هزینه کرد آن به طور شفاف از سامانه ملی اطلاع رسانی گردد و  همچنین، از جمعیت هلال احمر انتظار میرود در سامانه مربوط به 
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طور شفاف و به تفکیک نحوه هزینه کرد این کمک ها را انتشار دهد تا موجبات ارتقای اعتماد عمومی مردمی برای این نوع از خود به 

 مشارکت های فراهم آید.

 

اضطراری و همچنین مشخص نمودن مقام صالح و فرمانده در شرایط  شرایط اعلام وها اعزام بندی سطح خصوص در قوانین وضع

 بحران:

 افیت وظایف برخی نهادهاعدم شف

، جمعیت هلال احمر به عنوان یکی از اعضای رآیین نامه تشکیل شورای اجتماعی کشو 3از ماده  25باید دانست که مطابق بند 

این شورا 2از ماده  5شورای اجتماعی، مکلف به انجام وظایفی است که می تواند در حین حادثه بسیار حایز اهمیت باشد. وفق بند 

 می باشد.ها های اجرایی و استفاده بهینه از امکانات آنهای متقابل بین دستگاهتقویت همکاریمکلف به 

، با اصلاحات و الحاقات 19/12/1361قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب از  5نین مطابق ماده همچ

ها، سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی بالاخص هواپیمائی و کشتیرانی و شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی کلیه وزارتخانه

به هنگام بروز حوادث و یا در زمان جنگ در اجرای وظایف جمعیت همکاری و تشریک مساعی  ایران و گمرک ایران موظفند خصوصاً

 لازم را بنمایند .

 

به منظور تحقق اهداف و وظایف در راستای افزایش مشارکت اقشار  بنا بر گزارش های واصله از سازمان جوانان جمعیت هلال احمر

دوستانه، با استفاده از ظرفیت آنان نسبت به انعقاد تفاهم نامه با وزارت خانه علوم، مختلف جامعه در ارایه خدمات داوطلبانه و بشر 

تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، جهاد دانشگاهی، 

در دانشگاه ها، مدارس، حوزه  پایگاه 3343ر سیل اخیر با ایجاد مدیریت حوزه های علمیه و سازمان بهزیستی اقدام نموده است؛ که د

در ارائه  نفر 4119 نفر در بسته بندی و توزیع اقلام و 1212نفر در جمع آوری کمک ها،  31111مشارکت های علمیه، مهد کودک و 

این در حالی است که اگر چه بر اساس نفر با حضور در مناطق سیل زده با این جمعیت همکاری نموده اند،  2415 خدمات اردوگاهی و

برنامه های آمادگی واحدهای بهداشت و درمان اضطراری، هماهنگی های لازم از طریق جمعیت هلال احمر استان ها با دانشگاه های 

 اما عدم هماهنگی برون سازمانی در شرایط بحران و عدم تفکیک وظایف در منطقهعلوم پزشکی سراسر کشور صورت می پذیرد؛ 

عملیاتی و فقدان ارتباط اطلاعات سبب گردیده تا فرماندهی عملیاتی هماهنگ و مشترک محقق نشود و موازی کاری، اتلاف منابع و 

 وقت را در پی داشته باشد.

خصیصه مهم در بحث بحران باعث پیشرفت در روند کار می شود: الف( فرماندهی بحران ب(  3در استانداردهای بین المللی وجود 

( نهضت نرم افزاری و نیز مدل ارزیابی انجام شده به صورت میدانی و با حضور اولین و نزدیک ترین پایگاه امداد و 3یره فرماندهی زنج

پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر با اشاره به نقش حاکمیتی دولت در نجات بین شهری به محل های حادثه. به گزارش 

متولی خاص وجود ندارد و بار آن بر دوش جمعیت هلال  ،حال حاضر در پاسخگویی به برخی حوادث در، پاسخگویی به سوانح و حوادث

در نتیجه هلال احمر به عنوان نهاد متولی امر امداد  باید به رسمیت شناخته شود، زیرا با وجود  احمر و امدادگران و نجاتگران آن است

م بندی ها نا منظمی که در جریان سیل با آن مواجه بودیم و نیروها به طور کلی پراکندگی نیروهای امدادی، سطح بندی تیم ها و اعلا

 قدرت مانور خود را در این پراکندگی ها از دست دادند.
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موضوع فرماندهی یک پارچه یک دغدغه مشترک و قدیمی است که به دلیل نبود سیستم یک پارچه اطلاعات و عملیات در حال 

ری قابل اعمال و اجرا می باشد؛ چالش موازی کاری، اتلاف انرژی و منابع، توزیع نامتناسب خدمات و حاضر تنها در سطوح کلان کشو

در طی مصاحبه انجام شده  نبود استاندارد ثابت و یکسان در ارائه خدمات همواره سد راه اعمال صلاحیت نهادهای امداد و نجات است؛ 

که ) 1147/ 12/1مورخ  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحرانمر بر اساس از معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال اح

می بایست هماهنگی و یک البته مدت آن منقضی شده و تا حدود زیادی به تشکیل و عملکرد سازمان مدیریت بحران می پردازد( 

گذشت سال های متمادی از قانون پارچکی عملیاتی در حوزه های مختلف پیش از وقوع حادثه صورت پذیرد؛ که این مهم علی رغم 

مذکور کماکان مهمترین معضل آمادگی و پاسخ به سوانح  در ایران می باشد؛ از طرف دیگر عدم وجود قانون جامع و تفصیلی در 

خصوص بحران سیل و استناد به قوانین پراکنده و غیر مستقیم در این خصوص نظم حقوقی واحدی قابل رویت نیست؛ اگرچه در 

یل برخی مسائل به صورت سازمان نیافته، هماهنگی های میدانی به طور اضطراری به انجام می رسید  اما فی الواقع عدم و جریان س

 جود زبان مشترک و بالطبع تدوین شاخص های عملیاتی، سبب موازی کاری و کاهش بهره وری در صحنه عملیات می گردید.

ن چالش پیش رو عدم رعایت چارچوب های تدوین شده در قانون سازمان مدیریت لازم به ذکر است با توجه به مراتب فوق مهمتری

بحران از سوی دستگاه های موظف بوده و در صورت عدم  التزام به رعایت هماهنگی های درون و برون سازمانی،  وضعیت اشاره شده 

ار حقوقی و با شواهد نامطلوبی که در حوادثی در هر حادثه ای منجر به فاجعه ای عظیم می گردد. به نظر می رسد  به لحاظ ساخت

چون سیل اتفاق افتاده است باید یک بار برای همیشه فرماندهی بحران و تقسیم وظایف دقیق آن از زمان اعلام برقراری وضعیت 

 خطرناک  را به عهده یک نهاد  تخصصی قرار داد و این نهاد به عنوان آمر قانونی در شرایط خاص شناخته شود.

 

 پیشنهادات پژوهشگران-1-18-1

نوع بلا  31وجود  پذیر جهان و برابر گزارش جهانی حوادث مبنی بر قرارگرفتن ایران در زمره هفت کشور نخست آسیب .1

پرداختن ، 1389-1311سال های در  سیل خیز  مورد بلای 112نوع بلای طبیعی شناخته شده در جهان و بروز  41از 

پژوهش  در ایران، هدف اینتوسط یکی از نهادهای مهم امداد و نجات یعنی هلال احمر  بلایاریزی مدیریت  به امر برنامه

ها حاکی از آن است که بین نوع و میزان یافتهت. با بررسی برخی کشورهای پیشرو در زمینه مدیریت حوادت و بلایا اس

 ته و راهبرد متـوازن در تمـامی مراحـل درریزی پیشرفته برای مدیریت بلایا سنخیت وجود داشبرنامه یـافتگی وتوسعه

باعث شده است تا مشارکت جامع پیشرو کشورهای  ریـزی غیـر متمرکـز در. برنامهنهفته استریزی مدیریت برنامه

ها منطبق با واقعیات و استفاده حداکثر از کند و برنامه ریزان را در سطوح مختلف در اجرای برنامـه جلـببرنامه

نتیجه با توجه به اینکه  در  پذیری گردیده است.آسیب امعـه تنظـیم گردنـد کـه نتیجتـا موجـب کـاهشظرفیتهای ج

ریزی مدیریت بلایا به برنامه چرخش رویکردنماید می ریزی متمرکز برای مدیریت بلایـا اسـتفادهکشور ما از برنامه

و همچنین ارتقای آموزش نیروهای  وح مختلف سط سطوح استانی، شهرستانی، بخشی و روستایی با حفظ تعاملات

ها منطبق با است تا برنامه انمورد پیشنهاد پژوهشگرامدادگر و تمرین مستمر آنها در مواجه با مخاطرات طبیعی 

-ریزی در تمامی چرخه مدیریت بلایا بههای موجود، برنامهپتانسیل ها وواقعیات تنظیم شده و ضمن استفاده از ظرفیت

 طور متوازن صورت پذیرد. 



481            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

های مراکز ها در پایگاه دادهها، اختلاف دادهیکی از این چالش :بهینه نمودن نحوه جمع آوری اطلاعات در زمان بحران  .2

ای واقعی در محل حادثه می باشد. به عنوان مثال ممکن است مسئولان بحران به های اطلاعات جغرافیایی با دادهسیستم

منسوخ درباره مصالح خطرناک دسترسی داشته اما فاقد اطلاعات کامل و جزئیات مربوط به مصالح  داده های ناقص و

استفاده شده در یک ساختمان به خصوص باشند، هرچند این داده ها در مراکز صنعتی مربوط موجود باشند. بنابراین 

به وضوح پیشرفت  .و کاملی در اختیار باشدبرای داده ها لازم است تا داده های جغرافیایی بسیار شفاف  مدیریتی جدید

ها در زمان بحران)و نه تنها بعد از در جهت پیاده سازی سیستمی برای مدیریت جمع آوری داده های ورودی و پاسخ

ها آن( برای مطلع ساختن مسولان بحران در زمان بحران امری بسیار لازم است. نکته مهم اینکه تجزیه و تحلیل داده

های مناسب در بحرانهای بعدی را تسهیل نماید. این کار بوسیله ن می تواند کار فرموله کردن پاسخگوییپس از بحرا

تشخیص نحوه پاسخگویی و مدیریت فعالیتها برای بهینه نمودن آنها صورت می گیرد. این مجموعه داده می تواند عنصر 

 .اشدبسیار گرانبهایی در معتبر ساختن و پیشرفت مدل مدیریت بحران ب

: مسئولیت دریافت )مرکز کنترل و هماهنگی اطلاعات(EOCواحد  ارتقای مدیریت اطلاعات عملیات امداد و نجات در .3

است؛ که قبل و در مرحله آمادگی کلیه اطلاعات شهر و  EOCاطلاعات، تجزیه، تحلیل و آمارگیری بر عهده  واحد 

تهیه نقشه های شهر و روستاهای استان فعالیت دارد. در  روستاهای استان شامل اطلاعات جمعیتی، تعداد خانوارها،

زمان بروز بحران روزی دو بار این آمار و اطلاعات) میزان خسارت، نوع و تعداد خدمات ارائه شده، شهر و روستاهای 

از  درگیر، تعداد خانوارهای اسیب دیده، تعداد نیروهای عملیاتی و خودروهای بکارگرفته شده...( طبق فرم پیوستی

تصمیمات در قبل از وقوع  89شود، در جریان بحران سیل نوروز شهرهای اسیب دیده دریافت و در مرکز جمع آوری می

حادثه بر اساس داده های اولیه اتخاذ شد ولی در زمان پاسخگویی، برخی از اطلاعات ثانویه از قبیل آمار جمعیتی 

مان تامین اقلام مورد نیاز افراد اسیب دیده علی الخصوص در بوده است که در ز 85روستاها بر اساس سرشماری سال 

پژوهشگران در این بخش ارائه آمار جمعیتی به طور استان خوزستان مشکلات مهمی را ایجاد کرد، بدین منظور پیشنهاد 

مداد ؛ این موضوعی است که سالهای متمادی است که در سایر کشور ها بر طرف شده و کلیه داده های اسالانه است

رسانی در جمعیت آسیب دیده به طور روزانه در سیستم اطلاعات ثبت می گردد؛ از طرفی دیگر مدیریت اطلاعات در 

جریان سیل نوروز دریافت اطلاعات به طور سنتی از شعب بوده است و پیشنهاد می گردد اطلاعات خدمات امدادرسانی 

 به صورت سامانه نرم افزاری تعبیه شود.

یکسان نمودن داده هایی که از منابع و سازمانهای مختلف وارد می شوند : اده ها و همکاری مؤلفه هایکسان سازی د .4

نیازهای  بدین معنا که نیازهای مربوط به جامعیت داده ها یکسان نمی باشند بوده  ولییکی از چالشهای مسولان بحران 

بر اساس نوع و محل بحران تغییر می کنند. در  مربوط به سرعت، کامل بودن و کیفیت داده ها بین سازمانها همگی

از پیاده سازی  که  برخی موانع غیر فنی ،نخستین قدم برای پاسخگویی به بحران، یکسان سازی باید بسرعت اعمال شود

مقاومت سازمانها در مقابل به اشتراک گذاری اطلاعات و همکاری، عدم وجود  شامل: ها جلوگیری می کنندراه حل

است  لی برای سیستم، قیود امنیتی که اشتراک داده ها را مشکل می نمایند و نبود استاندارد برای برنامه هامعماری ک

 که  شاید اساسی ترین مشکل در مواجه با هر بحرانی باشد.
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د : یکی از مشکلات اساسی که هلال احمر در مواجهه با حوادث غیر مترقبه با آن برخوربرنامه ریزی و ساماندهی صحیح  .5

کند عدم برنامه ریزی و سازماندهی صحیح به منظور مقابله با حوادث و آماده سازی و آموزش کارکنان برای کنترل می

بحران توسط سازمان می باشد. لزوم ارائه طرح مدیریت بحران در سازمان به دلایل ناتوانی آسیب دیدگان بحران در 

احساس وجود مواد خطرناک و خطر ساز، ناهماهنگی کارکنان، هنگام گریز و پناه، وجود دستگاه های گرانقیمت و 

اهمیت زیادی دارد. از نظر پژوهشگران این پژوهش و به شواهد مصاحبه های صورت گرفته، سیستم فعلی، اعم از منابع 

تواند مشکلات و چالش های پیش روی آینده را انسانی، فیزیکی، مالی، مدیریتی، قوانین و مقررات و شیوه اجرایی نمی

حل و فصل نمایند، بنابراین مواجهه با بحران های ناشی از حوادث مترقبه و غیرمترقبه و گردش این رخداد تحت الشعاع 

مشکلات قرار خواهند گرفت؛ در نتیجه توانایی مواجهه صد در صد با بحران ها با بکار گیری همه منابع و با توجه به 

با  عزم راسخ در جهت رفع مشکلات که زمینه  لزوم ایجاد یک سیستم پاسخگو و آگاهعیت فعلی وجود ندارد، بنابراین وض

ساز یک مدیریت بحران موفق خواهد بود، ضرورت دارد و باید اصول طراحی برنامه مقابله با حوادث در غالب آیین نامه 

قعیت تدوین گردد؛ تا برنامه ریزی یکپارچه سازی فرماندهی ها به ها و دستورالعمل هایی اجرایی با در نظر گرفتن مو

 کنترل بحران و مهار سایر مشکلات بینجامد.

 کمیته امداد امام خمینی )ره(-1-11
 چکیده مدیریتی-1-11-1

ن حوادث در تریدهندهترین و تکان، بلاشک به عنوان یکی از تلخ1389و آغازین روزهای سال  1381سیلاب واپسین روزهای سال 

 از را خود معنوی و مادی هایدارایی و شهروندان، اموال از بسیاری جانگداز حادثه این زمین نقش بست. درحافظه تاریخی مردم ایران

تر و پیشگیری از حوادث مشابه این آمد. پس از حادثه و برای بررسی دقیق عمل به جلوگیری سانحه این از نیز حدی تا و دادند دست

های اصلی این مجموعه، کمیته حقوقی بود. در ذیل کمیته حقوقی نیز ملی، کمیته ملی سیلاب تشکیل شد که یکی از کمیتهفاجعه 

احمر و کمیته امداد امام کارگروه امداد و نجات وظیفه خطیری را بر عهده داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هلال

گروه بودند تا با بررسی ابعاد مختلف ماجرا به لحاظ حقوقی، گزارش خود را به کمیته ملی، گانه این کارخمینی )ع( نهادهای سه

 جمهور و محضر شریف ملت ایران تقدیم نمایند.رئیس

با توجه به مأموریت پساسیلابی کمیته امداد امام خمینی )ع(، این نهاد از اولین ساعات شروع بحران در صحنه حضور داشته و  

زده برآمده است. از جمله اقداماتی که بنا بر اذعان مسئولان کمیته امداد از های سیلدادن به وضعیت آشفته مردم استاندرصدد سامان 

دیده کمیته امداد، ارائه وام و تسهیلات برای توان به شروع ساخت مسکن مقاوم برای مددجویان آسیبجانب این نهاد صورت گرفته می

های غذایی و همکاری با سایر نهادهای امدادرسان و کالا و بسته خرید اثاثیه منزل، تقدیم سبد تعمیر مسکن، ایجاد اشتغال و

ها اشاره کرد. از آنجا که کمیته امداد وظیفه مستقیمی در رابطه با سیل نداشته و اکثر اقدامات رسانیرسان برای تسریع در کمککمک

های مربوط به کمیته امداد جنبه از محرومان صورت گرفته است؛ بنابراین گزارشانجام گرفته بر اساس وظیفه ذاتی خود یعنی حمایت 

 های خاص و تخصصی از این نهاد داشت.رسانیفرعی داشته و نباید انتظار کمک

میمی و های ترکمیته امداد امام خمینی بنا بر وظایف تعریف شده در قوانین و مقررات از جمله اساسنامه این نهاد، به انجام عملیات

های مقامات مسئول، متولی کمک به مردم و زده اقدام ورزیده است. این سازمان با توجه به گزارشحمایتی در رابطه با مردم سیل

ترین وظایفی زده انجام شده باشد. اصلیهای ناشی از سیل شده است تا حداقل جبران خسارتی از مردم سیلبازسازی بخشی از ویرانی
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زدگان ارتباط توان آنان را با کمک به سیلمداد امام خمینی در قوانین و مقررات تدارک دیده شده است و به نوعی میکه برای کمیته ا

 در نیازمندان، همکاری هاینیازمندی شناسایی و نیازمندان، بررسی به معیشتی و حمایتی اجتماعی، خدمات اند از: ارائهداد عبارت

 به پذیر و کمکآسیب زنان از نیازمندان، حمایت به زکات تخصیص یازمندان، مسئولیتن از غذایی ها، حمایتکمک تخصیص

شود که اغلب این وظایف مکمل وظایف نهادهای اصیل حمایتی در مواقع حوادث غیرمترقبه هست تکفل. ملاحظه می تحت هایخانواده

 کند.رسانی میایر مردم نیز کمکو کمیته امداد در وهله وظیفه کمک به اعضای کمیته را داشته و سپس به س

ها را بر عهده گرفته و از آشفتگی، های نهادهایی همچون کمیته امداد باید ستادی قوی امر مدیریت کمکدر راستای کمک

ها به طور تخصصی و رسد این کمککاری و گره خوردن امور پیشگیری نماید. با توجه به جو هیجانی پساسیلاب به نظر میدوباره

مند تخصیص داده نشده باشد. کمیته امداد امام خمینی پس از وقوع سیلاب با سیل عظیمی از مردم نیازمند رو برو خواهد شد که هدف

پس از سیل به دلیل از دست دادن سرمایه و ملزومات زندگی خود نیازمند حمایت نهادهایی همچون کمیته امداد هستند. برای این امر 

رای شناسایی و کمک به آنان کفاف نخواهد داد و این عدم کفایت هم از لحاظ نیروی انسانی و هم از لحاظ ظرفیت فعلی کمیته امداد ب

ای مشترک از نهادهای حمایتی کشور برای بررسی وضعیت نیازمندان و برآورد بودجه رسد تشکیل کمیتهمالی خواهد بود. به نظر می

های غیرضروری را از بین برد و هم به ادها هم زمینه سوءاستفاده از دریافت کمکتخصیص داده لازم باشد تا با هماهنگی بین این نه

 یاری نیازمندان برحق شتافت.

همچنین باید اذعان کرد که به دلیل وظیفه حمایتی عام که کمیته امداد امام خمینی بر عهده دارد، سایر نهادهای تخصصی و 

این نهاد برطرف کرده و با بانک اطلاعاتی واحد و جامعی منسجم در پی رفع نیازهای توانند کمبودهای خود را از طریق جزئی نیز می

اند بنا زده برآیند. شاکله این گزارش مبتنی بر وظایف اصلی کمیته امداد که مرتبط با سیلاب تفسیر شدهدار مردم سیلضروری و اولویت

ه شده است که بنا بر اذعان مسئولان کشوری به خصوص کمیته امداد نهاده شده است. ذیل هر وظیفه اخبار و اطلاعات موثقی گنجاند

های مرتبط با هر وظیفه و یا نحوه اند. پس از آن کاستیزده یا مرتبط با سیل گزارش دادههای خود در مناطق سیلدر مورد فعالیت

تواند مثمر ثمر بود عملکرد و انجام وظیفه میانجام وظیفه ذکر و تبیین شده و در نهایت پیشنهاداتی که به نظر نگارنده در جهت به

واقع شود در بخش انتهایی هر وظیفه ذکر و تشریح شده است. در نهایت نیز برآمد کلی از وظایف کمیته امداد و نحوه انجام آن به 

بندی مشخص گردیده رهخلاصه ذکر گردیده و فهرست منابعی که برای تهیه گزارش از آنان کمک گرفته شده است نیز در انتها با شما

 است.

 

 مقدمه-1-11-1

شود. با وجود طبیعی بودن ایران می کشور عزیزمان گیر مناطقی از سیل یکی از بلایای طبیعی بوده که هر از چند گاهی گریبان

طور معمول پس از  شود. بههای کارآمد، خطرات آن روز به روز کمتر میها و مدیریتآوریاین پدیده ولی با گذشت زمان و پیشرفت فن

ای کمر همت به کمک هموطنان خود شود که متعاقب آن نهادهای ملی و منطقهزده میسیل تلفات و خساراتی متوجه مناطق سیل

 زدگان قرار دهند.ها را در اختیار سیلها و رفع نیازمندیترین کمکترین زمان، بیشترین و مناسببندند و سعی دارند در کوتاهمی

سازی یکی از الله تعالی علیه است که پیرو پیروزی انقلاب در جهت برآوردهاین نهادها کمیته امداد امام خمینی رضواناز جمله 

بخش امام راحل تأسیس گردید. این نهاد دارای اهداف مهم انقلاب که همان رفع محرومیت از نیازمندان بود با فرمان تاریخی و الهام

های مردمی جهت آوری کمکتوان به کمک به مددجویان، جمعال اخیر شده است که از جمله میهای متعددی در چهل سکارویژه
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های اسفند و دیده پس از بروز حوادث و بلایای طبیعی است. به دنبال سیلابتخصیص به فقرا و نیز کمک به مردم مناطق آسیب

دیده گسیل ، ملی و محلی نیروها و منابع خود را به مناطق آسیبفروردین ماه اخیر، کمیته امداد نیز دوشادوش سایر نهادهای انقلابی

 زدگان باشند.داشت تا حداقل مرهمی بر زخم عمیق سیل

رسانی به آسیب دیدگان سیلاب اخیر باید ابتدا تکالیف و وظایف قانونی برای بررسی میزان مؤثر واقع شدن کمیته امداد در کمک

های میدانی که این نهاد انجام داده با تکالیف یاد شده به سنجه گذاشته شود تا میزان موفقیت کمکاین نهاد مورد بررسی قرار گرفته و 

یا ناکامی این نهاد در عمل به تکلیف قانونی خود مشخص شود. به همین منظر برخی از قوانین و مقرراتی که به طور مستقیم و 

ها در پی عملی تن زیر به صف کردیم و با تحلیل و بررسی این مسئولیتغیرمستقیم به وظایف کمیته امداد پرداخته بودند را در م

ها پرداخته و در قدم آخر پیشنهادات ها این اختیارات و مسئولیتسازی آنان در عرصه میدانی خواهیم بود. در مرحله بعد به کاستی

به دلیل حفظ انسجام ذهنی  باشد.و حمایتی می وظایف کمیته امداد عمومًا ناظر به پساسیلاباصلاحی خود را ارائه خواهیم داد. 

ها و پیشنهادها در یک قسمت تجمیع شده و مبنای تفکیک ما مخاطب و پرهیز از تشتت فکری وی، وظایف قانونی، نحوه انجام، کاستی

شود و شنهادات ارائه میها و پیمربوط به وظایف کمیته امداد است. به این معنی که ابتدا یک وظیفه ذکر شده و نحوه انجام، کاستی

 شود.سپس وظیفه بعدی به همین ترتیب ذکر می

، 1384اند از: اساسنامه کمیته امداد امام خمینی مصوب اند عبارتقوانین و مقرراتی که در این گزارش مورد استفاده قرار گرفته

، 1382پذیر مصوب آسیب اساسی کالاهای ینتأم ، قانون1399مصوب  کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون اجرایی نامهآیین

 که مشمولینی هایخانواده به کمک نحوه ، قانون1396مصوب  زنان سلامت ارتقای راهبردهای و ها، سیاست1381مصوب  زکات قانون

 غذایی حمایت و جبرانی کمک پرداخت بسته و دستورالعمل 1366مصوب  دهندمی دست از را خود معاش اداره قدرت مشمول اعزام با

 .1389و اصلاحی  1381جامعه مصوب  درآمدکم هایگروه از

 

 84-87های سال قوانین و مقررات مربوط به وظایف کمیته امداد در مدیریت سیلاب  11-1جدول

 وظیفه محوله مواد مربوطه سال تصویب عنوان قانون/ مقرره

 امام امداد کمیته اساسنامه

 خمینی

 خوداتکایی،تأمین  2 1384

 و تقویت نیازمندان

 خدمات ارائه با محرومان

 حمایتی، اجتماعی،

 معیشتی و فرهنگی

 امام امداد کمیته اساسنامه

 خمینی

 هایمحرومیت انواع شناخت 6 1384

 -نیازمندان معنوی و مادی

 سلامت جهت در لازم تسهیلات

 تأمین و نیازمند هایخانواده

 ارائه -درمانی و بهداشتی خدمات

 به الحسنهقرض تسهیلات

 نیازمندان

همکاری با هلال احمر جهت  24 1399 قانون اجرایی نامهآیین
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 بحران مدیریت سازمان تشکیل

 کشور

 و اعانات توزیع و هدایت جذب،

 و داخلی غیردولتی هایکمک

 خارجی

 اساسی کالاهای تأمین قانون

 مصوب پذیرآسیب اقشار برای

 منظور سبد کالا بهتوزیع  ماده واحده 1382

 مددجویان غذایی امنیت حفظ

 امام امداد کمیته پوشش تحت

 خمینی

 پرداخت بسته دستورالعمل

 از غذایی حمایت و جبرانی کمک

 جامعه درآمدکم هایگروه

 هایگروه از غذایی حمایت 3 1381

های تحت درآمد از جمله گروهکم

 حمایت کمیته امداد امام خمینی

جمع آوری و رساندن زکات  1 ماده 1 تبصره 1381 زکات قانون

برای موارد مصرف بر عهده کمیته 

 امداد امام خمینی است.

 راهبردهای و هاسیاست

 مصوب شورای زنان سلامت ارتقای

 فرهنگی انقلاب عالی

 جهت مناسب ریزیبرنامه 4 ماده 11 بند 1396

 ویژه هایحمایت به دسترسی

 و اندختر برای سلامت نیاز مورد

 سرپرست زنان پذیر،آسیب زنان

خودسرپرست توسط  خانوار،

 کمیته امداد امام خمینی

 به کمک نحوه قانون

 اعزام با که مشمولینی هایخانواده

 را خود معاش اداره قدرت مشمول

 دهندمی دست از

 لازم سالانه اعتبار اختصاص 1 1366

 تکفل تحت خانواده به کمک برای

 این موضوع نیازمند مشمولین

 کشور کل بودجه لایحه در قانون

امام  امداد کمیته ردیف ذیل

 خمینی

 

 شرح وظایف کمیته امداد خمینی -1-11-1

تواند ایفای در این نوشتار برخی از وظایف مهم کمیته امداد امام خمینی که به نحوی با حادثه سیلاب ارتباط داشته و این نهاد می

 شمرد.نقش نماید را بر خواهیم 

 

 ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی و معیشتی به نیازمندان-1

 شکوفایی و توانمندسازی امام، امداد تشکیل از هدف»دارد: مقرر می 1384خمینی مصوب  امام امداد کمیته اساسنامه 2ماده 

 حمایتی، اجتماعی، خدمات ارائه با محرومان و اعتقادی نیازمندان و ایمانی رشد و تقویت خوداتکایی، تأمین استعدادها و

 «.باشدمی آنان به معیشتی و فرهنگی
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 مناطق از بازدید حین در و 89 فروردین 5 در خمینی امام امداد کمیته رئیس جمهوریت، سایتوب گزارش بهنحوه انجام: 

 5 در است افزوده فتاح. انددیده آسیب سیل در گلستان امداد کمیته پوشش تحت خانوار هزار 2 حدود است داشته بیان زدهسیل

 و آسیب دچار امداد پوشش تحت خانوار هزار 2 حدود گلستان در آزادشهر و بندر ترکمن قلا،آق گنبدکاووس، گمیشان، شهرستان

 .شودمی احداث مقاوم مسکن دیده،آسیب مددجویان همه برای خیران، و امداد هایکمک محل از. اندشده خسارت

 گیرد،می قرار حوادث بیمه پوشش تحت ساله همه امداد مددجویان منازل شده، اندیشیده تدابیر اساس بر اینکه بیان با وی

. است تومان میلیون 25 روستایی منازل و تومان میلیون 35 شهری مددجویان مسکونی منازل بیمه حوادث بیمه: کرد خاطرنشان

 کامل صورت به سیل از وارده خسارات امر، این به توجه با و است تومان میلیون 15 روستا و شهر مددجویان منزل اثاثیه بیمه همچنین

 .شد خواهد جبران

 گزارش امداد مددجویان میان در جانی تلفات گونههیچ اخیر سیل در خوشبختانه: کرد اظهار( ره) خمینی امام امداد کمیته رئیس

 در هاخانواده این نیاز مورد اساسی کالاهای و کرد آغاز را هاخانواده این به رسیدگی کار اولیه ساعات همان از امداد کمیته. است نشده

 .است توزیع حال

 معاون. بود اخیر هایسیلاب مورد در کشور مسئولان از چند تنی میزبان خبر شبکه امشب تیتر برنامه 84 فروردین 7 شامگاه

 سیل وقوع زمان از امداد کمیته امدادگران و نیروها: گفت زدهسیل مناطق در شده انجام اقدامات درباره( ره) خمینی امام امداد کمیته

 .اندداشته حضور گلستان و مازندران شمالی، خراسان هایاستان در

 از که کمکی بر علاوه امداد کمیته اعضای و مددجویان کلیه و هستند حادثه ارزیابی حال در بیمه کارشناسان: افزود رهبر فاطمه

 میلیون 15 و تومان میلیون 25 تا روستایی مسکن و تومان میلیون 35 سقف تا شهری مسکن خسارت جبران کنندمی دریافت دولت

 .کنندمی دریافت حوادث بیمه خسارت جبران میلیون 4 تا اعضا سایر و تومان میلیون 15 سرپرست فوت هزینه وسایل، برای تومان

 خواهد پرداخت تومان هزار 511 سقف تا موقت اسکان شد، خواهد پرداخت آینده ماه و ماه این در برابری 3 مستمری: گفت وی

 .است شده اعلام مردمی هایکمک دریافت برای 8888 حسابشماره شد،

 میلیون 21 وام همچنین اند،شده بسیج مردمی هایکمک آوریجمع برای ادارات همه: افزود خمینی امام امداد کمیته معاون

 .است شده گرفته نظر در وضعیت بهبود برای اشتغال تومانی

 مسکونی واحد 21111 همچنین مطابق گزارش سازمان مدیریت بحران در بخش کمیته امداد امام خمینی، این نهاد متقبل ساخت

 دیده شده است. حادثه مناطق در

های خود سعی در تسکین آلام و حمایت هاتوان ناظر به بعد از سیلاب دانست که با کمکها: این هدف کمیته امداد را میکاستی

اند و برای شروع دوباره زده خانه، کاشانه و وسایل امرار معاش خود را از دست دادهزده دارد. بسیاری از مردم مناطق سیلمردم سیل

آورده است، بنابراین زندگی نیازمند حداقل امکاناتی هستند. با توجه به اینکه ماده به صورت اطلاق از کمک و حمایت سخن به میان 

های متعددی در زدگان اختصاص دهد. از طرف دگر این نهاد دارای صندوقهای خود را به سیلتواند در هر قالبی کمککمیته امداد می

هایی دهند و این زمینه تخصیص مناسب وجوه به کمکها قرار میسطح شهر بوده که مردم وجوه نقدی خود را در اختیار این صندوق

 آورد.زده لازم است را فراهم میدر مناطق سیل که

 گوناگون، مشاغل ایجاد برای اقتصادی هایبنگاه بازگشایی و تأسیس به اقدام وجوه این طریق از تواندمی امداد پیشنهادات: کمیته

 مناطق مردمان برای مستمر و متناوب غذایی هایبسته تهیه مختلف، هایآپارتمان و هاخانه ساخت مددجویان، به مسکن ساخت وام
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های مختلف همچنین با توجه به اینکه ماده فوق ساحت .دهد انجام را داندمی لازم که هاییحمایت و هاکمک سایر و زدهسیل

تواند به انجام رسانی را شامل شده است؛ بنابراین کمیته امداد در این زمینه محدودیتی نداشته و با قدرت مانور بیشتری میکمک

 های خود بپردازد.ها و کمکأموریتم

 

 های نیازمندانبررسی و شناسایی نیازمندی -1

 انواع شناخت و بررسی: از است عبارت امام امداد وظایف: »داردمی مقرر خمینی امام امداد کمیته اساسنامه 6 ماده

 و روستا شهر، در الحمایهلازم هایخانواده و افراد شناسایی و هاآن تبیین و نیازمندان معنوی و مادی هایمحرومیت

 از نیازمند هایخانواده و افراد اقتصادی استقلال خوداتکایی، توانمندسازی، منظور به لازم امکانات آوردن فراهم. عشایر

 دایجا -توان حد در خدمات وام اعطای و ایحرفه و فنی هایآموزش اشتغال، ایجاد آموزی،مهارت استعدادسنجی، طریق

 و درمانی هایبیمه به اقدام و درمانی و بهداشتی خدمات تأمین و نیازمند هایخانواده سلامت جهت در لازم تسهیلات

 ضوابط چارچوب در نیازمندان به الحسنهقرض تسهیلات ارائه -مربوطه مقررات و قوانین و امکانات حد در آنان اجتماعی

 از گیریبهره: ب. مردمی هایسپرده جذب با الحسنهقرض صندوق ایجاد: الف: طریق از امام امداد امناهیئت مصوب

 از استفاده: د. دولتی مراکز و هابانک تسهیلات و الحسنهقرض از گیریبهره: ج. الحسنهقرض هایصندوق سایر امکانات

 .«قانونی هایظرفیت سایر

 آمار از گزارشی در تهران، امروز جمعه نماز خطبه از پیش سخنان در امداد کمیته رئیس ،مشرق گزارش به نحوه انجام:

 صمیمانه امدادگران همه از و بودیم دیدهآسیب عزیز مردم خدمت در روزشبانه: گفت امداد کمیته تدابیر و زدگانسیل به رسانیکمک

 .کنممی تشکر

 تحت خانواده هزار 31. دادیم تحویل را غذایی و حمایتی هایبسته. پرداختیم اولیه خسارات شناسایی به ابتدا ما: افزود فتاح پرویز

 تعمیرات هم واحد هزار 21 و شود احداث باید مسکونی واحد هزار 11. دیدند آسیب مختلف هایاستان در سیل حادثه در ما پوشش

 .دارد نیاز اساسی

 تومان میلیارد 121 مجموعاً  مردم شده، پخش مجازی هایشبکه و هارسانه در اطلاعیه و خبر قالب در تاکنون آنچه با: داد ادامه وی

 .بود کالا صورت به تومان میلیارد 18 و نقدی صورت به تومان میلیارد 41 که کردند کمک ما به امداد کمیته طریق از

 هاآن و دادیم انجام خودمان که ما خریدهای تمام: افزود رهبری معظم مقام دریغبی هایکمک از تشکر ضمن امداد کمیته رئیس

 و کردند بزرگواری هم امام فرمان اجرای ستاد. شود کمک کشور ملی تولید به که بوده ایرانی کالای خرید قالب در بودند متقاضی که

 و سپاسگزارم کردند مردم که عنایتی همه این خاطر به را خدا. دادند تحویل ما به خانگی لوازم یخچال و فرش شامل بسته هزار سه

 .هستیم مردم عمومی اعتماد افزایش شاهد

 هزینه حداقل تومان میلیارد 611 خانه هزار 11 احداث. هاستخانه تعمیر و احداث بعد به این از ما اصلی کار: کرد تصریح فتاح

 خواهد نیاز تومان میلیارد 211 حدود هم اشتغال تأمین و لوازم تهیه و تومان میلیارد 211 خانه هزار 21 تعمیرات و داشت خواهد

 .داریم نیاز تومان میلیارد هزار به کم دست خسارات جبران برای یعنی داشت
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 و مستمری برابر دو معادل باشند دیدهآسیب کردیممی فکر که ایخانواده هزار 41 همه به قبل هفته سه همان در: کرد تأکید وی

 کمک تومان میلیارد 6 و نقدی کمک تومان میلیارد 19. اندبوده نیازمند خانواده هزار 31 شد مسجل بعد که کردیم پرداخت حقوق

 از پتو تخته هزار 11 و کردیم اقدام امداد کمیته در ما خود و کردیم فراهم غذا سهمیه هزار 36. دادیم قرار هااستان اختیار در ضروری

 .کردیم تهیه مردمی هایکمک از یخچال هزار 3 و خریدیم یزد

 این نگریآینده از این و بودند حوادث بیمه کشور در امداد کمیته پوشش تحت هایخانواده همه اینکه اعلام با امداد کمیته رئیس

 اجرا را رهبری معظم مقام فرمایش این الهی فضل به و شود جبران باید خسارت همه که فرمودند رهبری معظم مقام: گفت بود نهاد

 نگرانی جای. سازیممی را واحد هزار 11 تمام سال پایان تا و شودمی تأمین آینده هایهفته ظرف نیاز مورد وسایل تمام. کرد خواهیم

 .دهیم انجام درستی به را مانوظیفه کندمی کمک ما به مردم حوصله و صبر و نیست

 را همه سال پایان تا که بود دیده آسیب مسکونی واحد 5411 کرمانشاه زلزله در و بودیم داده قول هم پارسال: شد یادآور فتاح

 عزیز مردم خدمت در تعهدات تمام تکمیل و آخر لحظه تا هم اکنون. کردیم عمل کرمانشاه زلزله در تعهداتمان تمام به و دادیم تحویل

 .بود خواهد زدهسیل

 به مبلغی نه و گرفته وام نفر یک نه تاکنون که چرا شود انجام سریع دولت بلاعوض وام که است این من خواهش: کرد تصریح وی

 سریع را خیر کار که است قرآن آیه «الخیرات فاستبقوا. »شود انجام ترسریع و زودتر باید کار این. است کرده دریافت بلاعوض صورت

 .بدهید انجام

 .دهیممی گزارش هارسانه در را مردمی هایکمک تمام و هستیم مردم دارامانت ما: داد ادامه امداد کمیته رئیس

 بوده نیرو وزیر هم مدتی و است آب متخصص که کسی عنوان به من. است ترتلخ و ترسخت شرایط خوزستان در: افزود فتاح

 خوزستان در. است داشته اشکال سدها مخازن مدیریت در هابینیپیش حتماً. ندهد رخ خوزستان در حادثه این شدمی که دانممی

 هم مشاوره و شناسیروان خدمات و خواهدمی علوفه دامشان است، نیاز بهداشتی لوازم است، نیاز سرمایشی لوازم. است متفاوت نیازها

 .ماست کار دستور در

 محل که کسانی. دادیم مهلت را هاوام همه. کرد خواهیم جبران اما دیدهخسارت و آسیب ما اشتغال طرح هزار 5: کرد تأکید وی

 عزیز مردم. داریم اشتغال الحسنهقرض وام تومان میلیارد هزار 6. سازیممی و ماست عهده بر دیده آسیب احشامشان و دام نگهداری

 .شد خواهد جبران خسارات همه که بدانند واهمه بدون زدهسیل

 پراکنیشایعه با داخل در جاهلان برخی و بیرون در معاندان هستیم داغدار همه که شرایط این در: داد هشدار امداد کمیته رئیس

 چون من. برد نخواهند جایی به راه اما هستند مردمی هایگروه بردن سؤال زیر دنبال شرایط این در. پاشندمی مردم زخم بر نمک

 عنایت. است شده تداعی جبهه هایصحنه گلستان و جنوب زدهسیل مناطق در که گویممی انصافاً امبوده آنجا و هستم ایجبهه

 .شتافتند مردم یاری به که بسیج و سپاه به مرحبا. بکنیم خلق افتخارآفرین صحنه سیل از توانیممی که خداست

. برسد ما مردم به مردمی هایکمک نگذاشتند هاآن: گفت ایران مردم به امدادرسانی در غربی کشورهای کارشکنی به اشاره با فتاح

 گویدمی اروپا اتحادیه. پاشیدند ما زخم به نمک و نگذاشتند و توانستندمی. برسد احمر هلال و امداد به نگذاشتند یورو یک یا دلار یک

 کار یک برای یورو میلیون 41 که هالیوودی بازیگر یک برای که حالی در ندادند و بوده نسیه و کنیممی کمک شما به یورو میلیون یک

 گاههیچ ملت این تلخ خاطره از این. رودمی کجا پول این باشد معلوم اینکه بدون دادند معطلی بدون یورو میلیون چهل خواستمی خیر

 .رفت نخواهد بیرون
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 درایت با که بود خواهد مسکن شرایط این در عمده مشکل. کنیممی حمایت هم را بقیه عزیزمان مددجویان از غیر: کرد تصریح وی

 .شد نازل که بود رحمت باران بود الهی عنایت آنچه و ماست از سیل خسارت کنممی فکر من. رسید خواهد نتیجه به صبوری و

 مناطق وضعیت از بازدید در فتاح پرویز سید امداد، کمیته خبری سایت از نقل به تسنیم؛ خبرگزاری اجتماعی گروه گزارش به

 .داد قرار بررسی مورد را امداد حمایت تحت مددجویان به رسانیخدمات نحوه گلستان، استان در زدهسیل

 خبر هاخانواده این به امداد بلاعوض کمک اختصاص از حمایت، تحت مددجویان هایخانواده میان در حضور با امداد کمیته رئیس

 شمالی هایاستان سیل در دیدهآسیب مددجویان هایخانواده تمامی به بلاعوض صورت به تومان میلیون یک مبلغ: کرد تأکید و داد

 .یابدمی اختصاص

 الحسنهقرض وام: کرد اظهار و دانست زدهسیل مددجویان به امداد خدمات دیگر از را مددجویان دریافتی هایوام استمهال وی،

 .یابدمی اختصاص کشور شمال در سیل از دیدهآسیب مددجویان تمامی به تومانی میلیون پنج ضروری

 در زدهسیل مددجویان تمامی: گفت و کرد اعلام را دیدهآسیب هایخانواده اشتغال از حمایت برای نهاد این هایبرنامه فتاح

 .شوندمی برخوردار اشتغال تومانی میلیون 21 جدید هایوام از شمالی، هایاستان

 و امداد هایکمک محل از: کرد خاطرنشان و داد خبر زدهسیل مددجویان میان کالا سبد توزیع در تسریع از امداد کمیته رئیس

 .شودمی ساخته مقاوم مسکن سیل، از دیدهآسیب مددجویان تمامی برای نیکوکار، مردم

 قرار حوادث بیمه پوشش تحت ساله همه امداد کمیته مددجویان منازل شده، اندیشیده تدابیر اساس بر اینکه بر تأکید با وی

 است، تومان میلیون 25 روستایی منازل و تومان میلیون 35 شهری مددجویان مسکونی منازل حوادث بیمه پوشش: گفت گیرد،می

 طور به سیل از وارده خسارات امر، این به توجه با که است تومان میلیون 15 روستایی و شهری مددجویان منزل اثاثیه بیمه همچنین

 .شد خواهد جبران کامل

 شده، کسب اطلاعات اساس بر: افزود و کرد همدردی ابراز کشور سراسر در زدهسیل هموطنان با فتاح پرویز سید ایسنا، گزارش به

 .است شده کامل تخریب یا خسارت دچار کشور سراسر در اخیر سیل در امداد کمیته مددجویان مسکونی واحد هزار 61 تاکنون

 و بازسازی کار که دید آسیب امداد مددجویان مسکونی واحد هزار شش شمالی هایاستان سیل در: داد ادامه امداد کمیته رئیس

 وسعت دلیل به پلدختر و معمولان شهرستان در همچنین. شودمی آغاز سیلاب کردن فروکش از پس و آینده هفته از منازل این تعمیر

 .اندشده خسارت و سیل درگیر امداد مددجویان تمامی سیلاب

 کمیته قانون اساس بر: کرد تأکید شود،می شامل را سیل از دیدگانآسیب تمامی اول مرحله در امداد هایکمک اینکه بیان با وی

 برای نخست گام در منظور، همین به و دهد اختصاص امداد حمایت از خارج افراد به را مردمی هایکمک درصد 31 است مجاز امداد

 .دهدمی ارائه خدمات زدهسیل مردم همه به زندگی ضروری اقلام تأمین و موقت اسکان

 حمایت تحت نیازمند جدید افراد که است داده را اجازه این کشور بودجه قانون 14 تبصره: کرد خاطرنشان امداد کمیته رئیس

 شده اعلام جدید هایخانواده دادن قرار پوشش تحت برای شمالی زدهسیل هایاستان سهمیه راستا همین در و گیرند قرار امداد کمیته

 .شد خواهد اعلام آینده هفته تا جدید سهمیه اولیه، هایبررسی از پس کشور غرب و غرب جنوب زدهسیل هایاستان برای و است

 دیده آسیب منازل بازسازی سرعت به امداد کمیته سیلاب، کاهش و بحران رفع از پس: کرد اضافه تلویزیونی گفتگوی یک در فتاح

 .کرد خواهد تأمین را مددجویان زندگی لوازم و آغاز را
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 پوشش تحت مددجویان زندگی لوازم و منازل که است متوالی سال سه: گفت امداد مددجویان منازل بیمه پوشش به اشاره با وی

 بیمه ظرفیت از و هستند برخوردار بیمه این از مددجو خانواده میلیون 45 1 که طوری به است گرفته قرار سیل جمله از حوادث بیمه

 .کرد خواهیم استفاده مددجویان زندگی لوازم تأمین و منازل بازسازی برای

 در بیشتر سیل که قبل روز دو تا: کرد اظهار زدهسیل مردم به کمک برای ایران نیکوکار مردم از تشکر با امداد کمیته رئیس

 در و کند آوریجمع را خوبی بسیار مردمی هایکمک توانست «باشیم گلستان رفیق» پویش بود، کرده وارد آسیب شمالی هایاستان

 و شد ارسال منطقه به نخست روزهای در میلیارد دو که آوریجمع کالا تومان میلیارد 15 و نقدی کمک تومان میلیارد 11 مدت این

 سه ماه فروردین برای مناطق این در مددجویان مستمری همچنین. است گلستان استان زدهسیل مناطق به انتقال حال در مبالغ بقیه

 .یافت خواهد افزایش برابر

 کشور غرب جنوب و غرب در ویژه به کشور از وسیعی هایبخش در سیلاب که گذشته ساعت 49 از: کرد خاطرنشان فتاح

 است، گرفته شدت مردمی هایکمک و شد معطوف سیل درگیر مناطق تمام به هاکمک سوی و سمت کرد، وارد زیادی هایخسارت

 .است کشور سراسر زدهسیل مناطق برای مردمی هایکمک آوریجمع پویش لذا

 که مناطقی همان در هاکمک و کندمی اجرا دقت با را نیکوکار مردم هاینیت عرف و شرع اساس بر امداد کمیته: کرد تأکید وی

 .کنیم جابجا را هاکمک نیستیم مجاز و شد خواهد هزینه بوده مردم نیت و مقصود

 مردم برای بلاعوض کمک و وام دولت: کرد اضافه اخیر سیل در دیدهآسیب منازل بازسازی ضرورت به اشاره با امداد کمیته رئیس

 منازل تعمیر و ساخت برای مردمی هایکمک نقش و شودنمی تمام ارقام این با منازل ساخت اما است گرفته نظر در زدهسیل

 .است بدیلبی زدهسیل هموطنان

 حدود تاکنون: افزود و داد خبر اخیر سیل در مددجویان دیدهآسیب کارهای و کسب بازآفرینی برای امداد کمیته تدابیر از وی

 و شد خواهد جبران کامل طور به خسارات این که است شده خسارت دچار سیلاب در مددجویان اشتغال و کار و کسب از مورد 3511

 هایوام و شده استمهال بانکی شبکه هماهنگی با قبلی اشتغال هایوام همچنین. شودمی بازآفرینی قبل از بهتر مددجویان اشتغال

 .است پرداخت قابل تومان میلیون 51 تا 21 از جدید الحسنهقرض

 پوشش تحت افراد همه این، بر علاوه: گفت هستند، برخوردار امداد بیمه و سلامت بیمه از امداد مددجویان تمامی اینکه بیان با فتاح

 پرداختی فرانشیز و اخیر سیل در دیده حادثه مددجویان درمان هزینه تمامی و هستند برخوردار تکمیلی بیمه خدمات از امداد کمیته

 هایحوزه در متخصص مددکاران دارای مددکاری خدمات و مشاوره مرکز داشتن با نهاد این همچنین. شد خواهد تأمین هم هاآن

 .کندمی تلاش دیدهآسیب مددجویان روانی و روحی التیام برای و بوده اجتماعی

 دیدهآسیب افراد تمامی به الحسنهقرض تومانی میلیون پنج وام پرداخت از امداد کمیته رئیس امداد، کمیته خبری سایت گزارش به

 به. شودمی پرداخت نیازمندان به آسان ضمانت با ولایت امداد الحسنهقرض صندوق محل از وام این: گفت و داد خبر اخیر سیل از

 و است شده تصویب خوزستان استان برای اعتبار تومان میلیارد 21 و لرستان استان برای اعتبار تومان میلیارد 21 تاکنون منظور همین

 .است شده بینیپیش نیازمندان به وام اختصاص برای تومان میلیارد 11 تا پنج از زدهسیل هایاستان دیگر در

ای سنگین است که نیازمند همکاری گسترده نهادهای مالی و عمرانی در کشور است که فقدان الزامات این ماده به اندازه ها:کاستی

سازد. در این مقرره کمیته امداد ملزم شده است های خود با ناکامی روبرو میو ضعف هریک از آنان، کمیته امداد را در انجام مسئولیت

های مردم این مناطق کند. همچنین کمیته امداد باید ورت میدانی اقدام به بررسی و احصای نیازمندیکه پس از وقوع سیلاب به ص
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هایی که باید مورد البته محرومیت .دهد انجام آنان به هاکمک تخصیص جهت در لازم اقدامات و ها و افراد نیازمند را شناساییخانواده

مانند آنکه در صورت  شود؛وب مسائل مادی نبوده و مسائل روحی و روانی را نیز شامل میبررسی کمیته امداد قرار گیرد صرفًا در چارچ

زده انجام دهد تا در راستای عمل به این ماده و حمایت نیاز، کمیته باید اقدام به اختصاص تعدادی روانشناس و پزشک به مناطق سیل

 الحمایه قدم بردارد.های لازمافراد و خانواده

ها اشاره شده است که با توجه به آثار تخریبی سیل و تأثیر منفی که بر ن در یکی از بندها به استقلال اقتصادی خانوادهعلاوه بر ای

ها تضعیف شده است و نیازمند آن رسد. با توجه به اینکه بنیه اقتصادی خانوادهبرخی از مشاغل گذاشته است امری مهم به نظر می

آموزی و ایجاد اشتغال را بر ر سطح خانواده اقدام به اشتغال کنند، کمیته امداد مسئولیت مهارتد است که تولیدکنندگان بیشتری

های مردمی بستگی دارد که با ای که این نهاد از طرف دولت دریافت کرده و نیز کمکعهده دارد. البته این اقدامات با توجه به بودجه

 قرار دهد. زدها در اختیار مزدم خطه سیلهای لازم رتوجه به کمیت این مبالغ و وجوه، وام

های درمانی و اجتماعی ای که در این ماده به صراحت به آن اشاره شده و مربوط به مسائل بهداشتی و درمانی است، بحث بیمهنکته

ر این منطقه دارای فاقد است. بسیاری از این مردم در اثر سیل دفترچه بیمه خود را از دست داده و یا با توجه به فقر پیشینی موجود د

های درمانی و بهداشتی و در نتیجه اند. در این زمینه باید کمیته امداد اقدام به بیمه این افراد برای کاهش هزینهدفترچه بیمه بوده

نج ناشی از تسکین آلان آنان نماید. چرا که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری بیمار و خانواده وی نباید جز بیمارداری و درد و ر

ها، ماده فوق مقرر کرده است تا از تسهیلات بیماری متحمل دغدغه و رنج فراتری بیش از بیماری شوند. علاوه بر این حمایت

تواند در جهت اشتغال، ساخت مسکن و دیگر نیازهای مند شوند. این تسهیلات میزده بهرهالحسنه نیز نیازمندان مناطق سیلقرض

کند. کند به نیازمندان اختصاص پیدا میامنای امداد امام تعیین میکه تسهیلات فوق بر اساس ضوابطی که هیئتزده باشد مردم سیل

شود. در امنا تعیین شده و سپس در اختیار متقاضیان قرار داده میبدین منظور که ممکن مبالغ و نحوه استفاده از آن توسط هیئت

اشت، اقتصاد، کار و رفاه و امور اجتماعی و بانک مرکزی همکاری نزدیکی با کمیته امداد های بهدراستای اجرای این ماده با وزارت

 داشته باشند.

 مردم سلامتی راستای در باید که است اقداماتی ماده باید انجام دهد این در راستای امداد کمیته تکالیفی که جمله پیشنهاد: از

 و دکتر تعدادی موقت استخدام صحرایی، بیمارستان پزشکی، وسایل قالب در است ممکن تسهیلات این. گیرد قرار زدهسیل مناطق

 مردم عموم که اقلامی به باید راستا این در همچنین. باشد خدمات سایر و پزشکی ملزومات و دارو تهیه پزشکی، آلاتماشین پرستار،

 وسایلی است زدهسیل مناطق مردم از بسیاری نیاز طرفی از و گرفته قرار غفلت مورد معمولاً  که اقلامی جمله از. شود توجه نیز نیازمند

 باید شودمی نهاد این به که نقدی هایکمک به توجه با زمینه این در امداد کمیته که باشدمی بهداشتی نوار و خشک شیر همچون

 .شود قدمپیش

 زدگانسیل برای کمک به را شودمی ایجاد مردمی هایسرمایه جذب که ایجداگانه صندوق است موظف امداد کمیته این بر علاوه

 صندوق دو تکافوی عدم صورت در همچنین. ندارد را پیشین صندوق هایمحدودیت و تشریفات رسدمی نظر به که دهد اختصاص

 هایکمک تا کندمی آنان اعتبار از استفاده حتی و الحسنهقرض هایصندوق سایر از کمک درخواست به اقدام امداد کمیته گفته،پیش

 درخواست صورت در هستند موظف نیز اعتباری و مالی مؤسسات و هابانک سایر این بر علاوه. گیرد قرار زدگانسیل اختیار در مناسبی

 هایظرفیت چنین این وجود با رسدمی نظر به. دهند انجام زدهسیل مناطق مردم به کمک ارائه جهت در را لازم هایکمک امداد کمیته



      511     هاسازمان -فصل دوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 مهم و نباشد بار نهاد این بر حرجی و تنگنا منابع اختصاص و مالی نظر از دارد، قرار امداد کمیته اختیار در که قانونی بالقوه و عظیم

 .شودمی هاکمک پایداری و ماندگاری موجب که است زدگانسیل مسان از نیازمندان شناسایی و هاکمک تخصیص نحوه

هایی که به نوعی بخشی از تسهیل های مربوطه و سازمانذکر شده در این ماده باید از وزارتخانهدر راستای بهبود انجام وظایف 

های ای به کمیته امداد معرفی شده و تحت مدیریت کمیته امداد و با هماهنگیوظایف ذکر شده در این ماده را بر عهده دارند، نماینده

 گردد.انجام شده با نهادهای مربوطه انجام وظایف تسهیل 

 هاهمکاری در تخصیص کمک -1

 و هدایت جذب، مسئولیت» :داردمی مقرر 1399مصوب  کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون اجرایی نامهآیین 24 ماده 

 جمعیت عهده بر نقدی وجوه و غیرمنقول و منقول اموال اعم از خارجی و داخلی غیردولتی هایکمک و اعانات توزیع

صورت  کشور بهزیستی سازمان و خمینی امام امداد کمیته همکاری با که است اسلامی ایران جمهوری احمر هلال

 .«گیردمی

های طبیعی است. به دلیل از جمله وظایف نهادهای حمایتی در جامعه، همکاری و هماهنگی با یکدیگر در مواقع بحران نحوه انجام:

ها باید روند محسوسی به خود بگیرد شود، این هماهنگیتهدید و فرصت محسوب میتعدد نهادهای حمایتی در کشورمان که همزمان 

ای انجام نشود، وجود ها تعلل صورت گرفته و به نحو شایستهتا تجلی ارائه خدمات به هموطنان ظهور یابد. در صورتی که در همکاری

وظیفه تاکنون از نحوه همکاری کمیته امداد امام خمینی با هلال در رابطه با این  این نهادهای حمایتی نه تنها زائد بلکه خطرناک است.

احمر گزارشی منتشر نشده است؛ ولی مطابق گزارش سازمان مدیریت بحران در بخش مربوط به کمیته امداد امام خمینی ذکر شده 

ها این کمک« است. بوده نقدی به صورت آن تومان میلیارد 41 که تومان میلیارد 161 مبلغ به مردمی هایکمک آوریجمع» است:

 زده هزینه شود.تواند با کمک هلال احمر به درستی در مناطق سیلمی

 ایفا را خود نقش باید اسلامی جمهوری احمر هلال یعنی اصلی دستگاه کمکی نهاد عنوان به امداد کمیته مقرره این در ها:کاستی

 احمر هلال تدابیر چارچوب در و کرده اعلام احمر هلال به را خود رسانیکمک هایظرفیت تواندمی امداد کمیته که ترتیب بدین. نماید

 دارای احمر هلال ولی نبوده طبیعی بلایای و زدهسیل مناطق به هایکمک با متناسب ذاتاً  نهادی امداد کمیته که چرا کند؛ حرکت

 جذب، به امداد کمیته باید احمر هلال فرماندهی تحت بنابراین است؛ سیل جمله از طبیعی بلایای هنگام در رسانیکمک کارویژه

 که مختلفی شعبات و انسانی نیروی پتانسیل به توجه با هاکمک این. نماید اقدام خارجی و داخلی غیردولتی امکانات توزیع و هدایت

 بیشتری انتظام اقدامات و شده هارسانیکمک تخصیص در دقت موجب دارد زدهسیل مناطق جمله از هاشهرستان همه در امداد کمیته

توانند ها میدر این مقرره مشخص نشده است که کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی چه کمکی در رابطه با جذب کمک .کندمی پیدا

 های خارجی نقش این دو نهاد معلوم نیست.داشته باشند که به خصوص در رابطه با کمک

اجرای مقرره باید دستورالعمل مبسوطی در رابطه با تقسیم وظایف صورت گرفته و علاوه بر تأکید بر نقش در راستای  پیشنهاد:

محوری هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به نحوه همکاری کمیته امداد و بهزیستی با این نهاد نیز بپردازد. این روشنگری باید در 

اخلی و خارجی صورت گرفته و ابهامات برطرف شود. البته با توجه به تخصص هلال ها اعم از دتوزیع کمک و هدایت های جذب،ساحت

احمر که کارویژه آن منظور این ماده است، کمیته امداد و بهزیستی نسبت به نظرات کارشناسی هلال احمر التزام داشته و از موازی 

 ها پرهیز شود.رویها و تککاری
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 حمایت غذایی از نیازمندان -8

 غذایی امنیت حفظ منظور به: »داردمی مقرر 1382پذیر مصوب آسیب اقشار اساسی برای کالاهای تأمین قانون احدهو ماده

 ماهه سه مقاطع در است موظف دولت کشور، بهزیستی سازمان و خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت مددجویان

 .«نماید توزیع مزبور هایدستگاه طریق از و تأمین را گوشت و روغن برنج، شامل کالایی سبدهای

 و 1381 مصوب جامعه درآمدکم هایگروه از غذایی حمایت و جبرانی کمک پرداخت بسته دستورالعمل 3 ماده مطابق همچنین

 یکی که کند اقدام درآمدکم هایگروه از غذایی حمایت برای است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ،1389 اصلاحی

 هاکمک این یارانه به متصل بانکی هایحساب طریق از که باشدمی امداد کمیته پوشش تحت خانوارهای هاگروه این از

 و امداد کمیته به درخواست از پس دارند، ماه در میلیون سه از کمتر درآمد که خانوارهایی سایر همچنین. گیردمی صورت

 .شودمی ارائه آنان به امداد کمیته طریق از مذکور هایکمک آنان، اطلاعات صحت و شرایط بررسی

 مشمول باید غذایی، تأمین جهت زدهسیل مناطق در امداد کمیته مددجویان که است شده مقرر ماده این موجب نحوه انجام: به

 کمیته ولی دارد عهده بر را سبدها و اقلام این تهیه وظیفه دولت کلی طور به .گردند شده یاد اقلام از متشکل ماههسه کالایی سبدهای

 مددجویان اختیار در نظر مورد بسته و شده اعتبار تأمین کافی مقدار به تا کرده اعلام دولت به را مددجویان اسامی دقت به باید امداد

 به اقدام آن اعتبار یا نظر مورد سبدهای دریافت با که باشدمی امداد کمیته خود مردم به هاکمک ارائه متصدی دیگر طرف از. گیرد قرار

 به را کالاها این تواندنمی مستقیم طور به دولت ماده این موجب به بنابراین کند؛می زدهسیل مناطق در اقلام و سبدها توزیع و پخش

 مناطق مددجویان پیشینی شناسایی توانمی را کار این دلیل. رودمی کفایتیبی بروز و آن میل و حیف بیم که چرا دهد اختصاص مردم

 به گذارقانون بیشتر اعتماد موجب که کرد اشاره نیاز مورد اقلام توزیع نحوه با نهاد این نسبی آشنایی و امداد کمیته طرف از زدهسیل

 .است شده سبدها توزیع در نهاد این

امداد آمده است: توان به گزارش سازمان مدیریت بحران اشاره کرد که در قسمت کمیته از جمله مصادیق ایفای نقش فوق را می

کارهای صورت گرفته. این موضع نشان از همت نهاد کمیته زده با توجه به تقسیمسیل مناطق در گرم غذای هزار 411 روزانه توزیع

 امداد امام خمینی به انجام وظایف محوله پس از سیلاب بوده است.

 زدگانسیل درامد و معاش بر مستقیمی اثر که اخیر سیل خریبیت آثار به توجه با رسدمی نظر در رابطه با اجرای دستورالعمل نیز به

 لازمی هایحمایت و اعتبار طریق از که باشد میلیون سه از کمتر درآمد با خانوارهای شناسایی مسئول باید امداد است، کمیته گذاشته

 .برسانند زدهسیل مستمندان دست به را منظور هایحمایت و هاکمک آورد، عمل به باید کار وزارت که

یکی از نقدهایی که بر این وظیفه مترتب است عدم تعیین سهم هریک از نهادهای بهزیستی و کمیته امداد است که  ها:کاستی

ها های غذایی کنند و در نتیجه برخی دیگر از این بستهممکن است برخی با سوءاستفاده از این خلأ اقدام به دریافت چندباره بسته

های تحت تکفل را تواند حداقل نیازهای خانوادهرسد اقلام غذایی ذکر شده محدود بوده و نمیهمچنین به نظر می گردند.محروم 

 گردد.پوشش دهد که با توجه به جنبه حصری بودن این اقلام، این ظن تقویت می

های نیازمندی که درخواست بسا خانواده در مورد دستورالعمل نیز معیارهای سنجش نیازمندی در کمیته امداد معلوم نیست و چه

 آنان رد شده است. همچنین نحوه و نوع پرداخت و کمک به خانوارهای نیازمند نیز مشخص نشده است.
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پیشنهاد: باید دستورالعملی تدوین و سهم هریک از نهادهای ذکر شده در ماده فوق مشخص گردیده و وظایف هرکدام احصا گردد. 

اید جنبه تمثیلی به اقلام ذکر شده قرار داده و اقلام بیشتری به تشخیص مسئولان دو نهاد یاد شده در طول زمان گذار بهمچنین قانون

ها گردد؛ چرا که این اقلام جوابگوی تأمین امنیت قضایی مشمولان نیست. علاوه بر فرجه سه ماهه نیز این صلاحیت در مشمول کمک

العاده سبدهای کالایی را توزیع نمایند. همچنین باید مکانیسم یکپارچه و که به صورت فوق اختیار مسئولان نهادهای فوق قرار بگیرد

 شفافی برای پیشگیری از فسادهای اجرای این ماده به وجود آمده و اقدامات نهادهای فوق در آن تجمیع و به اطلاع عموم برسد.

سازی شده ز استحقاق خانوارهای نیازمند توسط کمیته امداد شفافشود که معیارهای احرادر رابطه با دستورالعمل نیز پیشنهاد می

 های اعتراض نسبت به تصمیم کمیته امداد در صورت عدم تشخیص صواب خانوارها فراهم گردد.و شیوه

 

 مسئولیت تخصیص زکات به نیازمندان -1

 عهده بر مصرف موارد به زکات نرساند و آوریجمع وظیفه: »داردمی مقرر 1381مصوب  زکات قانون 1 ماده 1 تبصره

 .«است خمینی امام امداد کمیته

 و شرعی حدود به توجه با زدهسیل مناطق به تخصیصان و زکات تجمیع اصلی متصدی امداد کمیته مقرره این مطابق نحوه اجرا:

 باید غیرمالی، و مالی کمک به مردم مبرم نیاز و زدهسیل مناطق در آمدهپیش شرایط به توجه با امداد کمیته. است شده زکات قانونی

 وجوهات این باشد زدهسیل مناطق مردم به زکات اختصاص جهت در که مناسب تبلیغاتی با و آورده عمل به شتاب زکات آوریجمع در

 پرداخت به بیشتری اشتیاق ببینند زدهسیل مناطق را خود زکات تخصیص محل وقتی مردم که است بدیهی. نماید آوریجمع را اقلام و

 اختصاص موارد در بیشتری عمل دقت باید مناطق این در. گیردمی انجام بیشتری شتاب با هارسانیکمک نیچه در و کرده پیدا زکات

 صورت محصول برداشت فصل در باید و باشدنمی مستمر امری و بوده خاص زکات تجمیع فصل معمولاً که چرا گیرد؛ صورت زکات

 .یابدمی دوچندان اهمیتی آن تخصیص مدیریت بنابراین گیرد؛

توان زکات زده است و اینکه آیا میتوان به این ماده وارد ساخت نحوه توزیع زکات در مناطق سیلتنها نقدی که می ها:کاستی

توزیع زکات در هر به عبارت دیگر آیا کمیته امداد اختیار تام  زده مصروف داشت یا خیر؛های همجوار را نیز در مناطق سیلاستان

در همان منطقه مصرف و توزیع شود. این موارد از  ای که تشخیص دهد را داراست یا اینکه زکات تجمیعی از هر منطقه بایدمنطقه

 جمله ابهامات مقرره است.

ا بر اقتضائات توزیع در راستای اجرای این ماده باید اختیارات مبسوط ولی معین به مسئولان کمیته امداد داده شود که بن پیشنهاد:

زکات به مانند وقایع غیرمترقبه همچون سیلاب اخیر، توزیع زکات را بر عهده بگیرند. همچنین نحوه توزیع و تخصیص زکات نیز از 

 ای به اطلاع عموم برسد.طریق سامانه

 

 پذیرحمایت از زنان آسیب -6

 ریزیبرنامه: »داردمی شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر 1396 مصوب زنان سلامت ارتقای راهبردهای و هاسیاست 4 ماده 11 بند

 سرپرست زنان پذیر،آسیب زنان و دختران برای سلامت نیاز مورد ویژه هایحمایت و خدمات به دسترسی جهت مناسب
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 سازمان قبیل از ربطذی هایدستگاه توسط اجتماعی و روانی فیزیکی، هایمعلولیت دارای و خودسرپرست خانوار،

 .«ایثارگران و شهید بنیاد و خمینی امام امداد کمیته بهزیستی،

 ویژه توجه لزوم که دهندمی تشکیل دیدهآسیب و دردمند دختران و زنان را آنان از عظیمی خیل زدگان،سیل میان نحوه انجام: در

 نهادهایی از یکی فوق ماده موجب به نیز خمینی امام امداد کمیته. است پساسیل هایکمک مدیریت بایسته تدابیر جمله از آنان به

 برای لازم هایبرنامه باید ناگزیر و دارد عهده بر را زدهسیل مناطق در دیدهآسیب دختران و زنان این از حمایت وظیفه که است

 آنان نیازمند نیز مردان مه مشترکی نیازهای از فارغ ایویژه نیازهای دختران و زنان. دهد انجام احسن نحو به را آنان به رسانیکمک

 در باید امداد کمیته رو این از. شوند برخوردار تسهیلات و امکانات این از مناسبی کیفیت با و وقت اسرع در باید و هستند دارا را هستند

 .باشد داشته زمینه این در ماندگار ایکارنامه با نمونه نهادی و بوده قدمپیش زنان هاینیازمندی و امکانات تأمین و رسانیکمک

 است منطقه این به روانکاوان و روانشناسان اعزام دهد اختصاص زدهسیل مناطق زنان به تواندمی امداد کمیته که خدماتی جمله از

 همچنین. شوند عادی زندگی به پذیربرگشت و معالجه مورد اندشده شدیدی روحی ضربه دچار خانواده مردان فقدان اثر در که زنانی تا

 و زنان نیازهای ترینبدیهی تا گردد توزیع باید زدهسیل مناطق در وسیع سطح در نیز بهداشتی نوار مانند اولیه بهداشتی امکانات

 در باید امداد کمیته که ا ویژه توجه. شود زدهسیل مناطق در اقلام این قیمت رویهبی افزایش مانع و شده تأمین مناطق این دختران

 جبران صدد در مالی خصوص به نظر از باید که است خودسرپرست و سرپرست زنان به کمک گردد، منعطف آن به دختران و زنان میان

 و بوده امداد کمیته مددجوی نیز پیشاسیل دوران در زنان این اغلب که چرا. برآید خاص قشر این به حداقلی هایکمک و هاخسارت

 مورد باید که شوندمی اضافه تعداد این به خانواده مردان فقدان صورت در نیز تعدادی البته. ندارد خاصی صعوبت آنان شناسایی

 افراد به که است شده مکلف هادستگاه دیگر همواره به امداد کمیته ماده این از دیگری بخش در همچنین .گیرند قرار کمک و شناسایی

 و بوده غیرمالی و مالی هایکمک از اعم هاکمک این. دارد مبذول را لازم هایکمک نیز اجتماعی و روانی و فیزیکی هایمعلولیت دارای

 کمک در مهمی نقش امداد کمیته بنابراین شود؛ فراهم عادی زندگی به آنان بازگشت تسهیل و افراد این بازپروری جهت مراکزی باید

 .دارد مناطق این خاص اقشار و معلولان همچنین و زدهسیل مناطق دختران و زنان به

در این ماده نیز نحوه هماهنگی میان این نهادها مشخص نگردیده و دستگاهی که باید صلاحیت مدیریت وظایف این ماده  ها:کاستی

را بر عهده داشته باشد معلوم نیست. سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جزو نهادهای رکن دوم قوه مجریه )ریاست 

تواند بنابراین هماهنگی این نهادها بدون مقرره قانونی می اد جزو نهادهای رکن اول قوه مجریه )رهبری( هستند؛جمهوری( و کمیته امد

 رسانی شود.موجب اختلافات و در هنگام بروز حوادثی مثل سیلاب سبب اختلال در خدمت

تقسیم وظایف نیز اقدام کرد و با توجه به علاوه بر هماهنگی میان این نهادها و تعیین نهاد مدیر و معین، باید به  پیشنهاد:

شود هر نهاد بخشی را به صورت مستقل انجام داده تا در قبال آن گستردگی و قابل تقسیم بودن وظایف ذکر شده در ماده، پیشنهاد می

نیز از موارد لزوم  رسانیهای سازمانی در موارد کمکدار و ضروری نیز به موجب بخشنامهتعیین مواد اولویت قسمت پاسخگو باشد.

 اجرای این ماده است.

 

 های تحت تکفلکمک به خانواده -7
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 1366مصوب  دهندمی دست از را خود معاش اداره قدرت مشمول اعزام با که مشمولینی هایخانواده به کمک نحوه قانون 1 ماده 

 این موضوع نیازمند مشمولین تکفل تحت خانواده به کمک برای لازم، اعتبار هر ساله است موظف دولت: »داردمی مقرر

 «.نماید منظور امام امداد کمیته ردیف ذیل کشور کل بودجه لایحه در ایجداگانه ردیف در را قانون

 میزان به زدهسیل هایاستان در مددجویان ماه فروردین مستمری افزایش از( ره) خمینی امام امداد کمیته رئیس نحوه انجام:

 خسارت دچار کشور زدهسیل هایاستان در مددجو خانوار هزار 61 حدود تاکنون: گفت و داد خبر ریال میلیون 15 سقف تا برابر سه

 .است انجام دست در بسیاری اقدامات خسارات این جبران برای که اندشده

 همه موقت اسکان همچنین و زندگی ضروری اقلام تأمین برای گام نخستین در: گفت «ایران» با گو و گفت در فتاح پرویز سید

 قرار امداد کمیته حمایت تحت نیازمند، جدید افراد شد مقرر کشور، بودجه قانون 14 تبصره طبق همچنین. شد اقدام زدهسیل مردم

 .شد خواهد اعلام لازم هایبررسی از پس و به زودی افراد این دقیق آمار که گیرند

 هایکمک جذب و اعتبار تخصیص با سیلاب کردن فروکش از پس شده، تلاش دوم مرحله در: افزود ادامه در امداد کمیته رئیس

 وام مهم، این تحقق این برای دولت البته. شود آغاز امداد مددجوی خانوارهای به مربوط مسکونی واحد هزار شش بازسازی کار مردمی،

 .هستیم مردمی هایکمک نیازمند و نیست پذیرامکان ارقام این با منازل کامل ساخت اما است گرفته نظر در بلاعوض کمک و

 برابر سه میزان به زدهسیل هایاستان در مددجویان ماه فروردین مستمری افزایش نظیر اقداماتی با همچنین: کرد اظهار وی

 اشتغال الحسنهقرض هایوام پرداخت و بانکی شبکه هماهنگی با قبلی اشتغال هایوام استمهال ریال، میلیون 15 سقف تا و افزایش

 پرداخت و اخیر سیل از دیدهآسیب افراد تمامی به الحسنهقرض تومانی میلیون پنج وام پرداخت تومان، میلیون 51 تا 21 از جدید

 .کنیم کمک عادی زندگی به سیل دیدگان آسیب بازگشت به کردیم سعی تومان هزار 111 سقف تا و بلاعوض کمک

 توانست پویش این: گفت «باشیم گلستان رفیق» پویش طریق از شده آوریجمع مردمی هایکمک به اشاره با امداد کمیته رئیس

 کشور شمالی هایاستان سیل دیدگان آسیب برای کالا تومان میلیارد 15 و نقدی کمک تومان میلیارد 11 حدود در فروردین 12 روز تا

 نیکی به» پویش هموطنان، سایر به کمک برای است کشور شمالی هموطنان مخصوص پویش این که آنجایی از اما کند؛ آوریجمع

 در سیل دیدگان آسیب خانگی لوازم تهیه و منازل بازسازی برای مردمی هایکمک طریق این از تا شد اعلام «شود آسان هاسخت

 .شد آوریجمع کشور سراسر

 زدهسیل هموطنان با همدردی ابراز ضمن فتاح پرویز سید ،امداد کمیته رسانیاطلاع پایگاه از ایرنا پنجشنبه روز گزارش به

 دچار کشور سراسر در اخیر سیل در امداد کمیته مددجویان مسکونی واحد هزار 61 تاکنون شده، کسب اطلاعات اساس بر: افزود کشور

 .است شده کامل تخریب یا خسارت

 این تعمیر و بازسازی کار که دید آسیب امداد مددجویان مسکونی واحد هزار شش شمالی هایاستان سیل در: داشت اظهار وی

 سیلاب وسعت دلیل به پلدختر و معمولان شهرستان در همچنین. شودمی آغاز سیلاب کردن فروکش از پس و آینده هفته از منازل

 .اندشده خسارت و سیل درگیر امداد مددجویان تمامی

 کمیته قانون، اساس بر: کرد تأکید شود،می شامل را سیل از دیدگانآسیب تمامی اول مرحله در امداد هایکمک اینکه بیان با وی

 نخست گام در منظور، همین به و دهد اختصاص نیز امداد حمایت از خارج افراد به را مردمی هایکمک درصد 31 است مجاز امداد

 .دهدمی ارائه خدمات زدهسیل مردم همه به زندگی ضروری اقلام تأمین و موقت اسکان برای
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 حمایت تحت نیازمند جدید افراد که است داده را اجازه این کشور بودجه قانون 14 تبصره: کرد خاطرنشان امداد کمیته رئیس

 شده اعلام جدید هایخانواده دادن قرار پوشش تحت برای شمالی زدهسیل هایاستان سهمیه راستا همین در و گیرند قرار امداد کمیته

 .شد خواهد اعلام آینده هفته تا جدید سهمیه اولیه، هایبررسی از پس کشور غرب و غرب جنوب زدهسیل هایاستان برای و است

 زندگی لوازم و آغاز را دیدهآسیب منازل بازسازی سرعت به امداد کمیته سیلاب، کاهش و بحران رفع از پس: کرد تصریح فتاح

 .کرد خواهد تأمین را مددجویان

 تحت مددجویان زندگی لوازم و منازل که است متوالی سال سه: گفت نیز امداد مددجویان منازل بیمه پوشش به اشاره با وی

 ظرفیت از و هستند برخوردار بیمه این از مددجو خانواده میلیون 145 که طوری به است؛ گرفته قرار سیل جمله از حوادث بیمه پوشش

 .کرد خواهیم استفاده مددجویان زندگی لوازم تأمین و منازل بازسازی برای بیمه

 در بیشتر سیل که قبل روز دو تا: کرد اظهار زدهسیل مردم به کمک برای ایران نیکوکار مردم از تشکر با امداد کمیته رئیس

 در و کند آوریجمع را خوبی بسیار مردمی هایکمک توانست «باشیم گلستان رفیق» پویش بود، کرده وارد آسیب شمالی هایاستان

 منطقه به نخست روزهای در تومان میلیارد دو که شد آوریجمع کالا تومان میلیارد 15 و نقدی کمک تومان میلیارد 11 مدت این

 برای مناطق این در مددجویان مستمری همچنین. است گلستان استان زدهسیل مناطق به انتقال حال در مبالغ بقیه و شد ارسال

 .یافت خواهد افزایش برابر سه ماه فروردین

 کشور غرب جنوب و غرب در ویژه به کشور از وسیعی هایبخش در سیلاب که گذشته ساعت 49 از: کرد خاطرنشان فتاح

 است، گرفته شدت مردمی هایکمک و شد معطوف سیل درگیر مناطق تمام به هاکمک سوی و سمت کرد، وارد زیادی هایخسارت

 .است کشور سراسر زدهسیل مناطق برای مردمی هایکمک آوریجمع پویش لذا

 که مناطقی همان در هاکمک و کندمی اجرا دقت با را نیکوکار مردم هاینیت عرف و شرع اساس بر امداد کمیته: کرد تأکید وی

 .کنیم جابجا را هاکمک نیستیم مجاز و شد خواهد هزینه بوده مردم نیت و مقصود

 مردم برای بلاعوض کمک و وام دولت: کرد اضافه اخیر سیل در دیدهآسیب منازل بازسازی ضرورت به اشاره با امداد کمیته رئیس

 منازل تعمیر و ساخت برای مردمی هایکمک نقش و شودنمی تمام ارقام این با منازل ساخت اما است، گرفته نظر در زدهسیل

 .است بدیلبی زدهسیل هموطنان

 حدود تاکنون: افزود و داد خبر اخیر سیل در مددجویان دیدهآسیب کارهای و کسب بازآفرینی برای امداد کمیته تدابیر از وی

 و شد خواهد جبران کامل طور به خسارات این که است شده خسارت دچار سیلاب در مددجویان اشتغال و کار و کسب از مورد 3511

 هایوام و شده استمهال بانکی شبکه هماهنگی با قبلی اشتغال هایوام همچنین. شودمی بازآفرینی قبل از بهتر مددجویان اشتغال

 .است پرداخت قابل تومان میلیون 51 تا 21 از جدید الحسنهقرض

 پوشش تحت افراد همه این، بر علاوه: گفت هستند، برخوردار امداد بیمه و سلامت بیمه از امداد مددجویان تمامی اینکه بیان با فتاح

 هاآن پرداختی فرانشیز و اخیر سیل در دیده حادثه مددجویان درمان هزینه تمامی و برخوردارند تکمیلی بیمه خدمات از امداد کمیته

 اجتماعی هایحوزه در متخصص مددکاران دارای مددکاری خدمات و مشاوره مرکز داشتن با نهاد این همچنین. شد خواهد تأمین هم

 .کندمی تلاش دیدهآسیب مددجویان روانی و روحی التیام برای و است

 این: گفت و داد خبر اخیر سیل از دیدهآسیب افراد تمامی به الحسنهقرض تومانی میلیون پنج وام پرداخت از امداد کمیته رئیس

 تومان میلیارد 21 تاکنون منظور همین به. شودمی پرداخت نیازمندان به آسان ضمانت با ولایت امداد الحسنهقرض صندوق محل از وام
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 تا پنج از زدهسیل هایاستان دیگر در و است شده تصویب خوزستان استان برای اعتبار تومان میلیارد 21 و لرستان استان برای اعتبار

 .است شده بینیپیش نیازمندان به وام اختصاص برای تومان میلیارد 11

 به کمک برای را خود تلاش خرمشهر( ره) خمینی امام امداد کمیته: کرد اظهار مهر، خبرنگار با گو و گفت در زاده ناصر علی

 و غذایی هایبسته توزیع همچون اقداماتی تاکنون زمینه این در و کرد خواهد اخیر بحران از متضرر افراد و زدهسیل مددجویان

 .است شده انجام نقدی مساعدهای اختصاص

 هایمساعدت تومان میلیون 13: گفت و کرد اعلام تومان میلیون 13 را افراد این به کمک برای شده داده اختصاص ریالی مبلغ وی

 مرتفع را خود مشکلات از مقداری بتوانند شرایط این در تا واریزشده سیلاب جریان با درگیر مناطق در خانوار 244 حساب به نقدی

 .کنند

 خبر نیز خرمشهر در سیلاب معرض در مناطق در ساکن مددجویان میان غذایی بسته 211 توزیع از خرمشهر امداد کمیته رئیس

 پوشش تحت که کارون غرب روستاهای ساکن روستایان میان تومان میلیون 32 ریالی ارزش به غذایی بسته 211: کرد بیان و داد

 .است شده توزیع هستند، امداد کمیته

 تومان میلیون 211 مبلغ خرمشهر،( ره) امام امداد کمیته: کرد اظهار و داد خبر نیز افراد این به تسهیلات اختصاص از ادامه در وی

 اختیار در زودی به که است داده اختصاص زدهسیل مددجویان به پرداخت برای ریال میلیون 5 سقف تا الحسنهقرض وام عنوان به نیز

 .گرفت خواهد قرار افراد این

 افزایش: داد توضیح رابطه این در و برشمرد امداد کمیته اقدام دیگر را پوشش تحت زدگانسیل مستمری برابری 3 افزایش ناصرزاده

 فروردین مستمری اساس همین بر و شودمی اعمال نیز خرمشهر در است زدهسیل مناطق شامل که ماه فرودین حقوق برابری 3

 .یافت خواهد افزایش برابر سه تا نیز خرمشهر در سیل در گرفتار مددجویان

 این در و است گرفته قرار بیمه چتر زیر خرمشهر مددجویان اثاثیه و منازل اینکه بیان با همچنین خرمشهر امداد کمیته رئیس

 خواهد انجام امداد کمیته کمک با نیز زدهسیل مددجویان مسکن بازسازی و تعمیرات نیاز صورت در: افزود نیست، نگرانی جای خصوص

 .شد

 اقدامات شهرستان این ماژین بخش زدهسیل مددجویان منازل از بازدید در شنبه امروز ظهر رضایی ضیا ،مهر خبرنگار گزارش به

 .کرد تشریح را آنان خسارات جبران و زدهسیل مددجویان به کمک برای امداد کمیته

 خسارات این عمده که شده وارد شهر دره شهرستان مددجویان به زیادی خسارات ماه فروردین 12 ویرانگر سیل در: کرد بیان وی

 .دارند قرار سیمره رودخانه ساحل در که است ماژین بخش زدهسیل روستای چند به مربوط

 بیشترین آباد وحدت و خلف میدان هوادول، شوره، رود، دم روستاهای ماژین، بخش زدهسیل مناطق میان از اینکه بیان با وی

 فضاهای و اسطبل تخریب باغات، و کشاورزی مزارع رفتن بین از شامل روستاها این خسارات: گفت اند،شده متحمل را خسارات

 موارد و طیور و دام شدن تلف آنان، زندگی وسایل رفتن بین از و منازل گرفتگیآب و تخریب روستاییان، این کار و کسب و دامداری

 .است دیگر

 اند،شده بیمه امداد کمیته توسط نهاد این حمایت تحت مددجویان همه منازل اینکه به اشاره با ایلام استان امداد کمیته مدیرکل

 این به خسارات سایر جبران به نسبت نیز امداد کمیته قرارداد، طرف بیمه توسط دیدهآسیب منازل به خسارت پرداخت بر علاوه: گفت

 .کرد خواهد اقدام هاخانواده
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 ضرورت به توجه با و است شده گرفتگیآب و خسارت دچار آنان منازل مددجو هایخانواده از تعدادی که آنجایی از: افزود رضایی

 قرار توجه و رسیدگی مورد را موضوع این ویژه به صورت اسلامی انقلاب مسکن بنیاد همکاری با نهاد این موضوع، این به رسیدگی

 .دهدمی

 امداد، کمیته رئیس دستور به: گفت و کرد اشاره شهر دره ماژین بخش زدهسیل مددجویان به امداد کمیته هایکمک سایر به وی

 منازل از اینجانب بازدید در این بر علاوه. شد واریز ماژین بخش در نهاد این پوشش تحت مددجویان همه حساب به مستمری ماه دو

 .گرفت صورت تومانی هزار 211 نقدی کمک هاخانواده این از یک هر به ماژین، بخش زدهسیل مددجویان

 برنج، زمینی،سیب شامل غذایی مواد بسته 511 تعداد نقدی، هایکمک بر علاوه: کرد تصریح ایلام استان امداد کمیته مدیرکل

 اختیار در و تهیه تومان هزار 311 از بیش ارزش به کدام هر خرما و لبنیات حبوبات، ماکارونی، فرنگی، گوجه رب چایی، قند، روغن،

 .گرفت قرار زدهسیل هایخانواده

 وام سیل از دیدهآسیب هایخانواده این به ولایت امداد الحسنهقرض صندوق طریق از داریم نظر در همچنین: گفت ادامه در رضایی

 .کنیم پرداخت تومانی میلیون 5 الحسنهقرض

 11: گفت امام امداد کمیته پوشش تحت زدگانسیل به کمک وضعیت آخرین درباره( ره) امام امداد کمیته رئیس ایرنا، گزارش به

 .دارد منزل وسایل و اساسی تعمیرات به نیاز نیز خانه هزار 21 و شود احداث باید امداد کمیته پوشش تحت خانوارهای برای خانه هزار

 .است بودجه تومان میلیارد 611 حداقل نیازمند خانه هزار 11 احداث «فتاح پرویز» گفته به

 سقف تا برابر سه میزان به زدهسیل هایاستان در مددجویان ماه فروردین مستمری افزایش از( ره) خمینی امام امداد کمیته رئیس

 برای که اندشده خسارت دچار کشور زدهسیل هایاستان در مددجو خانوار هزار 61 حدود تاکنون: گفت و داد خبر ریال میلیون 15

 .است انجام دست در بسیاری اقدامات خسارات این جبران

 همه موقت اسکان همچنین و زندگی ضروری اقلام تأمین برای گام نخستین در: گفت «ایران» با گو و گفت در فتاح پرویز سید

 قرار امداد کمیته حمایت تحت نیازمند، جدید افراد شد مقرر کشور، بودجه قانون 14 تبصره طبق همچنین. شد اقدام زدهسیل مردم

 .شد خواهد اعلام لازم هایبررسی از پس و زودیبه افراد این دقیق آمار که گیرند

 هایکمک جذب و اعتبار تخصیص با سیلاب کردن فروکش از پس شده، تلاش دوم مرحله در: افزود ادامه در امداد کمیته رئیس

 وام مهم، این تحقق این برای دولت البته. شود آغاز امداد مددجوی خانوارهای به مربوط مسکونی واحد هزار شش بازسازی کار مردمی،

 .هستیم مردمی هایکمک نیازمند و نیست پذیرامکان ارقام این با منازل کامل ساخت اما است گرفته نظر در بلاعوض کمک و

 برابر سه میزان به زدهسیل هایاستان در مددجویان ماه فروردین مستمری افزایش نظیر اقداماتی با همچنین: کرد اظهار وی

 اشتغال الحسنهقرض هایوام پرداخت و بانکی شبکه هماهنگی با قبلی اشتغال هایوام استمهال ریال، میلیون 15 سقف تا و افزایش

 پرداخت و اخیر سیل از دیدهآسیب افراد تمامی به الحسنهقرض تومانی میلیون پنج وام پرداخت تومان، میلیون 51 تا 21 از جدید

 .کنیم کمک عادی زندگی به سیل دیدگان آسیب بازگشت به کردیم سعی تومان هزار 111 سقف تا و بلاعوض کمک

 توانست پویش این: گفت «باشیم گلستان رفیق» پویش طریق از شده آوریجمع مردمی هایکمک به اشاره با امداد کمیته رئیس

 کشور شمالی هایاستان سیل دیدگان آسیب برای کالا تومان میلیارد 15 و نقدی کمک تومان میلیارد 11 حدود در فروردین 12 روز تا

 نیکی به» پویش هموطنان، سایر به کمک برای است کشور شمالی هموطنان مخصوص پویش این که آنجایی از اما کند؛ آوریجمع
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 در سیل دیدگان آسیب خانگی لوازم تهیه و منازل بازسازی برای مردمی هایکمک طریق این از تا شد اعلام «شود آسان هاسخت

 .شد آوریجمع کشور سراسر

های تحت تکفل کمیته امداد ای جهت کمک به خانوادهدر این ماده مقرر شده دولت تکلیف به اختصاص ردیف جداگانه ها:کاستی

منظور شده و وارد چرخه بودجه گذاری شود. در صورت عدم امکان  1389العاده در بودجه تواند از طریق فوقدارد. البته ای بودجه می

زدگان تحت و یا عدم اختصاص این بودجه به کمیته امداد، باید نهاد مزبور تقاضای بودجه مستقلی برای اختصاص به خانواده سیل

 این ردیف را در نظر بگیرد. 1388سال  پوشش کمیته نماید که دولت موظف است در بودجه

های تحت تکفل کمیته امداد، به رر و زیان مادی به خانوادهزده و بالتبع ضبا توجه به عمق خسارت حادثه در مناطق سیل :پیشنهاد

زده تحت تکفل در اختیار های سیلای نیز به منظور جبران خسارت خانوادهرسد دولت علاوه بر این بودجه سالانه باید بودجهنظر می

 کمیته امداد قرار دهد.

 

 برآمد-1-11-8

ته امداد امام خمینی به عنوان یکی از نهادهای حمایتی که در جهت رفع توان اشاره داشت که کمیبندی بحث نیز میدر جمع

زدنی حضرت امام راحل تأسیس محرومیت از سیمای و سیرت کشورمان پس از انقلاب اسلامی و با تدبیر و دوراندیشی داهیانه و مثال

ن تکالیف متعددی برای کمک به افراد نیازمند چنیگردیده و منشأ خیر بسیاری در چهار دهه گذشته شده است، دارای اختیارات و هم

هایی از آن اشاره شد. این تکالیف نیازمند مدریت هوشمندانه و یکپارچه برای باشد که در مطالب بالا به گوشهزدگان میاز جمله سیل

زده حرکت کنیم. همچنین ها در جهت تخفیف آلام مردم مناطق سیلایفای تعهدات بوده و باید با شناسایی و تخصیص به موقع کمک

لزوم تفکیک وظایف از یکدیگر در مرحله اول و در صورت عدم تفکیک آنان، تعیین نهاد مدیر و مرجع در قانون و مقرره برای هماهنگی 

رسد. در حال حاضر وظایف مشترکی بر عهده نهادهای مختلفی از جمله بهتر بین نهادها در وظایف مشترک قانونی لازم به نظر می

رسانی و ایفای تعهدات تواند سبب کندی خدمتمیته امداد امام خمینی قرار داده شده است که تقسیم وظایف در مرحله اجرا میک

 گردد.

های قانونی موجب افزایش اعتماد عمومی به این نهاد انقلابی علاوه بر این لزوم شفافیت در نحوه و میزان ایفای وظایف و مسئولیت

آید پیشگیری کرده و موجب افزایش ها از فسادهایی که به خصوص در موارد بحرانی به وجود میر هزینهخواهد شد. شفافیت د

 های مردمی به این نهاد خواهد شد.کمک
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 89112111521: خبر کد ،51: 13/  1389 فروردین 21خبرگزاری ایسنا،  -1
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ربط، به علل، نقاط ها و نهادهای ذیهای اقدامات دستگاهها، تشریح حادثه به تفکیک در هریک از استانگزارش میزان بارش -8
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  لابیو س ستیز طیمح-1-1

 گزارش دکتر فریادی

 چکیده-1-1-1

های انسانی و مادی هنگفتی را به بار آورد. های تاریخ ایران بود که خسارتترین سیلابیکی از گسترده 1389سیلاب فروردین سال 

اما این سیلاب با وجود تمامی آثار تلخ و ناگوار آن یکبار دیگر غبارهای غلفت را شسته و اهمیت حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی 

ساخت و ساز و شهرسازی را یکبار دیگر عیان ساخت. با آنکه دلیل وقوع این سیلاب به تأثیر متقابل چندین عامل اقلیمی و اصلاح نظام 

بار بودن آن بسیار و آب و هوا شناختی نسبت داده شد، اما واقعیت این است که نقش عامل انسانی در تشدید این سیل و خسارت

انداز حقوقی پرداخته و نقش نهادهای عمومی را در ر پنج گفتار به بررسی سیلاب اخیر از چشمچشمگیر و تأثیرگذار بود. این گزارش د

 کند. این سیل تحلیل می

دهد که بطور کلی سازکارهای حقوقی اولیه و اساسی برای مدیریت مراحل پیشگیری، کنترل و جبران این گزارش نشان می

-های کوچک و بزرگ در صورت اجرای صحیح و کامل این قوانین و مقررات میکاستیهای سیل ایجاد شده و با وجود برخی خسارت

توان تا حدود زیادی از امکان مدیریت موثر سیل در کشور اطمینان خاطر حاصل کرد. در زمینه پیشگیری از وقوع سیلاب قوانین و 

توان آنها کنند که میهادهای عمومی را مشخص میهای نها و مسئولیتمقررات بسیاری بطور مستقیم و عموما غیر مستقیم صلاحیت

بندی کرد. با های سازمانی برای مقابله با سیل دستهرا در قالب پیشگیری از تخریب محیط زیست، ساخت و ساز ایمن و ایجاد آمادگی

نابع طبیعی به عنوان یک این حال چالش بزرگی که در این زمینه وجود دارد این است که اولا بطور کلی حفاظت از محیط زیست و م

شود و باور نهادهای عمومی بر این است که پیشگیری از سیل صرفا شامل ساخت و اقدام پیشگیرانه در مدیریت سیل تلقی نمی

های مرتبط با مدیریت بحران است. بنابراین هیچگاه تخریب محیط زیست به عنوان سازهای ایمن و اصولی و آماده نگه داشتن سازمان

ید تقویت کننده و تسهیل کننده سیل در نظر گرفته نشده است. دوم اینکه سازکارهای نظارتی بر تضمین ایمنی در ساخت و یک تهد

پذیر اند. با توجه به آگاهی دولت از آسیبها نیز قوی و موثر نبودهها و ساختمانها، جادهسازهای مرتبط با سیل مانند سدها، آبراهه

های محیط زیستی تسهیل کننده خطر سیل مانند تخریب پوشش گیاهی و بر سیل، آگاهی از تخریب عرصهبودن بالقوه کشور در برا

گذاشتند که شدت سیلاب اخیر بایست اقدامات پیشگیرانه موثرتری به اجرا میها، نهادهای دولتی میدستکاری در نظام طبیعی رودخانه

 اند.ر پیشگیری موفقیت لازم را نداشتهدهد که نهادهای مسئول در امهای آن نشان میو آسیب

در زمینه کنترل و مقابله با سیل نیز سازمان مدیریت بحران به موجب قانون تشکیل شده و مسئولیت اصلی مدیریت سیل را بر 

-کاری و موازیکنند. اما نحوه هماهنگی سازمانی و پیشگیری از دوبارههای دیگری نیز در این زمینه فعالیت میعهده دارد اما دستگاه

های ناشی از کاری یکی از نقاط مغفول در مدیریت سیل در کشور است. همچنین سازکارهای اولیه حقوقی نیز برای جبران خسارت

های شود از جمله اینکه تکلیف مسئولیت دولت در برابر خسارتسیل وجود دارد با این حال خلاءهای جدی در این راستا مشاهده می

ها چندان روشن نیست. همچنین فرایند جبران خسارت مانند نحوه برآورد و یل و نحوه الزام آن به جبران خسارتناشی از وقوع س

 ها نیز شفافیت لازم را ندارد. پرداخت خسارت

رش های هیأت ویژه گزاهایی که به پرسشها در قضیه سیلاب اخیر با توجه به وظایف سازمانی آنها و پاسخدر بحث عملکرد سازمان

-های ناشیه افزایش نمیآمد، خسارتهای اولیه مقتضی به عمل میها داده بودند مشخص شد که اولا چنانچه پیشگیریملی سیلاب

های خود را به دیگر نهادها های اجرایی تمایل دارند تا با تفاسیر قانونی شخصی به نوعی وظایف و مسئولیتیافت؛ دوم اینکه دستگاه
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ر بار مسئولت شانه خالی کنند؛ سوم اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با آنکه به موجب قانون حفاظت و بهسازی ارتباط دهند و از زی

های طبیعی در کشور بایست از تخریب عرصهمحیط زیست مسئول اصلی و مادر حفاظت محیط زیست در کشور است و ضرورتا می

های خود را بسیار مضیق گیری به عمل آورد، اما این سازمان دامنه مسئولیتها جلوپیشگیری کرده و از اقدامات تخریبی دیگر دستگاه

کند؛ چهارم اینکه های دیگر اعمال نمیکرده و نظارتی در وضعیت امور آب، جنگل و خاک به بهانه منع دخالت در امور وزارتخانه

-برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و ایجاد سازه نهادهای قضایی و بازرسی نیز به نحو مطلوب اقدامات پیشگیرانه و کنترلی لازم

اند چرا که اگر این نهادها بر طبق وظایف خود از تخریب سواحل، پوشش گیاهی و ساخت و سازهای غیر های نا ایمن به عمل نیاورده

و غیر تأثیر گذار نهادهای علمی  توانست باشد؛ پنجم اینکه نقش ناچیزکردند، سیلاب اخیر تا این اندازه ویرانگر نمیمجاز جلوگیری می

 پذیری کشور در برابر سیل و ارائه هشدارهای مناسب روشن شد.و پژوهشی در بررسی و پایش وضعیت آسیب

در زمینه اصلاحات پیشنهادی انجام برخی اصلاحات قانونی و سازمانی پیشنهاد شد از جمله حفاظت حداکثری از پوشش گیاهی و 

های محیط زیستی منجر به تشدید سیل، زمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از تخریب عرصهخاک، افزایش مسئولیت سا

های تخصصی و عمومی در زمینه سازماندهی نظارت بر ساخت و ساز، پیگرد قضایی کلیه ساخت و سازهای غیر مجاز، تقویت آموزش

 سازمانی در مراحل چندگانه سیل.مدیریت سیل و تقویت همکاری میان

 

 مقدمه-1-1-1

هایی اشاره ها از بستر طبیعی خود و جاری شدن سریع در سطح زمینهای طبیعی است که به خروج روانابسیلاب یکی از پدیده

داده و حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه اند. این پدیده در طی تاریخ در مناطق گوناگون رخ میدارد که بطور معمول زیر آب نبوده

های اخیر به دلایل مختلفی اهمیت خاصی یافته و نهاده است. اما مسأله سیلاب در دههی انسانی بیشماری به جای میهامتعدد خسارت

های های علمی دقیق و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند احداث سازهبینیبیشتر محل توجه واقع شده است. از یکسو حتی با وجود پیش

کند. از سوی دیگر بنا به دلایل های شدیدی به جوامع انسانی وارد میق مختلفی از جهان آسیبفنی مقاوم همه ساله سیلاب در مناط

مختلف شناخته و ناشناخته متعددی مانند دگرگونی اقلیمی شمار و شدت بروز سیل در بسیاری از کشورها افزایش یافته است و طی 

 اند.ازمان ملل بطور مستمر در این زمینه هشدار دادهالمللی مانند کمیته بلایای طبیعی سهای بیندهه گذشته نهاد

های سنگین ایران نیز یکی از کشورهایی است که در آن بسیاری از انواع بلایای طبیعی در سطوح گسترده رخ داده و خسارت

ک واقع شده، اما بارش و خشک تا نیمه خشکند. با آنکه سرزمین ایران در منطقه کماقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وارد می

های متعددی به خود دیده است. از آنجا که یکی از وظایف اصلی بسیاری از مناطق آن مستعد وقوع سیلاب بوده و در طی تاریخ سیلاب

دولت حفاظت از انسان در برابر صدمات و بلایای طبیعی است، مسأله سیلاب تبدیل به یک مسأله حقوقی شده و دولت تلاش داشته 

 استفاده از ابزارهای حقوقی اقدام به تنظیم و کنترل سیل و حفاظت از انسان در برابر این رخداد ویرانگر نماید. است تا با

-حقوقی و اجتماعی شده است که از چشم -ویژه در سالیان اخیر تبدیل به یک مسأله جدی سیاسیاما مسأله سیل در ایران به

که علل این افزایش باید  256ت سیل در کشور در سالیان اخیر افزایش یافته استاندازهای متعددی قابل بررسی است. از یکسو شد

های کشاورزی زدایی، تبدیل زمینهای گسترده محیط زیست مانند تخریب پوشش گیاهی و جنگلبررسی شوند. از سوی دیگر تخریب
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رویه و ه است. از سوی دیگر ساخت و سازهای بیها زمینه وقوع سیل را تشدید کردبه مناطق مسکونی و تغییر بستر و سواحل رودخانه

پذیری در مقابل سیل را افزایش داده است. در سوی دیگر با وجود فعالیت نهادهای مختلف اداری و نظامی غیر اصولی نیز آسیب

که چرا با  های عملی و اجرایی جدی بوده است. در دیگر سو این پرسش جدی مطرح استمدیریت سیل در کشور همواره دچار چالش

شود و چرا وجود تصویب برخی قوانین و مقررات مرتبط با سیل و دیگر بلایای طبیعی، وقوع سیل در کشور تبدیل به یک بحران می

نظام حقوقی نتوانسته است از تخریب محیط زیست و تشدید زمینه وقوع سیل جلوگیری کند. نکته مهمتر اینجاست که حتی اگر به هر 

های ناشی از آن باید جبران شود. اما آیا دولت به واقع در امر غیر مترقبه و بلای طبیعی بدانیم، به هر حال خسارت توجیهی سیل را یک

 ها را جبران کند؟تواند این حجم انبوه از خسارتعمل می

ی در کشور این پدیده آید، اما به دلیل خطاهای انسانی و مدیریتواقعیت این است که با آنکه سیل یک پدیده طبیعی به شمار می

دهد که قوانین و مقررات نسبتا شود. نگاهی به نظام حقوقی ایران در زمینه مدیریت سیل نشان میطبیعی تبدیل به یک بحران می

اند اما اجرای این اسناد حقوقی در عمل کارامدی لازم را نداشته است. بدیهی است مناسبی برای مدیریت این پدیده تصویب شده

افتد، اعتماد عمومی دولت در اجرای قوانین و مقررات موفقیت لازم را نداشته باشد، ضمن آنکه امنیت زیستی مردم به خطر میچنانچه 

های اجتماعی و سیاسی دیگری خواهد بود. ساز بحرانیابد و این سلب اعتماد زمینهنسبت به مفید بودن نظام حقوقی کاهش می

 های آن شناسایی و معرفی شوند.از ابعاد حقوقی آن به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته و چالشبنابراین لازم است تا مسأله سیل 

 مسأله سیلاب اخیر از چند منظر حقوقی قابل بحث علمی است:

ین یکم( پدیده سیل یک پدیده هم مفید برای طبیعت و هم زیانبار برای انسان است. با این حال رویکرد غالب در مدیریت سیل ا

ای منفی و زیانبار در نظر گرفته شده و بدون توجه به مزایای سیل برای طبیعت و کشاورزی، بوده است که سیل به عنوان پدیده

تواند های آبی و مسیر سیلابی می(. حال آنکه کنترل جریانAllan, 2017: 135مقرراتی برای کنترل و مقابله با آن وضع شده است )

 طبیعی رود و سیل شده و طبعیت را از خدمات اکوسیستمی سیل محروم سازد.   باعث دستکاری در رژیم 

با توجه به اینکه سیلاب یک امر طبیعی بوده و وقوع آن تا حدود زیادی از کنترل انسان خارج است، آیا عوامل انسانی هم در تشدید 

های جذب ای و کاهش چاهک؟ آیا انتشار گازهای گلخانهاندازهاند و تا چه های ناشی از آن تأثیر داشتهاین سیلاب و هم در بروز خسارت

اند؟ نقش و سهم زدایی، تخریب پوشش گیاهی و خاک و آلودگی دریاها( در تشدید این رخداد موثر بودهکننده این گازها )جنگل

؟ آیا اگر این خطاهای انسانی های سنگین چیستخطاهای انسانی در تبدیل این سیلاب طبیعی به یک فاجعه و بحران و بروز خسارت

 یافت یا نه؟ های ناشی از این سیلاب تا به این اندازه افزایش میداد میزان خسارترخ نمی

های ناشی از آن چه تأثیراتی داشته است؟ وقوع سیلاب فروردین دوم( تخریب محیط زیست کشور در بروز سیلاب و ورود خسارت

های سیلابی نشأت ها و دشتها، کوهترده و سیستماتیک پوشش گیاهی و خاک، رودها و تالابهای گستا چه اندازه از تخریب 1389

تواند صدمات زیادی در پی داشته باشد، همچنان روند این گرفته است؟ چرا با وجود آگاهی از این نکته که تخریب محیط زیست می

ای از قوانین و مقررات محیط زیستی و تأسیس دو سازمان مهم انبوههتر اینکه چرا با وجود تصویب ها ادامه دارد؟ پرسش اساسیتخریب

ها، مراتع و آبخیزداری، روند تخریب محیط زیست در کشور کنترل نشده است؟ یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل

ین کرده و امنیت محیط زیستی را تواند پایایی و حیات محیط زیست کشور را تضمآیا در شرایط کنونی حقوق محیط زیست ایران می

 های طبیعی حفاظت نماید؟ تأمین نموده و از انسان در برابر آسیب
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های ناشی از این سیلاب، پیچیدگی و فرابخشی بودن عوامل ایجاد کننده آن بوده سوم( یکی از نکات خاص و بارز در مسأله تخریب

یکسو و عوامل انسانی فرابخشی )مدیریت آب، مدیریت خاک و پوشش  است. به دلیل تأثیر عوامل متعدد عوامل محیط زیستی از

گیاهی، مدیریت ساخت و سازها و مدیریت بحران( از سوی دیگر، ابعاد حقوقی این سیلاب نیز چند بعدی و پیچیده خواهد بود و 

نابراین تعیین عوامل موثر و مقصر زا بودن این سیلاب منطقی نخواهد بود. پس ببنابراین تعیین یک مسئول و یک مقصر برای خسارت

ها چگونه ممکن است؟ در واقع مسأله این سیلاب یک چالش و آزمون دشوار برای نظام حقوقی ایران است که در چنین در این خسارت

 های کافی وجود نداشته و همقضیه چند بعدی و فرابخشی که هم عوامل متعدد انسانی و طبیعی در آن دخیل هستند، هم قطعیت

دیدگان تواند عدالت را برقرار کرده، حقوق خسارتهای نظری و تکنیکی حقوقی زیادی وجود دارد این نظام چگونه میها و ابهامکاستی

-را ستانده، مقصر را به سزای اعمال خود رسانده و از تکرار چنین رخدادهایی در آینده جلوگیری کند. این رخداد به خوبی توانمندی

های جدی و تأمل برانگیزی پیش خواهد آورد؟ آیا نظام حقوقی ما توان لازم ایران را به چالش خواهد کشید و پرسشهای نظام حقوقی 

زایی مانند سیلاب اخیر را که قسمت زیادی از کشور را درگیر ساخت دارد؟ آیا نظام های فراگیر و خسارتبرای پیشگیری از وقوع بحران

تواند نظام سیاسی کشور ین امنیت محیط زیستی و سرزمینی در کشور را دارد؟ آیا نظام حقوقی میحقوقی کنونی ما توان تأمین و تضم

 را به مجازات تمامی مقامات و مأموران نهادهای عمومی مقصر در این رخداد را بدون مماشات وادار کند؟ 

بحران سیلاب در کف تدبیر دولت قرار داده  های حقوقی مقتضی را برای مدیریت موثرچهارم( آیا نظام حقوقی ابزارها و صلاحیت

ها در مدیریت موثر بحران استفاده کند؟ اگر پاسخ است یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است آیا دولت توانسته است از این ابزارها و صلاحیت

و مجلس شورای اسلامی  ها را به اطلاع ملتاند، آیا دولت تا کنون این کاستیمنفی است و ابزارهای حقوقی مناسب یا کافی نبوده

 رسانده و مشکلات خود را بازگو کرده است؟

مند است؟ آیا قوانین و مند و مشخص بهرهپنجم( نظام حقوقی ایران تا چه اندازه از سازکارهای وضعیت اضطراری به نحو قاعده

ی نحوه کاربست این سازکارها در عمل و های لازم برابینیمقررات حقوقی در وضعیت اضطراری قابلیت انعطاف دارند یا نه؟ آیا پیش

های لازم برای صیانت از حقوق اساسی مردم در بینیمتوقف نمودن آنها پس از رفع شرایط اضطراری انجام شده است یا نه؟ آیا پیش

جرایی به نحو اعمال قواعد وضعیت اضطراری و جبران خسارت آنها در صورت اعمال این قواعد انجام شده است یا نه؟ آیا مأموران ا

 مقتضی با این قواعد و سازکارها آشنایی دارند یا نه؟

ششم( در چند سال اخیر این تصور میان جامعه حقوقی کشور رواج یافته است که اشکال از قوانین نیست، بلکه از اجرای قوانین 

ا کمبود یا خلاء قوانین و مقررات ناظر بر است. آیا این تصور در مورد مدیریت سیلاب اخیر نیز صادق است یا نه؟ به عبارت دیگر آی

مدیریت حوادث طبیعی منجر به بروز چنین بحرانی شد یا اینکه قوانین و مقررات پیشگیرانه و کنترلی مناسب بوده ولی اجرا و نظارت 

مجلس و دولت پرسید چرا  ساز چنین بحرانی شده است؟ اگر کمبود قوانین وجود دارد پس باید ازبر اجرای آنها نامطلوب بوده و زمینه

-اند؟ آیا اجرای همین قوانین و مقررات با همین کیفیت میموقع انجام ندادهاقدامات لازم برای رفع خلاء قانونی در این زمینه را به

بی توانست از وقوع این میزان خسارت به مردم، محیط زیست و کشور پیشگیری کند؟ اما اگر نظام اجرایی و نظارتی عملکرد مناس

نداشته باید پرسید چرا نظام حقوقی نتوانسته است اجرای سازکارهای خود را تضمین کند؟ دلایل اصلی تضمین نشدن این قوانین و 

های اداری و قضایی مانع مقررات در عمل چیست؟ آیا کیفیت این قوانین و مقررات نامطلوب و غیر اصولی بوده یا بطور کلی چالش

است؟ چرا مجلس نسبت به اجرایی نشدن این قوانین و مقررات تذکر و هشدار نداده و چرا قوه قضائیه بر اجرای مطلوب این قوانین 
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حسن اجرای این قوانین نظارت نداشته است؟ آیا اگر اشکال از نقض و نقص حاکمیت قانون در کشور است، دلایل و عوامل اصلی را در 

 کجا باید جستجو کرد؟ 

هایی در این زمینه به قوت خود باقیست: اینکه های ناشی از سیل است و پرسشوه جبران خسارتهفتم( مسأله چالشی دیگر نح

ها های جبران نشده چه خواهد بود و جبران نکردن این خسارتها چگونه است؟ تکلیف خسارتشیوه تأمین مالی برای جبران خسارت

چگونه جبران خواهند شد؟ کمبود محصولات کشاورزی ناشی از  های محیط زیستیچه آثار اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت؟ آسیب

 های کشاورزی چگونه جبران خواهد شد؟تخریب زمین

هشتم( تا چه اندازه نظام حقوقی ایران توانسته است اعتماد اجتماعی برای ملت و دولت بیافریند؟ چنانچه مردم از وجود و اجرای 

باشند که قانون از آنها تحت هر شرایط ممکن حمایت خواهد کرد، ضمن کاهش تنش و  قوانین مناسب اطمینان داشته باشند و مطمئن

ها، اضطراب فردی و جمعی، همکاری بیشتری با مأموران دولتی در مدیریت سیلاب انجام خواهند داد. اما در سیلاب اخیر وجود تنش

نظام حقوقی در ایجاد اطمینان خاطر و اعتماد میان مردم  ها و همکاری نکردن مردم با نهادهای دولتی نشان از این داشت کهنگرانی

 چندان موفق عمل نکرده است.

نهم( واپسین مسأله، مسأله گذشته و آینده است: چرا نظام حقوقی ایران طی این چند دهه از حوادث متعدد طبیعی گذشته درس 

انجام نداد؟ چرا با وجود تأکید گزارش ملی حادثه ساختمان های آینده را عبرت نگرفت و اصلاحات لازم برای آمادگی در برابر سیلاب

پلاسکوی تهران مبنی بر اصلاح نظام حقوق بحران در کشور، بازنگری و اصلاح این نظام حقوقی مورد توجه واقع نشد؟ آیا نظام کنونی 

یا اراده واقعی برای آزادسازی قاطعانه حریم های طبیعی در آینده برگیرد؟ آهای لازم را برای مدیریت بهتر بحرانتواند عبرتحقوقی می

ها وجود دارد؟ آیا نظام شهرسازی و روستاسازی همساز با شرایط های سیلابی از اشغال ساختمانها و دشتو سواحل رودها و تالاب

های تخریب شده لها قابلیت توقف دارد؟ آیا جنگاقلیمی کشور اصلاح خواهد شد؟ آیا روند فزاینده تخریب خاک، مراتع و جنگل

ها و امکانات زیربنایی ایمن سازی خواهند شد؟ آیا برای مدیریت شرایط ترسالی یا خشکسالی در ها، راهبازسازی خواهند شد؟ آیا پل

 های آینده خواهند توانست در سرزمینی امن زندگی کنند؟آینده آمادگی کافی وجود دارد؟ آیا نسل

ها هستند که تمام کارشناسان و مسئولان کشور را به تأمل فراخوانده و پاسخ به این پرسش برانگیزیهای تأملهمه اینها پرسش

 تواند تکلیف نظام حقوقی ایران در مدیریت سیلاب را در شرایط امروز و آینده کشور مشخص کند.می

 

 لابیس تیریمد نهیزم در ایران یحقوق یهاسازکار -1-1-1

شود. با توجه اینکه ایران ها و نقاط قوت نظام حقوقی ایران در زمینه مدیریت سیلاب پرداخته میدر این گفتار به بررسی پیشرفت 

کند، نظام حقوقی نیز به ضرورت مقابله و های متعددی را تجربه میخیز جهان بوده و همه سالانه بحرانیکی از کشورهای بحران

 ای را برای حل این معضل تدبیر کند.های حقوقی اولیهزمینه توجه نبوده و تلاش کرده است تاها بیمدیریت این بحران

 بند یکم( ایجاد بسترهای حقوقی اولیه برای مدیریت سیلاب

حقوق ایران سازکارهای حقوقی اولیه و حداقلی برای مدیریت تمام جوانب و مراحل سیل را ایجاد کرده است. مبنای حقوقی 

های طبیعی است. قانونگذاری و کنترل در این زمینه وظیفه حاکمیتی دولت در مدیریت بحرانضرورت ورود دولت به مدیریت سیل و 

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر دیده، قانون اساسی با درک اهمیت حمایت از اشخاص در معرض آسیب یا آسیب 28اصل 

های درمانی و مراقبت حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتیماندگی، راه سرپرستی، دربازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی
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طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و  سازد تامیموظف را دولت کند و اعلام می قی همگانیرا حپزشکی به صورت بیمه و غیره

قانون مدیریت  9ماده د. ین کنهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمدرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت

های عمومی را یکی از خدمات کشوری نیز حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران

داند. اما مراد از وظیفه حاکمیتی دولت در این زمینه چیست؟ نخست اینکه دولت مسئول اصلی مدیریت وظایف حاکمیتی دولت می

های ناشی از آن است. دوم اینکه دولت مسئول اصلی حفاظت از جان و مال افراد و محیط زیست آنها بوده و ان و جبران خسارتبحر

بنابراین باید هر اقدام لازم را در حمایت از انسان و محیط زیست انجام دهد. سوم اینکه نظر به اهمیت اجرایی شدن این وظایف دولت 

نونی، اجرایی و فنی لازم را برای مدیریت موثر بحران و حفاظت از انسان و محیط زیست در اختیار داشته های قاباید کلیه صلاحیت

های حاکمیتی خود در موارد ضروری و اضطراری اختیارات ویژه نیز داشته باشد. تواند برای ایفای مسئولیتباشد. از این جهت دولت می

بحران مسئولیت حاکمیتی دارد، کوتاهی در انجام وظایف فوق به هیچ وجه پذیرفتنی  چهارم اینکه به دلیل اینکه دولت در مدیریت

 پذیر باشد.نیست و در صورت قصور یا تقصیر باید مسئولیت

با توجه به این نکات برای مدیریت سیل سازکارهای حقوقی مختلفی نیاز است تا همه ابعاد مختلف سیل را تنظیم کند. از نظام 

رود تا بر اساس یک نظم حقوقی مشخص همه ابعاد لازم برای مدیریت سیل را شناسایی کرده و با سازکارهای حقوقی حقوقی انتظار می

تواند تصویب یک قانون جامع و مشخص برای مدیریت سیل را مد نظر قرار مقتضی آنها را تنظیم نماید. در این زمینه نظام حقوقی می

بدیهی است که تصویب یک یا چند قانون مشخص برای و مقررات متعدد متعیّن سازد.  دهد یا اینکه مدیریت سیل را در قوانین

های مدیریت این پدیده را مشخص کند مزایای خاص خود را مدیریت سیل و پیشگیری از تبدیل آن به بحران که بطور خاص چارچوب

آلمان )قانون بهبود  259(،1813در برابر بحران سیل  و قانون حفاظت 1869251دارد. برخی کشورها مانند آمریکا )قانون بیمه ملی سیل 

اند. در حقوق ایران ابتدا از این رویکرد تبعیت کرده 261(2111و انگلستان )قانون مدیریت سیل و آب  258(2115کنترل پیشگیرانه سیل 

( به تصویب رسید 5/3/1349« )قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل»یک قانون اختصاصی با عنوان از این رویکرد تبعیت شد و 

مین بهداشت عمومی بلافاصله پس از تصویب أبه منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تکرد می مکلفرا کشور  وزارتکه 

. البته این اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورد کلیه اقدامات لازم را برای حفظ واین قانون

های بعد داد. با این حال این قانون در سالنون برخلاف عنوان کلی آن تدابیر مقتضی جامع برای مدیریت یکپارچه سیل ارائه نمیقا

توان گفت که برخی مواد این قانون نسخ ضمنی شده است. ویژه قانون توزیع عادلانه آب میاصلاح نشد و با توجه به قوانین دیگر به

 های بعد پرداختن جزئی و موردی به مسأله سیل در بدنه قوانین و مقررات مختلف بوده است. دههرویکرد قانونگذار در 

آن مصوب نامه اجرایی آیین( و 31/2/1391) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورهای طبیعی مهمترین قانون ناظر بر بحران

به عنوان یک بحران طبیعی نام ببرد یا مفاد خاصی را به مسأله سیل  ( است. این قانون بدون آنکه از سیل13/6/1391هیأت وزیران )

و سازمان مدیریت بحران و  ران کشوربح مدیریت عالی اختصاص دهد به تعریف مدیریت جامع بحران پرداخته و اقدام به تشکیل شورای

این قانون ارائه نشده و اتخاذ تدابیر لازم را به کند. با این حال سازکارهای مشخصی برای مدیریت سیل در ذکر اهداف و وظایف آنها می

                                                 
251. National Flood Insurance Act 
259. Flood Disaster Protection Act 1973 
258. Act to Improve Preventive Flood Control 
261. Flood and Water Management Act 
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های اجرایی منوط کرده است. همچنین این قانون آزمایشی بوده و در حال حاضر با وجود گذشت مدت زمان تصویب دستورالعمل

 آزمایشی آن وضعیت مبهمی دارد.

آنها جلوگیری از تخریب محیط زیست منجر به  اند که هدف غیر مستقیمافزون بر این قوانین پیشگیرانه زیادی نیز تصویب شده

بروز سیل و افزایش ایمنی در ساخت و ساز منجر به مقاومت در برابر سیل است مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون 

برنامه پنجساله . قوانین  هاحفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و قانون حفاظت از جنگل

 اند. های طبیعی توجه داشتهتوسعه نیز بطور گذرا به مسأله بحران

-در این بند بطور اجمالی قوانین و مقررات ناظر بر سه مرحله پیشگیری، کنترل و جبران خسارت ناشی از سیل مورد اشاره قرار می

 گیرد:

 الف( پیشگیری 

 بینی و هشدار اولیه و پیشگیری از رخداد سیل است. پیش مهمترین و موثرین اقدام مقتضی در مدیریت سیل،

 بینیپیش -1

بینی میزان آمادگی بینی وضعیت جوی کشور در کوتاه مدت و بلند مدت از یکسو و پیشبینی عبارت است از پیشمنظور از پیش

های شدید بر بینی جوی سیل و بارشهای جوی مختلف از جمله سیل. پیشاقتصادی، اجتماعی، فنی و اداری کشور در برابر وضعیت

 ( وزارت راه و شهرسازی )سازمان25/4/1386قانون هوای پاک ) 26طبق ماده عهده سازمان هواشناسی قرار دارد. افزون بر این 

ی هواشناسی کشور( با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون، شبکه مل

های سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند که البته از ماهیت و سرنوشت این شبکه اطلاعی در دسترس آگاهی رخدادهشدار و پیش

نگرانه بینی بررسی آیندهشود بلکه منظور از پیشبینی رخداد سیل صرفا به هواشناسی و هشدارهای بارش محدود نمینیست. اما پیش

ها و تهدیدهای احتمالی قبل از وقوع سیل است تا در صورت بروز سیل، آمادگی اولیه لازم و ارزیابی توانمندیوضعیت مناطق سیلابی 

بینی سیل در کشور صرفا به بحث هواشناسی محدود شده است. حال آنکه رسد امر پیشوجود داشته باشد. با این حال به نظر می

تواند هشدار دهد و بدیهی است که در طی یک هفته ک هفته پیش از وقوع سیل میترین حالت نهایتا یهواشناسی در بهترین و دقیق

 های در معرض خطر را نجات داد.توان جان انسانتوان اقدامات پیشگیرانه مقتضی را در برابر سیل انجام داد و فقط میبه سختی می

 حفاظت محیط زیست -1

-ها ارتباط دارد، مهمترین و اطمینانآن تا حدود زیادی به تخریب اکوسیستم پذیری در مقابلبا توجه به اینکه وقوع سیل و آسیب

های آبی، خاکی و گیاهی است. ترین راهکار پیشگیری از وقوع سیل حفاظت محیط زیست و پیشگیری از تخریب اکوسیستمبخش

ا ناشی از تخریب محیط زیست و دستکاری هبار بودن سیلابامروزه بیش از هر زمان دیگری این توافق عمومی وجود دارد که خسارت

ویژه در دهه اخیر نظام آب و هوایی است. در نظام حقوقی ایران نیز با درک اهمیت حفظ محیط زیست، طی نیم قرن گذشته، و به

لف ای از اسناد حقوقی مختهای مختلف محیط زیستی تصویب شده است و انبوههقوانین و مقررات متعددی برای حفاظت از حوزه

دهند. قانونگذار در حفاظت از محیط زیست کشور دو رویکرد در پیش گرفته بخشی اساسی از حقوق محیط زیست ایران را تشکیل می

است نخست رویکرد حفاظت محیط زیست در قوانین خاص محیط زیستی و رویکرد دوم حفاظت محیط زیست در قوانین و مقررات 

 مختلف. 
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مهمترین قوانین اختصاصی  1389و قانون حفاظت خاک  1386، قانون هوای پاک 1353یست قانون حفاظت و بهسازی محیط ز

های طبیعی مورد حمایت قانونگذار قرار دارد. توان گفت تقریبا تمامی اکوسیستمدر زمینه محیط زیست هستند و بدین ترتیب می

قانون مجازات اسلامی  688کنند. ماده  زیست مقرر می قوانین برنامه پنجساله توسعه نیز معمولا الزماتی در زمینه حفاظت محیط

کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای سازی از قبیل پیدارد که هر کس به وسیله صحنه)تعزیرات( نیز طی حکمی کلی بیان می

عی اعم از کشت شده یا در زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار ومرز، کرت

های ملی، تأسیسات سارها، انهار طبیعی و پارکمنابع آب، چشمه ها،ها، قلمستانها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغآیش زراعی، جنگل

ی وابسته به هااراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتکشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر 

بدون اجازه ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا دولت یا شهرداری

سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد 

گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال  اقدام به هریا 

شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال میحبس محکوم 

 سابق نماید.

 

 هاجنگل -1-1
ها و فضای سبز شهری داشته اما در خصوص حفاظت ان در زمینه حفاظت از پوشش گیاهی توجه خاصی به جنگلنظام حقوقی ایر

از مراتع و دیگر انواع پوشش گیاهی تدابیر خاصی را اتخاذ نکرده است. در زمینه حفاظت از جنگل قوانین و مقررات متعددی طی یک 

حوزه جنگل محل بیشترین توجه در میان قوانین و مقررات محیط زیستی بوده توان گفت که اند و میقرن گذشته به تصویب رسیده

اند. به موجب برداری تحول یافتهبرداری به تدریج به سمت ممنوعیت بهرهاست. این قوانین طی یک قرن گذشته از کنترل بهره

ه و صنامه قانونی عرخ تصویب این تصویباز تاری وزیران(هیأت 21/11/1341های کشور )مصوب نامه قانون ملی شدن جنگلتصویب

حفظ و . های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت استها و مراتع و بیشهاعیانی کلیه جنگل

برداری از منابع فوق سازمان مجاز است بهرهو این  برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران استاحیا و توسعه منابع فوق و بهره

شد که از یکسو آمیز این قانون از اینجا آغاز . نکته تعارضدار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کندرا راساً عهده

اشخاصی که این برداری را به همین نهاد یا کرد و از سوی دیگر مجوز بهرهسازمانی را مسئول حفظ و احیاء منابع جنگلی اعلام می

 برداری در عمل ارائه دهد.داد بدون آنکه ضوابط مشخصی را برای برقراری تعادل و توازن میان حفاظت و بهرهسازمان مجاز بداند می

ها و مراتع و ( نیز حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره برداری از جنگل25/5/1346) ها و مراتعقانون حفاظت و بهره برداری از جنگل

های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت را بر عهده سازمان جنگلبانی ایران گذاشته و بهره برداری از این منابع یشهب

توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور استحصال چوب و هیزم و ذغال را منوط به طرح پروانه بهره برداری مصوب سازمان 

 ها تصریح نشده بود.ها نیز شرط استفاده پایدار و بازسازی تخریبن طرحجنگلبانی دانست. با این حال در ای

ها افزایش یافت. طبق برداری از جنگلهای قانونی در بهرههای کشور، محدودیتهای اخیر با تشدید تخریب و نابودی جنگلدر سال

بهره  شد تاوزارت جهاد کشاورزی موظف ( 21/8/1382) های کشوربرداری و مدیریت جنگلبرنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره

ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلی براساس شاخصبرداری از جنگل
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ی چوبی از بردارهرگونه بهره( 14/12/1385)قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  39بند )ف( ماده  1. نهایت اینکه جزء ساماندهی نماید

این ماده دوباره رویکردی متعارض  2 تبصرهالبته در  کرد.ممنوع  را های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامهدرختان جنگل

های عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه برداشت درختان جنگلی برای طرح کند کهاتخاذ کرده و عنوان می

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است.ی با مجوز سازمان جنگلشناسای )کد(

ها به عنوان مانع طبیعی برای جریان یافتن شود که به لحاظ قانونی سازکارهای نسبتا مطلوبی برای حفاظت از جنگلملاحظه می

رو به کاهش است در گفتار بعدی مورد های کشور سالانه سیل وجود دارد اما اینکه چرا با وجود تصویب این قوانین مساحت جنگل

 گیرد.بحث قرار می

 حفاظت از خاک -1-1
کند. با توجه به اینکه فرسایش و خاک سالم و تخریب نشده بطور طبیعی مقادیر قابل توجهی از آبهای سیلابی را در خود جذب می

( پس از 4/3/1389قانون حفاظت خاک )تخریب خاک یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی کشور و تشدید کننده سیل است 

پذیر ایجاد کرد از جمله ممنوعیت تأخیری چند ساله تصویب شد و سازکارهایی را برای حفاظت از این اکوسیستم حساس و آسیب

 آلودگی و تخریب خاک و انتقال به خارج از کشور.

 حفاظت از آبگیرهای طبیعی -1-1
های اضافی هستند و به خوبی و با ها و آبها بطور طبیعی محل انباشت روانابها و مردابها، تالابدرهآبگیرهای طبیعی مانند آب

کنند. از این جهت حفاظت از این آبگیرها نقشی اساسی در مقابله با سیل دارد. کمترین هزینه به عنوان مخزنی برای سیل عمل می

نامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت  آیین(، 21/5/1382توسعه ) پنجم برنامه قانون 181 ماده الف بند و 191 ماده آیین نامه اجرایی

نامه جلوگیری از تخریب و ( و آیین4/2/1386) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور(، 21/2/1383) کشور ایھتالاب

اند های کشور به تصویب رسیدهحفاظت از تالابآوری هستند که در زمینه ( اسناد الزام11/11/1381ها )آلودگی غیر قابل جبران تالاب

های کنند. همچنین برنامهمیممنوع  را ها گرددبرداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالابهبهرهرگونه و 

المللی طشک، های بینابهای کشور مانند برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی تالسازمان حفاظت محیط زیست برای حفاظت از تالاب

آید که اساسا بر پایه مشارکت نهادهای عمومی و های کشور به شمار می( اقدام موثری برای حفاظت از تالاب1386کمجان و بختگان )

 اند.خصوصی و افراد داوطلب مبتنی شده

 حفاظت از بستر و حریم رودها و سواحل -1-8
به منظور تأمین آب مورد نیاز کشور از  کند تامیموظف را وزارت نیرو ( 16/12/1361) بقانون توزیع عادلانه آ 28ماده  (الفبند )

 .زمینی ها در مخازن سطحی یا زیرمهار کردن سیلابها و ذخیره نمودن آب رودخانه: اقدام مقتضی به عمل آورد طرق زیر

ها را بر و وزارت نیرو مسئولیت تعیین این حریم ها در اختیار حکومت بودههمانگونه که اشاره شد بستر و حریم رودها و مسیل

آبرسانی،  هایهای طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلآیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه 1عهده دارد. ماده 

 برگشت دوره با طغیان حداکثر بر اساس شهرها محدوده از خارج در بستر ( نیز تصریح دارد که تعیین11/9/1318)آبیاری و زهکشی 

گیرد. البته با وجود این تصریح مشخص نیست که مسئول تعیین حریم رودها در مناطق شهری نیرو صورت می وزارت بوسیله ساله 25

ین این آیین نامه در ا 1ها در این خصوص چه تکالیفی بر عهده دارند. چون ماده ها و دهداریو روستایی چه نهادی است و شهرداری

 عالی شورای مصوبه طبق شهرها محدوده در هارودخانه طغیان برگشت دوره»کند که خصوص بیان مبهمی دارد و صرفا عنوان می
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در  .«شودمی تعیین ایمنطقه آب و شرکتهای نیرو وزارت به نظر مورد  تناوب با سیلاب برآورد و جهت تعیین و معماری شهرسازی

برداری از شن و ماسه و برداری یا واگذاری بهرهصدور اجازه بهرهقانون توزیع عادلانه آب،  49ماده برداری از بستر رودها طبق مورد بهره

منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو  هاسواحل دریاها و دریاچه ها و حریم قانونیها، انهار و مسیلبستر و حریم رودخانه خاک رس

مورخ « برداری از معادن شن، ماسه و خاک رسضوابط نظارت فنی بر بهره»مصوبه هیأت وزیران راجع به  1 ماده. همچنین است

ها را از انهار و حریم قانونی سواحل دریاها و برداری از شن، ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانهصدور اجازه بهره 23/8/1392

این مصوبه هر گونه برداشت این مواد باید با تأیید  4ت نیرو کرده و به موجب ماده ها را منوط به کسب موافقت قبلی از وزاردریاچه

( برداشت شن و 11/2/1318آهن )اصلاحی  راه  و هاراه ایمنی قانون 6ماده  5همچنین طبق تبصره  ناظران واجد صلاحیت انجام گیرد.

به مجازات ممنوع است و متخلفان  هاکیلومتر از پایین دست پل ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد متر از بالادست و یک

 مربوط محکوم خواهند شد.

برداری از آن در این دو سند حقوقی، با وجود تصریح به مالکیت دولت بر بستر، حریم و سواحل رودها و لزوم کسب مجوز برای بهره

برداری غیر مجاز از بستر و سواحل روها مشخص نشده است نیز بهرهضمانت اجرای ممنوعیت تجاوز به حریم و بستر رودها و سواحل و 

بینی شده در این قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( عمل شود. البته مجازات پیش 688مگر آنکه بر اساس تفسیری موسع طبق ماده 

 ماده یعنی یک ماه تا یکسال حبس متناسب و مناسب با جرم واقع شده آثار آن نیست.

تصرف اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و  28/4/1354مصوب « قانون اراضی مستحدث و ساحلی» 11ماده حال با این 

انگاری کرده و مجازات آن را وسیله برداشت شن، ماسه، خاک و سنگ را جرمهای کشور و یا تخریب این اراضی بهحریم دریاها و دریاچه

 ها و رودها. ام این ماده نیز صرفا به سواحل دریا اشاره دارد نه تالابه است. سال زندان و خلع ید تعیین کرد 3حبس تا 

 های طبیعی و شبکه هایها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلآیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهزا در یکی از نکات مشکل

ساز برای سوء استفاده و ساخت و سازهای منجر به ل زمینهرسد یکی از عواماست که به نظر می 9ماده  آبرسانی، آبیاری و زهکشی

باقیمانده بستر  مسیل بصورت طبیعی تغییر نماید و چنانچه بستر رودخانه، نهر، طبیعی، مادهتشدید سیل در رودها باشد. به موجب این 

حدود مشخصی  با ،قابل استفاده باشد برق های آب واختیار دولت است برای اجرای طرح کماکان در شود وکه بستر مرده نامیده می

سند  مربوط در سایر شرایط کناره بندی و سازی ونحوه آماده های متقاضی به صورت اجاره واگذار وازطریق وزارت نیرو به دستگاه

دام به اجاره آن دهد تا در صورت خشک شدن یا تغییر مسیر رودخانه، اق. این ماده به وزارت نیرو اجازه میواگذاری قید خواهد گردید

توانند در صورت وقوع یک سیل برداری و ساخت و ساز نماید. این در حالی است که همین ساخت و سازها میمنطقه برای بهره

بینند باعث تنگ شدن مسیر گذر آب شده و سیل را تشدید کنند. بنابراین ضروری ساز شده و ضمن آنکه صدمه میقدرتمند مشکل

ه منظور پیشگیری از وقوع یا تشدید سیل، به هیچ وجه ممکن اجازه ساخت و ساز در حریم مشخصی از رودها و است که وزارت نیرو ب

حریم  غیره از بستر و گاز و عبور لوله نفت و نامه است کهاین آیین 12ماده ها را صادر نکند. همچنین نکته چالشی دیگر مسیل

کند. این در حالی است که وقوع مجاز اعلام میبا موافقت وزارت نیرو را های طبیعی برکه و هاها، مردابها، انهار طبیعی، مسیلرودخانه

ناپذیری به ها را تخریب کرده و باعث نشست مواد نفتی و شیمیایی در آب شود که در این صورت صدمات جبرانتواند این لولهسیل می

  محیط زیست و انسان وارد خواهد شد.

ها است، بنابراین دفع هر گونه پسماند امل تشدید سیل تجمع پسماندهای دفع شده در مسیر رودها و مسیلاز آنجا که یکی از عو

قانون برنامه ششم توسعه  39( ماده ثدر بستر و حریم رود باید ممنوع شده و پسماندهای دفع شده باید پاکسازی شوند. طبق بند )
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های حاشیه ها و دشتها، جنگلویژه در سواحل دریاها، رودخانهیریت پسماند بههای جامع مدنظارت بر اجرای طرح دولت را مکلف به

قانون مدیریت پسماندها  16سازد. ماده می از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب درصد ها و مدیریت سالانه حداقل بیستتالاب

کند. البته بهتر بود برای تخلیه زات آن را مشخص میرا ممنوع کرده و مجا دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط( 21/2/1393)

 شد.بینی میپسماند در بستر و حریم رودخانه مجازات شدیدی پیش

 مدیریت منابع آبی -1

ها به منظور استفاده بهتر از منابع آب است. حال آنکه راهها و آبیکی از دلایل وقوع سیل دستکاری در رژیم طبیعی رودخانه

خطرتری تر و کمشد، دستکاری در رژیم طبیعی رودها نیز به شکل منطقیآبی به شکل بهینه و منطقی مدیریت میچنانچه منابع 

یافت. به همین دلیل مدیریت بهینه و منطقی منابع آب باید بخشی از فرایند پیشگیری گرفت و احتمال بروز سیل کاهش میصورت می

ی فرایند چند بعدی و فرابخشی است که شامل مدیریت فنی و هیدرولوژیکی آب، از وقوع سیل در کشور باشد. مدیریت منابع آب

شود. به دلیل این فرابخشی بودن مدیریت آب امروزه الگوی مدیریت مدیریت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و محیط زیستی آب می

سازی آبی از سرچشمه تا مصب، یکپارچه هایسازی مدیریت حوزهگیرد و منظور از آن یکپارچهیکپارچه آب مورد تأکید قرار می

گیری در خصوص آب، بهبود عملکرد نهادها، شفافیت در مدیریت بازار و عرضه و تقاضای آب، اتخاذ رویکردهای فرابخشی در تصمیم

(. یکی از مهمترین اهداف مدیریت USAID, 2002:8عملکرد دولت، ارتقای کیفیت آب و مشارکت مردمی در مدیریت آب است )

(. این Hassing et al., 2009: 2یکپارچه منابع آب سازگاری در برابر دگرگونی اقلیمی و کاهش امکان وقوع سیل و خشکسالی است )

های اخیر مورد توجه نظام حقوقی نیز واقع شده و دولت مکلف به مدیریت یکپارچه منابع آب شده الگوی مدیریت منابع آب در دهه

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب قانون برنامه پنجم توسعه،  142تا  141است از جمله مواد 

قانون برنامه پنجساله  35( و ماده 11/1/1381) توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمینراهبردهای بلند مدت (، 21/1/1392) کشور

 (.14/12/1385) (1386ـ 1411ششم توسعه )

بعدی بودن مدیریت یکپارچه منابع آب، تأکید عمده نظام حقوقی بر مدیریت فنی آب در رودها، سدها و شبکه های با وجود چند 

های آبی عامل مهمی در کنترل سیلاب بوده و از این منظر تعیین ها و سازهآبرسانی بوده است. البته مدیریت موثر و کارامد شبکه

های آبی ضروری است که در این زمینه سازمان برنامه و بودجه تا کنون ضوابط منی در شبکهضوابط و استانداردهای فنی برای کنترل ای

 فنی قابل توجهی را تصویب کرده است. 

ها، مراتع و های اصلی در پیشگیری از رخداد سیل است که در صلاحیت سازمان جنگلداری از دیگر اقدامآبخیزداری و آبخوان

های اخیر پس از چندین دهه وقفه و تعلل مورد توجه نظام حقوقی اری و مدیریت بهینه منابع آبی در سالآبخیزداری قرار دارد. آبخیزد

مصوب شورای عالی  راهبردهای بلند مدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین 16به ویژه اسناد راهبردی واقع شده است. بند 

های آبخیزداری بویژه در اراضی بالادست سدها و اراضی ز و توسعه فعالیتهای آبخیحفاظت از حوضه( بر 11/1/1381آمایش سرزمین )

وری در چرخه استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آب با تاکید برمصارف آب در ارتقاء مستمر بهرهاین مصوبه بر  19و بند  شیبدار

های ملی آمایش گیریجهتراجع به ین عالی آمایش سرزم شورایمصوبه  1ماده  43همچنین بند  .کندتأکید می بخش کشاورزی

ها با اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان( بر 2/5/1386) سرزمین

 کند.تأکید می های آبخیز کشورآبخوان داری در حوضه
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اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان به  قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف 39افزون بر این بند )خ( ماده 

های ملی آمایش سرزمین جهت گیریدر مورد عالی آمایش سرزمین  شورایکند. مصوبه می میلیون هکتار حداقل درسطح ده

سد، آبخیزداری،  هاییجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرحکند از جمله لزوم ا( نیز تدابیری در این خصوص ارائه می2/5/1386)

حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه (؛ لزوم 38)بند  های آبیاری و زهکشی پایین دستداری و شبکهآبخوان

های آبخیز مدیریت جامع و یکپارچه حوضه(؛ 43)بند  های آبخیز کشورداری در حوضهها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانآبخوان

(. 48)بند  ها و مراتع کشورتوسعه، حفاظت و احیاء جنگل(؛ 45)بند  ره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی(برای به

-ها، مراتع و آبخیزداری میاما این مصوبه مسئول اجرای این تدابیر را مشخص نکرده است ولی با توجه به وظایف قانونی سازمان جنگل

 ای و شهری است.ن مسئول اجرای این تدابیر و نظارت بر اجرای آن در توسعه منطقهتوان گفت که این سازما

 نظارت بر ایمنی در ساخت و سازها -8

ها در برابر سیل و نفوذ آب است. در این ها و ساختمانهای مهم برای پیشگیری از رخداد سیل، افزایش ایمنی سازهیکی از روش

های کشور نامه تشکیل کمیسیون ایمنی راهت مربوط به شرایط عمومی پیمان، آیینزمینه مقررات ملی ساختمان و مقررا

مصوب وزیر کار و امور  آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری(، 15/1/1399) کنندگانقانون حمایت از حقوق مصرف(، 23/9/1398)

حاکم است. وزارت راه و شهرسازی، سازمان های فنی مربوط به ساخت و ساز و همچنین دیگر دستورالعمل (5/3/1398اجتماعی )

های غیر ایمن برنامه و بودجه و نظام مهندسی نهادهای اصلی نظارت کننده بر ایمنی در ساخت و سازها و پیشگیری از احداث سازه

 هستند. 

 آمایش سرزمین -1

ای در کشور های توسعهو چنانچه فعالیت های کاربردی برای استفاده بهینه از زمین و منابع آبی استآمایش سرزمین یکی از روش

پذیری در برابر های سیلابی و رژیم طبیعی رودها و در نتیجه آسیبهای آمایش دقیقی باشند، میزان دستکاری در دشتمتکی بر طرح

 به منظور ایجاد سازش میان عوامل محیطی، جمعیت و اقتصادی سرزمینسیل نیز کاهش خواهد یافت. آمایش سرزمین متکی است بر 

سه مولفه ها برای تنظیم روشبهره گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی و ارائه طلوب ترین، عادلانه ترین و پایدارترین 

مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین. نظام حقوقی ایران با درک اهمیت مسأله آمایش سرزمین 

اقدام ( 15/11/1398) قانون برنامه پنجم توسعه  192ریزی توسعه مصوبات متعددی در این خصوص داشته و با تصویب ماده هدر برنام

 به تأسیس شورای عالی آمایش سرزمین نمود. 

ها و شارهبا آنکه مقابله با سیل در مصوبات مرتبط با آمایش سرزمین نادیده مانده اما در زمینه مدیریت بهینه آب و رودخانه ا

عالی  شورایهای توسعه سرزمینی ویژه آب در طرحتأکیدهایی به عمل آمده است. با توجه به اهمیت ملاحظات محیط زیستی و به

این مصوبه بر  1ماده  8کرد. در بند  های ملی آمایش سرزمینگیریجهتای در خصوص اقدام به تصویب مصوبهآمایش سرزمین 

های چالش وری از سرزمین با ملاحظات زیست محیطی و کاهش مشکلات وکشور با هدف ارتقاء بهرهسازماندهی شبکه سکونتگاهی 

ها، براساس میزان ها، دریاچهها، تالابرعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانهاین ماده نیز بر  31کند. بند تأکید می موجود

 45و  38، 36تأکید دارد. بندهای  های سطحی کشورهار و کنترل آبهای آبریز در متجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه

های ها در پایین دست و حفظ حقابهها و تالاببازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچهاین ماده بر 
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های های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکهطرحایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای و همچنین  هاها و تالابزیست محیطی رودخانه

های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه )آب، خاک و پوشش مدیریت جامع و یکپارچه حوضهو  آبیاری و زهکشی پایین دست

ک، اصلاح الگوی آبیاری های آبخیز، آبخیزداری، حفاظت خاورزند. بدیهی است نتیجه عملی مدیریت یکپارچه حوضهتأکید می گیاهی(

مصوبه  2ها در صورت اجرای صحیح پیشگیری از وقوع سیل یا کاهش آثار آن خواهد بود. در این راستا به بند های تالابو رعایت حقابه

های خصوص ضرورت توجه به توان و ظرفیت اقلیمی مناطق در سیاستگزاری و تهیه طرح شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در

آوری اقلیمی و های توسعه و عمران ظرفیت و توان تابدارد که در تهیه طرحتوان اشاره کرد که مقرر می( نیز می21/8/1386سعه )تو

های جمعیتی، تولیدی و خدماتی بیش از توان اقلیمی و طبیعی در مناطق طبیعی مناطق توجه ویژه مبذول شده و از بارگذاری

 پذیر خودداری شود.آسیب

 رسازی اصولیشه -6

تواند شهر را در برابر سیل ایمن سازد. با این حال ایمنی شهر در برابر سیل به نحو مطلوبی مورد رعایت قواعد شهرسازی اصولی می

 با جدید شهرهای یابی ( مکان16/11/1391قانون ایجاد شهرهای جدید ) 2گذار واقع نشده است. طبق ماده توجه قانونگذار یا مقررات

 تصویب و شهرسازی و مسکن وزارت پیشنهاد ای براساس ناحیه و ای منطقه و ملی کالبدی طرح قالب در و دولت یاستهایس رعایت

سازی شهر در برابر حوادث شود اما معیارها و موازین خاصی در خصوص شهرسازی و مقاوممی عالی شهرسازی و معماری تعیین شورای

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها  1به موجب ماده کند. با توجه به اینکه طبیعی مشخص نمی

های عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تأمین خدمات شهری و تأسیسات ها علاوه بر اجرای طرح( شهرداری14/11/1394)

اختمان و تأسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود کنترل و نظارت بر احداث هرگونه س

همین قانون به منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای  2عمران در داخل محدوده شهر را نیز به عهده دارند و نیز به موجب ماده 

داث ساختمان و تأسیسات در ها، هرگونه استفاده برای احتوسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل

های جامع و هادی امکانپذیر بوده و نظارت بر احداث هرگونه داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح

ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به عهده ساختمان و تأسیسات که به موجب طرح

 شود.ر داشته و هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب میشهرداری مربوط قرا

ها و های جامع و تفصیلی شهرها، شهرکقانون هوای پاک وزارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرح 21طبق ماده 

ای از مطالعات طرح به جداگانهفصل ریزی کند که نحوی برنامههای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، بهشهرهای جدید و طرح

باز، فضای سبز و فضای های مسکونی از نظرها و مجتمعمحیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرکبررسی مسائل زیست

و نقل، ضوابط تراکم ساختمانی، متناسب با شرایط اقلیمی، های قانونی، شبکه معابر و حمل ها و رعایت حریمهمجواری کاربری

مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای پیوست سلامت عیارهای زیستم

 آموزش پزشکی باشد.

همچنین ضوابط و مقررات موثری برای تعیین حد نصاب برای سطح اشغال شهر و مساحت فضای سبز در شهرها و روستاها، 

ها تصویب و اجرا نشده های سیلابی یا رعایت قواعد ایمنی خاص برای ساخت و ساز در این دشتدر دشتپیشگیری از ساخت و ساز 

های شهرهای بالای پنجاه هزار نفر این قانون با درک اهمیت فضای سبز شهری به عنوان مناطق حائل شهرداری 22است. اما ماده 

طبیعی شهرستان، سرانه لاغ این قانون با همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع سال پس از ابسازد تا حداکثر تا ده جمعیت را موظف می
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های با نیاز آب کم، مقاوم و بومی( بر عهده فضای سبز خود را حداقل به پانزده متر مربع برسانند. تولید و تأمین نهال مورد نیاز )گونه

ها و تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر ر عهده شهرداریبرداری بطبیعی و عملیات کاشت، نگهداری و بهرهادارات منابع 

 های نوین آبیاری توسط شهرداری قرار دارد.ربط بر عهده وزارت نیرو مشروط به استفاده از روشذی

ها تالابها، رودها و های طبیعی مانند جنگلهای عمده محیط زیست شهری قرار گرفتن شهر در کنار اکوسیستمیکی از چالش

است. با آنکه این همسایگی در حد خود یک موهبت باید تلقی شود، اما به دلیل گسترش بی حد شهر و رعایت نکردن حریم شهری، 

رود. در گیرند و اصطلاحا مناطق حائل میان شهرها و مناطق طبیعی از بین میهای طبیعی مورد تجاوز و تخریب قرار میاین اکوسیستم

ها دیگر وجود ندارد. بنابراین مانند سیل و گرد و غبار هیچ منطقه حائلی برای حفاظت از شهرها در برابر این بحران نتیجه در مواقعی

مصوبه های طبیعی و حساس یک ضرورت شهرسازی است که تعیین دقیق حریم شهری و جلوگیری از مداخله شهر در اکوسیستم

تعیین هدف ( با درک اهمیت این مسأله و با 19/11/1385) د پهنه بندی حریمپیرامون سن شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

جلوگیری از  آن و های واقع درحفاظت از حریم شهر و اتخاذ تدابیر مشخص برای صیانت از عرصهبه منظور  تهیه سند پهنه بندی نحوه

طبیعی و محیط زیست پیرامون شهر و همچنین  قانونی و ممانعت از تخریب اراضی زراعی باغی، جنگلی، منابع دخل و تصرف غیر

تنها در  استقرار هرگونه فعالیت در حریم شهر طبق این مصوبه. (2تصویب شد )ماده جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در اراضی 

ریم یکی از سند پهنه بندی ح این مصوبه، 3 ماده. طبق صورتی مجاز خواهد بود که با اهداف حفاظتی فوق الذکر در تعارض نباشد

و با اولویت حفظ اراضی زراعی شده اسناد لازم الاجرا طرح جامع است که برای حفاظت از حریم شهر در چارچوب طرح جامع تهیه 

باغی، جنگلی و منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون، مرجع و ملاک برنامه های کوتاه مدت و کلیه اقدامات اجرایی و استقرار هر گونه 

این  4ماده  5ـ 4 . جزءل افق طرح جامع بوده و شامل نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بودفعالیت در طو

ها و ها، رودخانهها، تالابسطوح آبی طبیعی و مصنوعی، نظیر دریاچه یعنیپهنه سطوح آبی مل های حریم شهرها شاپهنهمصوبه 

 داند.می غیره نها وها  مخازن سدها و حرایم کمی و کیفی آمسیل

قانون  21ماده  9بند به موجب در خصوص طراحی منطقی و مناسب روستاها قوانین و مقررات جامع و مشخصی وجود ندارد. صرفا 

سازی این های ایمنشناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحبرنامه ششم توسعه دولت باید نسبت به 

روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه  %31 نوعی که حداقلبه مشارکت مردم و نهادهای محلی،ها با سکونتگاه

 اقدام کند. سازی شوندایمن

 ب( کنترل سیلاب

کنترل سیلاب شامل کلیه اقدامات لازم برای حفاظت از اشخاص و اموال آنها و تأسیسات عمومی در برابر صدمات سیل و کاهش 

 یل است. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران وظیفه کنترل بحران، از جمله سیل را بر عهده این سازمان نهاده است. آثار س

 حفاظت از اشخاص -1

ترین مرحله در مدیریت سیل است. در جریان کنترل سیل برای حفاظت امدادرسانی و حفاظت از جان اشخاص و اموال آنها ضروری

و انتقال افراد آسیب دیده یا در معرض آسیب به مناطق امن  های کشاورزییا زمین اماکن مسکونیه تخلیاز اشخاص ممکن است 

ضرورت داشته باشد. اما مشکلی که به ویژه در قضیه سیلاب اخیر خود را نشان داد این بود که اولا مردم به سادگی حاضر به ترک خانه، 

دانستند که زدگان دقیقا نمیمات اجرایی همکاری مطلوبی نداشتند. دوم اینکه سیلهای کشاورزی خود نبودند و با مقااموال یا زمین
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دهد چرا که مناطق امن کجاست و باید به کجا پناه ببرند. این نکته مهم ضعف در نظام مدیریتی و کنترلی سیل در کشور را نشان می

های امن نداشتند. بنابراین یک رکن ثابت بینی پناهگاهپیش ای برای حفاظت از اموال اشخاص و نیز تأمین ونهادهای مسئول برنامه

 های امن برای آنان باشد. زده و تأمین پناهگاهبخشی برای صیانت از جان و اموال مردم سیلمدیریت سیل باید اطمینان

به منظور افزایش  کندمی را مکلفجمعیت هلال احمر های طبیعی قانون برنامه ششم توسعه با درک ابعاد اجتماعی بحران 11 ماده

آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه ضریب ایمنی و تاب

 :سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد

 های اجتماعی مردمافزایش مشارکتهای مردمی و الف ـ کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت

ب ـ توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و 

 سوانح کشور

مقابل حوادث آوری جامعه در های همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابهای عمومی به ویژه آموزشپ ـ افزایش آگاهی

 .و سوانح

 کاهش صدمات -1

های اصلی در کنترل سیل و کاهش صدمات ناشی از آن داشتن اختیار تصرف یا استفاده از املاک و اموال اشخاص یکی از چالش

است مانند هدایت جریان سیل از طریق زمین کشاورزی یک شخص به منظور پیشگیری از ورود سیل به شهر. در چنین مواردی 

شوند چرا که شناخت کافی از مفهوم وضعیت ان اجرایی به دلیل حمایت قانون از اموال و املاک خصوصی دچار تردید میمسئول

های کنترل سیلاب در اختیار نداشتن تجهیزات فنی لازم، کافی و مناسب است که در اضطراری در حقوق ندارند. یکی دیگر از چالش

سازی تجهیزات فنی خود و قرار دادن آن در اختیار نهادهای های اجرایی به آمادهم دستگاهاین خصوص باید تمهیدات لازم برای الزا

 بینی شود.کنترل کننده سیل پیش

 هاپ( بازسازی و جبران خسارت

گذارند که به هر طریق ممکن باید جبران شوند چرا که جبران نشدن های سنگینی به جای میها هزینههای ناشی از سیلابتخریب

گذارد. بنابراین نظام حقوقی باید سازکارهای مطمئنی برای های اولیه به جای میهای مادی و معنوی بیش از خسارتنها خسارتآ

ها یکی از مسائل پیچیده در مدیریت سیل است چرا که ایجاد و مجری کند. اما مسأله جبران خسارت سیل بازسازی و جبران خسارات

تعیین زیاندیده واقعی، تعیین میزان خسارت و نحوه جبران و بازسازی خسارت بسیار دشوار بوده و لزوما تعیین مسئول بروز خسارت، 

های ها شامل خسارتها را حل نمود. این خسارتتوان با استفاده از قواعد مسئولیت مدنی و حقوق خصوصی این چالشهمیشه نمی

 شوند. انسانی و محیط زیستی می

 های انسانیخسارت -1

-شود. خسارتهای کشاورزی میهای انسانی شامل خسارت بر جان و سلامتی و اموال اشخاص، تأسیسات عمومی و زمینخسارت

های کشاورزی در منطقه کشاورزی تخریب شوند و زنجیره تأمین شود تا محصولات و زمینهای وارده به بخش کشاورزی باعث می

رود و فشار بیشتری بر منابع های بیشتری زیر کشت میهای ناشی از این، زمینستیمحصولات کشاورزی مختل شود. برای جبران کا
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-بینیدهد و از این رو لازم است تا دولت پیشتر در تأمین مواد غذایی سالم و مناسب رخ میشود. اما مشکل اصلیآب و خاک وارد می

 ا انجام داده باشد.های لازم برای کاهش یا کمیاب شدن مواد غذایی در صورت بروز سیل ر

های وارده به اشخاص کیست؟ بدیهی است که برانگیز در مدیریت سیل این است که مسئول جبران خسارتیکی از مباحث چالش

در صورت مشخص بودن شخص قاصر یا مقصر تعیین مسئول جبران خسارت آسان خواهد بود. اما تعیین مسئول همیشه به سادگی 

ای زیادی است که جبران آن از عهده شخص مسئول خارج است و دوم اینکه با ها به اندازهمیزان خسارت ممکن نیست. چرا اولا گاهی

ای از عوامل اجرایی و نظارتی مانند تخریب پوشش پذیری در برابر آن مشخص شده که مجموعهتوجه به عوامل تشدید سیل و آسیب

ای از قوه مجریه به دلیل اجرای نادرست قوانین و بنابراین تقریبا بخش عمدهگیاهی و سواحل و حریم رودها در بروز سیل نقش دارند. 

های ناشی از سیل باید باشند. بر اساس این تحلیل، رخداد سیل یک عمل قهری و قوه قضائیه به دلیل نظارت ناکافی مسئول خسارت

ات نادرست یا ترک فعل دولت و نهادهای ناظر شود بلکه سیل یک پدیده طبیعی بوده که به دلیل اقدامفورس ماژور محسوب نمی

ای ویرانگر شده است و از این لحاظ استناد به وقوع عوامل خارج از اراده پذیرفته نیست. چرا که اگر نهادهای مسئول به تبدیل به پدیده

 شد. ها کمتر میکردند چه بسا دامنه خسارتوظایف قانونی خود به خوبی عمل می

 دولت نقش توانینم تواند نافی مسئولیت دولت باشد وبینی ناپذیری بروز سیل یا مهارناپذیری آن نمییه و پیشاستناد به قوه قهر

 تمام همو و است دولت با یعیطب منابع یهاحوزه یتمام بایتقر تیریمدچرا که مالکیت و . گرفت دهیناد لیس کنترل ای بروز در را

کنترل بسیاری از عوامل موثر در وقوع سیل . دارد یعیطب یهابحران قابله بام و منابع نیا تیریمد یبرا را لازم تیصلاح و امکانات

مانند حفظ خاک و پوشش گیاهی، مقابله با ساخت و سازهای غیر اصولی، تنظیم بستر رودها و عملکرد سدها و هشدار به مردم در 

بحث ضرورت  گرید یسو ازای قانونی موجود استفاده کند. بایست به بهترین نحو ممکن از ابزارهاختیار دولت است و دولت می

 عملا صلاحیت، زین یمردم یهاانجمن و یخصوص بخشتواند کارساز باشد چرا که ها نمیمشارکت مردمی در مقابله با این بحران

بنابراین نظام حقوقی باید به این  .ندارند یعیطب یهابحران و یعیطب منابع تیریمد در ینیآفر نقش یبرا را لازم یوانمندخصص یا تت

توان مسئولیت دولت را در وقوع این بحران شناسایی کرده و جبران پذیر، چگونه میپرسش پاسخ دهد که با وقوع این بحران پیش بینی

 ها را تضمین نمود.تمامی خسارت

و دولت خواسته یا ناخواسته در عمل به سمت  در حقوق ایران زمینه قانونی لازم برای مسئولیت دولت در موارد بحران ایجاد شده

توان گفت که مبانی حقوقی اولیه برای مسئول دانستن های ناشی از سیل رفته است. بنابراین میپذیرش مسئولیت جبران خسارت

ماده شده است. به دولت در موارد بروز بحران چه به لحاظ تکالیف قانونی و چه به لحاظ رعایت موازین اخلاق، انصاف و انساندوستی آ

 9ماده  9عنوان نمونه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران وظایفی در خصوص بازسازی و جبران برای این سازمان برشمرده است. بند 

های بازسازی و بهسازی بافت مؤثر هایسیستم گسترش و ایجاد زمینه در و نظارت این قانون یکی از وظایف این سازمان را هماهنگی

های های مالی و سازوکارهای تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقها، حمایتهای اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمهه، روشفرسود

را دولت )بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(  این قانون 13ماده همچنین  کند.بیان می ربطهای ذیحمایتی با همکاری دستگاه

دیده از محل منابع بینی نشده مناطق آسیبو جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی و سوانح پیش به منظور بازسازی کندمیموظف 

طریق  های ترجیحی مصوب ازویژه اقشار محروم( را با نرخدیدگان )بهالحسنه و سایر منابع بانکی، تسهیلات مورد نیاز آسیبقرض

کشور های ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکها در لوایح سالانه بودجه کلرخالتفاوت ناختیار آنان قرار دهد و مابه سیستم بانکی در

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از  آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، 21 مادهطبق  لحاظ نماید.
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تأمین یارانه و  دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه بارتهای مختلف خسابازسازی و جبران خسارات بخش های عامل به منظورطریق بانک

ها بنا به پیشنهاد سازمان قیمت را از محل منابع داخلی بانکارزان سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی

به ( 15/11/1398)پنجساله پنجم توسعه  قانون برنامه 216. همچنین بند )ج( ماده دیده قرار دهدها و مناطق خسارتاستان در اختیار

 دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیلآگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیببرای پیشداد اجازه میدولت 

 گردان خزانه تأمین و هزینه نماید.از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه %2تا معادل 

بینی کرده است که به ( نیز در این خصوص تدابیری پیش21/11/1391) دولت نون تنظیم بخشی از مقررات مالیقا 11ماده 

دیده از حوادث بازسازی و نوسازی مناطق آسیب ها، پیشگیری، امدادرسانی،آگاهیشود برای پیشبه دولت اجازه داده می موجب آن

های دامی، اپیدمی های فراگیر محصولات کشاورزی وتگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفتسرمازدگی،  جمله سیل، زلزله، غیرمترقبه از

های ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاهسازمان مدیریت و برنامهد. بودجه سالانه منظور نمای اعتبار مورد نیاز را در لوایح

اقدامات بیمه در جبران خسارت  کنند که سهم اعتبارتعیین می طریقیدیدگان به های بلاعوض را برای پرداخت خسارتکمک ربطذی

های کمک ای کامل به تدریجپوشش بیمه بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با هایشده نسبت به کمک ناشی از حوادث غیرمترقبه یاد

مانند آنها تا معادل  له خشکسالی، سیل وشود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمبه دولت اجازه داده می. شوند بلاعوض حذف

 ( این قانون تأمین و هزینه نماید. 1گردان خزانه موضوع ماده )تنخواه سال را از محل افزایش ( از بودجه عمومی هر%1یک درصد )

های ناشی از دهد که نظام حقوقی ایران در شناسایی مسئولیت در خسارتها برای دولت نشان میتصریح این وظایف و مسئولیت

های طبیعی لزوما به سراغ نظریات رایج در مسئولیت مدنی نرفته و از مسئولیت بدون احراز رابطه سببیت تبعیت کرده است. این بحران

های ناشی از آن که به هر حال دولت باید نکته تأکیدی است بر وظیفه حاکمیتی دولت در پیشگیری و کنترل سیل و جبران خسارت

 ها را پرداخت کند.ت قابل توجهی از این خسارتتمام یا قسم

بخشی برای اشخاص خسارت دیده، بیمه حوادث و سیل است. در این ترین راهکارهای جبران خسارت و اطمینانیکی از مطمئن

موظف را و دارایی  وزارت امور اقتصادی آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تدابیری را اتخاذ کرده و 32 مادهراستا 

های مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در مرکزی و دستگاه و با همکاری بیمه مدیریت بحران با هماهنگی سازمانتا است ساخته 

موظف است در مورد بیمه اجباری  نیز وزارت جهاد کشاورزی .اقدام نماید سیلمانند مختلف با اولویت در حوادث محتمل  هایبخش

های ها و دهیاریسازمان شهرداری. اقدام لازم را انجام دهد با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی و دامی

وابسته و ها و سازمانهای پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری در چهارچوب اهداف سازمانی در جهتنیز باید کشور 

با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد  ها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث راارتقای توان مالی شهرداری برای

 .نماید

های کشاورزی خود در با این حال چالش اصلی در زمینه بیمه حوادثی مانند سیل این است که مردم برای بیمه ساختمان و زمین

تواند شود که بیمه نمیهای هنگفتی به مردم وارد مییل آگاهی لازم یا تمایل جدی ندارند و در نتیجه هنگام وقوع سیل خسارتبرابر س

 آنها را جبران کند.
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 های محیط زیستیخسارت -1

لی خود، تهدید های سنگینی بر محیط زیست مانند تخریب درختان، رانش زمین، خروج رودخانه از بستر اصتواند آسیبسیلاب می

های انسانی در این است که اولا های محیط زیستی با خسارتهای شیبدار وارد کند. تفاوت خسارتجانوران و شستن خاک در زمین

-تواند تخریبشوند و دوم اینکه محیط زیست در شرایط عادی برخلاف انسان نمیهای محیط زیستی شناسایی نمیبسیاری از خسارت

های اشخاص در ا به سرعت جبران کند. در بحران سیلاب به دلیل کمبود منابع مالی معمولا فقط جبران خسارتهای وارد شده  ر

های زیادی به پوشش گیاهی بزند از جمله سیل ممکن است آسیبشود. های محیط زیستی فراموش میگیرد و خسارتاولویت قرار می

 ها و مواد آلاینده شیمیایی.انتقال قارچهای گیاهی در اثر رشد بیماریاز طریق کندن و 

کند که در مجموع و در نهایت باعث افزایش فشار بر محیط های زیادی به بخش کشاورزی و اقتصادی وارد میسیلاب خسارت

آبی کم با توجه به اینکه کشور ایران به هر حال در مقایسه با میانگین جهانی متوسط بارش ساله کمی داشته و دچارشود. زیست می

آبی ذخیره کند. اما عملا به دلیل نامناسب بودن های کمکرده و برای سالبایست از هر گونه سیلاب استفاده بهینه میاست، بنابراین می

در فرایند ها، تخریب خاک و سطح نفوذپذیری آب در آن، ها و برکهپر شدن سدها از رسوبات، تخریب تالابآوری سیل، تأسیسات جمع

 شود.ها رعایت نمیآبه تالابآید و حقهای بعد به عمل نمیها استفاده مناسبی برای ذخیره برای سالسیلاب

 

توان گفت بستر حقوقی اولیه برای مدیریت سیل در کشور ایجاد شده و این قوانین در صورت با توجه به قوانین و مقررات فوق می

 مقابله با سیل و مدیریت آن را فراهم آورند. توانند زمینه اجرایی حداقلی برایاجرای مناسب می

 بند دوم( ایجاد نظام سازمانی برای مدیریت سیلاب

و مستلزم همکاری همه نهادهای عمومی و  یبخشانیم مریا ،های طبیعی به دلیل ماهیت چند بعدی آنبحران تیریمدبطور کلی 

 های مردم نهادو انجمن مراکز علمی، نیروهای مسلح ه،یقضائ قوه ست،یزطیمححفاظت  سازمان ،یشهردارها، خصوصی اعم از وزارتخانه

کاری مدیریت هماهنگ همه این نهادها در حوزه مدیریت سیل ضروری است. سازی و پرهیز از پراکندهاما به منظور هماهنگ. است

تهیه و هم بر ( 21/1/1392) کشور تصویبنامه هیات وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب 12همچنان که بند 

 .کندتأکید میمدیریت پیشگیری  ربط و با تکیه برهای ذیهای مدیریت خشکسالی و سیلاب با مشارکت کلیه دستگاهاجرای برنامه

و همچنین یک نهاد تخصصی باید به مطالعه و بررسی در خصوص علل و آثار وقوع سیل و نحوه مقابله با آن در کشور همت گمارد 

-راهبردهای لازم را در اختیار نهادهای مجری بگذارد. در حال حاضر چندین نهاد عمومی بطور مستقیم با سیل مرتبط بوده و مسئولیت

 هایی در زمینه مقابله با آن بر عهده دارند:

 و سازمان مدیریت بحرانعالی مدیریت بحران کشور  شورای -1-1
عالی مدیریت بحران  کند. شورایدو نهاد تخصصی در زمینه مدیریت بحران ایجاد میقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 

 به وابسته نهادهای و هادستگاه هایفعالیت هماهنگی منظوراین قانون به 3ماده ساز است که به موجب نهادی ناظر و هماهنگکشور 

 در بحران مدیریت بر حاکم ضوابط و مقررات تصویب و هبریر نظر تحت هایدستگاه و نهادها کلیه و مسلح نیروهای گانه،سه قوای

به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر  کشور بحران مدیریت سازمان این قانون نیز 6ماده . طبق دشوتشکیل می آن چهارگانه مراحل

رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف های اجرائی و پژوهشی، اطلاعریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینهسیاستگذاری، برنامه

جهت  های اجراییهدستگادیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب
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این  د.شبینی نشده تشکیل ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشهای ملی منطقهمندی بهینه از توانمندیبهره

 چهارگانه مراحل درخصوص ربطذی اجرائی هایدستگاه اقدامات ارزیابی و عالیه های لازم و نظارتسازمان وظیفه تهیه دستورالعمل

بحران استان در سطح اداره کل  اداره کل مدیریتبه نام در هر استانداری واحد سازمانی را نیز بر عهده دارد. همچنین  حرانب مدیریت

کارگروه امور سیل و سازمان، تخصصی و عملیاتی های آیین نامه اجرایی این قانون، یکی از کارگروه 15ماده  9. طبق بند دشوایجاد می

 است. ریاست معاون مربوط در آن وزارت با مسئولیت وزارت نیرو و آب و فاضلابمخاطرات دریایی، برق، 

آید که شورا و سازمان مدیریت بحران کشور نهادهای اصلی سیاستگذار و مجری از این قانون و آیین نامه اجرایی آن چنین بر می

مدیریت بحران باید با تبعیت یا هماهنگی با این دو نهاد عمل در زمینه مدیریت بحران بوده و دیگر نهادها در زمینه مسائل مربوط به 

توان گیر و مجری در زمینه مدیریت بحران میکنند. با این تفسیر و تلقی شورا و سازمان مدیریت بحران به عنوان مرجع اصلی تصمیم

 5ماده اری سازمانی را حل نمود. همچنان که کزمینه اولیه برای مدیریت یکپارچه و جامع مسائل بحران را ایجاد کرد و مشکل پراکنده

برای مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت  داشت کهنیز مقرر می قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

  دهند. اختیار وزارت کشور قرار های دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را درو سازمان هاوزارتخانه

 شود:مدیریت نیروی انسانی در فرایند مدیریت بحران است که شامل موارد زیر میگر وظایف مهم این سازمان از دی

های حقوقی، سلامتی و روحی از مأموران دولتی و غیر دولتی و افراد داوطلب برای های تخصصی لازم، ارائه حمایتارائه آموزش

 ، جسمی و روحی، تأمین مالی، فنی و تجهیزاتی برای مقابله با سیل.مقابله با سیل، تأمین آمادگی مستمر فنی، اجرایی

 وزارت کشور -1-1
نامه اجرایی آن مسئولیت مدیریت و نظارت بر مدیریت بحران با وزارت کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آیین

 2 مادهکند. طبق سازی نیروهای نظامی عمل میماهنگها و هها و فرمانداریاست که از طریق سازمان مدیریت بحران، استانداری

های ذیربط ای و اعلام آن به دستگاهتشخیص وقوع بحران )حادثه( ملی و منطقه نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران،آیین

 ر عهدهاستانی و محلی و اعلام آن بهای بحران و تشخیص وقوع بودهعهده وزیر کشور )قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران(  بر

های اجرایی نیز در نامه دستگاهاین آیین 4و  3قرار دارد. البته طبق مواد  استاندار و فرماندار های استان و شهرستان به ترتیب بادستگاه

نقش و وظایف  3هایی در زمینه مدیریت بحران بر عهده دارند. بدین ترتیب که به موجب ماده حیطه صلاحیت تخصصی خود مسئولیت

وزیر  توسطمدیریت بحران باید عالی  پیشنهاد آنها و تصویب شورای ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران بههای ذیدقیق دستگاه

مکلفند ظرف شش ماه نیز ربط های ذیدستگاهر دسترس نیست. جهت تصویب ارائه شود که از تصویب این سند اطلاعی دکشور 

استانی و  مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، ساختار واحد سازمانی مناسب در امر

-دستگاه. همچنین این ران ارایه شودبه هیئت وزی شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب

انجام داده و در  3بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده  مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله وها موظفند وظایف مربوط به 

. بر این اساس دکشور انجام دهن مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران هنگام عملیات

تقریبا نهادهای متعددی در امر مدیریت بحران مشارکت خواهند داشت که وظیفه هدایت و هماهنگی آنها با سازمان مدیریت بحران 

 کشور و وزارت کشور است.
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 وزارت نیرو -1-1
بنابراین هر گاه جریان  مسئول اصلی مدیریت آب در کشور است. (29/11/1353)قانون تاسیس وزارت نیرو وزارت نیرو به موجب 

 آب از کنترل خارج شود نخستین نهادی که باید پاسخگو باشد این وزارتخانه است. 

( ذکر شده است. بر اساس این 16/12/1361) قانون توزیع عادلانه آب 4تا  2مسئولیت اصلی این وزارت در ارتباط با سیل در مواد 

. جمهوری اسلامی ایران است طبیعی در اختیار حکومت هایها و برکهبستر مرداب ،هامسیل ،های عمومیکانال رودها،بستر مواد 

مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به  تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل ومسئولیت 

های عمومی آبرسانی و و تأسیسات آبی و همچنین کانال حریم مخازنو نیز تعیین ها در بستر طبیعی آنها رودخانه آمار هیدرولوژی

 ،هامسیل ،های عمومیکانال ،هاایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانهاست. وزارت نیرو  ر عهدهآبیاری ب

 ا مخزنی ممنوع است مگر با اجازهها اعم از طبیعی و یقانونی سواحل دریاها و دریاچه طبیعی و همچنین در حریم هایبرکه ،مرداب

ها و های عمومی و مسیلها و کانالهای موجود در بستر و حریم رودخانهدر صورتی که اعیانی مکلف است تاوزارت . این وزارت نیرو

 ه ظرف مدتمربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد ک طبیعی را برای امور هایمرداب و برکه

نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع  کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه ومعینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام

 .خواهد کرد

 1اده بازوی اجرای این وزارتخانه در امور مربوط به آب است. این شرکت به موجب م  مدیریت منابع آب ایران شرکت مادر تخصصی

برای شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت و  "هر گونه فعالیت"( موظف به انجام 1/12/1391اساسنامه خود ) مصوب هیأت وزیران،  1و 

است که خود  ها و سواحلدفتر مهندسی رودخانهیکی از دفاتر مهم این شرکت های آبی شده است. برداری از منابع آب و سازهبهره

شود. در های مهندسی رودخانه و گروه حفاظت از حریم سواحل میبرداری از رودخانه؛ گروه نظارت بر طرحرهشامل گروه حفاظت و به

 های آن اطلاعات مستندی یافت نشد.خصوص شرح وظایف این دفاتر و گروه

( به تصویب هیأت وزیران رسیده، وابسته به 31/3/1363آن به تاریخ )اساسنامه که  زهکشی ایران کمیته ملی آبیاری وهمچنین 

ها امور رودخانه کنترل سیل و رسوب و تنظیم، گسترش فعالیت و بالا بردن دانش و فنون آبیاری و زهکشیوزارت نیرو بوده و مسئولیت 

 را بر عهده دارد. از نظر مهندسی

 وزارت جهاد کشاورزی -1-8
از جهات مختلفی یعنی حفاظت از پوشش گیاهی و خاک، مدیریت آب کشاورزی، آبخیزداری و مدیریت وزارت جهاد کشاورزی 

کند. با توجه به گستردگی حوزه صلاحیت این وزارتخانه، قوانین مربوط به اراضی عمومی با امر پیشگیری از وقوع سیل ارتباط پیدا می

نیز نتوانست این پراکندگی را حل کند.  (6/11/1318) وزارت جهاد کشاورزیقانون تشکیل وظایف آن نیز پراکنده بوده و حتی تصویب 

تواند بنابراین در خصوص شرح وظایف این وزارتخانه و اعتبار قوانین موسس این وزارتخانه از لحاظ نسخ شدن هنوز تردیدهایی می

منابع طبیعی و انحلال  های وزارت کشاورزی وزمانقانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سا 6ماده  3تبصره طبق وجود داشته باشد. 

تمام یا قسمتی  اجرای )نیرو( تواند با موافقت وزارت آب و برقوزارت کشاورزی و منابع طبیعی می( 12/11/1351) وزارت منابع طبیعی

ت مربوط به وزارت آب و برق و یا زیر سدها را با اعتبارا جلوگیری از فرسایش اراضی در حوزه آب های مربوط به تثبیت خاک واز طرح

مذکور یا سازمان  اختیارات قانونی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت نماید و در این موارد کلیه های تابعه آن واگذارسازمان

 .شودمربوط تفویض می
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و عمران روستایی و تجدید سازمان  زیقانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاور 8ماده  3و  2طبق بندهای 

اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی از محل ( این وزارتخانه مسئولیت 25/3/1356) مصوب کشاورزی کشور

اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی خاک و و  کشی مربوطتا مزرعه و ایجاد شبکه آبیاری و زه تخصیص آب برای کشاورزی

گسترش  های طبیعی و حفظ ومراتع و بیشه ها ومستحدثه ساحلی و جنگل اراضی جنگلی و اراضی زراعی و بائر خارج شهرها واراضی 

 را بر عهده دارد. رویه درخت در استانفضای سبز و جلوگیری از قطع بی

قانون تجدید تشکیلات و  2ماده وجب است که به مکشور و آبخیزداری ها و مراتع سازمان جنگلمهمترین معاونت این وزارتخانه، 

 احیاء و توسعه و ،حمایت ،به منظور حفظ منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی های وزارت کشاورزی وتعیین وظایف سازمان

. بنابراین شدتأسیس ساحلی و حفاظت آبخیزها  طبیعی و اراضی مستحدثه هایها و مراتع و اراضی جنگلی و بیشهبرداری از جنگلبهره

های کشور بر عهده این سازمان است. همچنین حفاظت از آبخیزها از دیگر وظایف این سازمان است که مسئولیت حفاظت از جنگل

دهد. البته اطلاعات دقیقی در مورد فعالیت و عملکرد این دفتر در دسترس نیست و انجام می داریدفتر کنترل سیلاب و آبخوانتوسط 

 داری ایفا کند. تواند نقش مهمی در کنترل سیلاب از طریق آبخواناین دفتر میبدیهی است که 

 سازمان حفاظت محیط زیست -1-1
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متصدی اصلی حفظ محیط زیست در  1سازمان حفاظت محیط زیست به موجب ماده 

عمومیت این ماده و وظایف و اختیاراتی که این قانون در اختیار این  کشور و پیشگیری از بر هم خوردن اختلال در آن است. با توجه به

های محیط زیست کشور از جمله پیشگیری از تخریب توان گفت که این سازمان بر تمام ابعاد و حوزهسازمان قرار داده است می

قانون مدیریت خدمات کشوری یک  9ه های طبیعی منجر به وقوع سیل باید نظارت داشته باشد که این وظیفه مطابق ماداکوسیستم

 شود. وظیفه حاکمیتی تلقی می

 سازمان هواشناسی-1-6

های شدید و بینی وضعیت آب و هوا و دادن هشدارهای اولیه در صورت احتمال وقوع بارشیکی از وظایف سازمان هواشناسی پیش

 دهد.های لازم را ارائه میبینیآسا است که این سازمان با پایش مستمر وضعیت آب و هوا پیشسیل

 شورای عالی آب -1-7
ساز در این زمینه ضرورت داشت. بدین جهت به دلیل گسترده و فربخشی بودن مدیریت آب نیاز به تأسیس یک نهاد هماهنگ

توزیع و به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تأمین،  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی 11ماده شورای عالی آب به موجب 

قانون اساسی برای  139مذکور در اصل  این شورا با تصویب هیأت وزیران یا کمیسیون تصمیماتتشکیل شد که  مصرف آب کشور

های لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی ترتیبات و هماهنگی این قانون 11ماده . طبق باشدالاجرا میهای ذیربط لازمدستگاه

به تصویب هیأت وزیران بایست میقانون  ظرف سه ماه از تصویب این تأمین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروریزمینه تقاضا،  در

 . رسدب

توانست زمینه را برای هماهنگی بیشتر در خصوص توزیع و استفاده درست از آب فراهم کند، با آنکه تأسیس شورای عالی آب می

 مند به مسأله پیشگیری از وقوع سیل از طریق استفاده معقول از آب نداشته است. دی و نظاماما با این حال این شورا تا کنون ورود ج
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 نظام مهندسی -1-4
های خاص خود یعنی تخصصی و غیر دولتی خصوص با توجه به قابلیتمهندسی به عنوان موسسات صنفی به های نظامسازمان

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع های مرتبط با مدیریت سیلاب ایفا کنند. تا کنون ای در زمینهتوانند نقش سازندهبودن می

توانند نقش اجرایی و نظارتی موثری در زمینه کنترل ایمنی در اند که میو سازمان نظام مهندسی ساختمان تأسیس شده طبیعی

قانون تأسیس سازمان  3ماده به عنوان مثال طبق  ساخت و سازها، حفظ محیط زیست و حمایت از صنوف تخصصی خود ایفا کنند.

 :سازمان عبارتند ازاین اهداف ( 3/4/1391)نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران 

آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مرتع( به منظور تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدیدشونده )

. های صنفی و تولیدی بخشحمایت از تشکل، تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، توسعه پایداریابی بهدست

ربط در ارائه خدمات امدادی مهندسین کشاورزی و همکاری با مراجع ذیموظف به  سازماناین قانون این  21و  4اد ومهمچنین طبق 

همکاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی و و  غیر مترقبه از طریق بسیج اعضاء منابع طبیعی به هنگام بروز حوادث

  شده است. خشکسالی

 های حقوقی در مدیریت سیلابکاستی -1-1-8

ها و نظام حقوقی ایران با وجود در اختیار داشتن سازکارها و ابزارهای حقوقی متعدد برای مدیریت سیلاب دچار برخی کاستی

های شود مدیریت سیل در کشور کارامدی لازم را نداشته باشد. در این گفتار به بررسی مهمترین چالشمشکلاتی هم است که باعث می

 شود. پیش روی نظام حقوقی در مدیریت سیل پرداخته می

 های تقنینیبند یکم( چالش

هایی هستند که با وضع قوانین جدید یا شوند و کاستیمی های حقوقی مدیریت سیل از نظام تقنینی کشور ناشیبرخی از کاستی

 شوند. اصلاح قوانین موجود بر طرف می

 الف( نبود یک نظام حقوق بحران 

گیری یک نظام یکپارچه و روشن حقوق بحران مشتمل بر قوانین و مقررات و مهمترین بایسته حقوقی در مدیریت بحران شکل

به دلیل نبود یک با هم است تا بتواند نظم حقوقی جامع و لازم را در مدیریت بحران ایجاد کند. اما های منسجم و همگرا اصول و رویه

پراکنده با رویکردهای ناهمگرا و  نگرش سیستماتیک حقوقی، رویکرد نظام حقوقی ایران در مدیریت بحران تصویب قوانین و مقررات

از هم بطور مستقیم یا غیر مستقیم با مدیریت سیل ارتباط دارند. این  های متکثری بوده است که پراکنده و دورایجاد سازمان

 انجامد.پراکندگی حقوقی به شکل نگرفتن یک نظم حقوقی واحد و سردرگمی مأموران اجرایی در عمل می

بحران تنظیم  ای را به روشنی برای مدیریت کلیه ابعادرود قواعد حقوقی مشخص و یکپارچهاز یک نظام حقوقی بحران انتظار می

پذیر در مقابل بحران؛ ارائه قواعد بندی میزان خطر بحران؛ افراد آسیبکند: تعریف دقیق بحران، علل، ابعاد و گستردگی آن؛ درجه

حقوقی مختص مدیریت بحران؛ شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض؛ تنظیم دقیق کلیه مراحل مدیریت بحران؛ ارائه سازکارهای 

سازی، کنترل و کاهش آثار بحران؛ ایجاد نظام سازمانی تخصصی و کارامد برای مدیریت بحران؛ کارامد برای پیشگیری، آمادهموثر و 

سازی های مختلف در مدیریت بحران؛ تسهیل مدیریت مشارکتی بحران؛ تسهیل و تخصصیتعریف و تفکیک دقیق وظایف سازمان



      535     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

ها؛ تعریف دقیق نقش نهادهای ن؛ ارائه ضوابط مشخص برای بازسازی و جبران خسارترسانی در خصوص بحراآموزش، پژوهش و اطلاع

 المللی. های بینناظر بر کیفیت مدیریت بحران؛ تأمین مالی مدیریت بحران و تسهیل همکاری

شکل نگرفته  توان ملاحظه کرد که در خصوص مدیریت بحران یک نظام حقوقی یکپارچه و جامعیبا بررسی نظام حقوقی ایران می

های است. با آنکه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران برخی از عناصر لازم برای ایجاد نظام حقوقی بحران را ابداع کرده و حداقل

گیری یک نظام حقوقی بحران در بدنه کلیت نظام حقوقی ایران سخن به توان از شکلحقوقی اولیه را فراهم کرده است، اما هنوز نمی

ای لرزه، سیل، گرد و غبار و خشکسالی از قوانین مختلف و پراکندههای طبیعی مانند زمیند. در واقع مدیریت انواع بحرانمیان آور

کنند و به همین دلیل ایجاد یک نظم حقوقی واحد در مدیریت بحران ممکن نیست. در حال حاضر تعریف حقوقی دقیقی از پیروی می

ی میزان خطر ناشی از آن ارائه نشده است. قواعد حقوقی مختص مدیریت سیل در وضعیت اضطراری به بندسیل و اندازه و ابعاد و درجه

های مختلف در مدیریت سیل به تفکیک مشخص نشده؛ قواعد پیشگیری از وقوع سیل قوی، موثر روشنی تعریف نشده؛ وظایف سازمان

رسانی در مورد سیل جامع و تخصصی نیست؛ پژوهش و اطلاعو بازدارنده نیستند؛ مدیریت مشارکتی سیل تسهیل نشده؛ آموزش، 

ضوابط دقیق و مشخصی برای برآورد و تعیین میزان خسارت و نحوه جبران آن تعریف نشده؛ نقش و جایگاه نهادهای ناظر بر مدیریت 

که توسعه رویه قضایی بحران مشخص نشده و رویه قضایی حداقلی مشخصی در زمینه مدیریت بحران شکل نگرفته است. بدیهی است 

 دهد.در یک زمینه خاص میزان توسعه نظام حقوقی در آن زمینه را نشان می

 ب( تعارض در رویکردهای قوانین و مقررات

داند همواره تلاش داشته است تا با تصویب قوانین مناسب قانونگذار از آنجا که خود را مسئول تأمین منفعت عمومی جامعه می

های اقتصادی، اجتماعی و های اجتماعی را مد نظر قرار دهد. در این راستا قوانین مختلف و متعددی در زمینهشتأمین منافع همه بخ

نگری در محیط زیستی تصویب شده است که هر کدام تلاش دارند در حیطه موضوعی خود نظمی حقوقی را برقرار سازند. این جامع

های توسعه پنجساله ملاحظه کرد که درصدد هستند همزمان توسعه اقتصادی و توان در قوانین برنامهقانونگذاری را مشخصا می

کند که مفاد نگرانه قانونگذار ستودنی است اما مشکل هنگامی بروز میاجتماعی و حفظ محیط زیست را به پیش برند. این نگرش جامع

های صنعتی، ت متعددی در صدد تسهیل و تشویق فعالیتیا رویکردهای این قوانین با هم در تعارض باشند. در حالیکه قوانین و مقررا

های امروز و آینده تصویب عمرانی و کشاورزی هستند، قوانین دیگری نیز با هدف حفظ محیط زیست و تأمین محیطی ایمن برای نسل

گونه دستکاری در نظام های آبرسانی ممکن نیست و هر شود. توسعه اجتماعی، صنعتی و کشاورزی بدون توسعه منابع آبی و شکبهمی

پذیری در برابر سیل به همراه دارد. بنابراین این نکته محل ابهام است که قانونگذار طبیعی منابع آب مشکلات خاص خود را مانند آسیب

به  ای و حفاظتیکند. چه تضمینی وجود دارد که قوانین توسعهچگونه میان این اهداف به ظاهر متعارض توازن و عدالت برقرار می

-لحاظ محتوایی یا رویکرد اجرایی با هم تعارض نداشته باشند؟ آیا میان تصویب قوانین متعدد برای تسهیل کشاورزی و توسعه شبکه

های آبی و دستکاری در رژیم طبیعی های کشاورزی و صنعتی و بر هم زدن حاشیه امن تعادل اکوسیستمهای آبیاری برای فعالیت

 وجود ندارد؟ ها ارتباط معناداریآبراه

شود که قانونگذار به ظاهر در پی توسعه پایدار است اما الگویی روشن و قابل اجرا از توسعه پایدار این چالش اصلی از آنجا ناشی می

ندارد و تا هنگامی که الگویی دقیق و روشن از توسعه پایدار در ذهن قانونگذار شکل نگرفته باشد، همگرایی و تعادل میان قوانین 

 ای و قوانین حفاظت از طبیعت ممکن نخواهد بود. عهتوس
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 پ( پویا نبودن قوانین و مقررات 

ها همیشه در حال تحول است و مسائل اقتصادی و اجتماعی محیط زیست طبیعی و انسانی به دلیل تغییر مستمر اکوسیستم

ررات مرتبط با محیط زیست طبیعی و انسانی باید کند. درست به همین دلیل قوانین و مقمرتبط با آن را دستخوش تغییر و تحول می

همیشه همگام با این تحولات پویایی داشته و اصلاح شوند. اصلاح این قوانین و مقررات به معنای تعویض یک یا چند کلمه در قانون که 

لات محیط زیستی، اقتصادی و ای قانون تعبیر کرد نیست، بلکه بدان معناست که قانونگذار تحوپینه-توان آن را به اصلاح وصلهمی

روزترین اجتماعی را رصد کرده، تحولات علمی و واپسین دستاوردهای علمی را پیگیری نموده و همواره برای اتخاذ بهترین و به

ست، رو ارویکردهای تقنینی آماده باشد. اما در کشوری که با این حجم از مسائل در هم تنیده محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی روبه

 در احداثی دریاچه حریم تعیین بسیاری از قوانین ناظر بر ارتباط متقابل انسان با طبیعت قدیمی بوده یا رویکردهای قدیمی دارند. قانون

 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست(، 25/5/1346) ها و مراتعو بهره برداری از جنگل قانون حفاظت(، 21/4/1344سدها ) پشت

(، 3/3/1358) گسترش فضای سبز در شهرها لایحه قانونی حفظ و(، 28/4/1354) ون اراضی مستحدث و ساحلیقان(، 29/3/1353)

های کلی نظام درمورد سیاست(، 31/3/1314) هاقانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ(، 16/12/1361) قانون توزیع عادلانه آب

های طبیعی و شبکه های ها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلحریم رودخانه آیین نامه مربوط به بستر و (،23/11/1311) "بآمنابع "

آن مصوب نامه اجرایی آیین( و 31/2/1391) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور(، 11/9/1318آبرسانی، آبیاری و زهکشی )

دهند اما مدیریت سیلاب را در کشور تشکیل میهای اصلی نظام حقوقی ( مجموعه قوانینی هستند که پایه13/6/1391هیأت وزیران )

اند. بدیهی است که در هر دهه تحولات سال داشته و برخی از آنها تقریبا نیم قرن پیش تصویب شده 21اغلب آنها قدمتی بیش از 

رد. بدین گیهای زیادی در دانش بشری و فناوری صورت میدهد و پیشرفتمحیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی مختلفی روی می

های گذشته بر رویکرد دستور و کنترل، مداخله، شود به عنوان مثال نظام حقوقی در دههترتیب رویکردهای علم حقوق نیز متحول می

-مقابله و مبارزه با مشکلات محیط زیستی تأکید داشت اما امروزه بر رویکردهای مشارکتی، توانمندسازی، نظارتی، سازگاری و پیش

شود. بنابراین در چنین شرایطی قانونگذار ضرورتا باید متناسب با این تحولات مختلف نسبت به اصلاح محتوا، رویکرد دستی متمرکز می

آور آنکه در حالیکه های طبیعی سازد. اما نکته شگفت-و ابزارهای قوانین مرتبط همت گمارد و نظام حقوقی را آماده رویارویی با بحران

اند این پرسش مورد اصلاحیه داشته 151قررات انتخاباتی به سرعت و پیاپی اصلاح شده و لااقل بیش از سال گذشته قوانین و م 41طی 

های طبیعی برای کشور به اندازه شود که آیا قوانین و مقررات مرتبط با تأمین امنیت محیط زیستی و پیشگیری از بحرانمطرح می

اند تا بطور مستمر مورد بازبینی و اصلاح واقع شوند؟ واقعیت این است که با نداشتهقوانین و مقررات انتخاباتی برای قانونگذار اهمیت 

های عمرانی، صنعتی و کشاورزی و های محیط زیستی وارده توسط فعالیتملاحظه کیفیت و قدمت این قوانین و مقررات، میزان تخریب

توان چنین نتیجه گرفت که ایجاد یک نظام حقوقی تی میهای محیط زیسهای حوادث طبیعی ناشی از تخریبمیزان تلفات و خسارت

موثر و کارامد برای تأمین و تضمین امنیت محیط زیستی و سرزمینی برای کشور در اولویت قانونگذار نبوده است. تأمل در این نکته 

 تواند مسائل مهمی را پیش کشد. می

 گذاریهای مقرراتت( چالش

ای ندارند و بسیاری از مقررات و ضوابط مرتبط با مسائل محیط زیستی و فنی حقوقدانان نقش سازندهنویس و تصویب در تهیه پیش

های مرتبط با آب، خاک، پوشش گیاهی و ساخت و ساز شوند. در حال حاضر ضوابط متعددی در زمینهاز تجربیات آنها استفاده نمی

جربه هم حضور نداشته است )به عنوان مثال مقررات ملی ساختمان و داریم که در نگارش و تصویب آنها حتی یک حقوقدانان با ت
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ای آنها شوند که گاه حتی جایگاه حقوقی آنها و محتوای الزامی یا توصیه(. در نتیجه اسنادی تصویب میراهنمای مدیریت سیلاب دشت

 آفرین باشد. مشکل تواندکنند که در دایره عمل میهای زیادی را ایجاد میچندان مشخص نبوده و ابهام

گذاری در زمینه مدیریت سیل این است که قانون اجرای برخی مفاد خود را به تصویب های مقرراتهمچنین یکی دیگر از چالش

بایست به موجب این قانون توسط های اجرایی موکول کرده است اما از سرنوشت تصویب بسیاری از اسنادی که مینامهضوابط و آیین

 اند یا نه.   اند اطلاعی در دسترس نیست و معلوم نیست که اصلا تصویب شدهرسیدهمی ذیربط به تصویبهای دستگاه

 ث( پیچیدگی و ابهام در قواعد حقوقی وضعیت اضطراری

پذیر نیست. چرا که سیل یک وضعیت اضطراری مدیریت مقتضی سیل در برخی موارد با استفاده از قواعد حقوقی عادی امکان

کند که در آن احتمال دارد تکلیف برخی مسائل مشخص نشده و یا اینکه حل و فصل آنها با تشریفات مرسوم اداری ا ایجاد میخاصی ر

کنند تا های ویژه و اختیاری برای مقامات اجرایی ایجاد میو حقوقی میسر نباشد. به همین دلیل در مواقع سیل قوانین برخی صلاحیت

ها، بدون رعایت برخی تشریفات اداری پیچیده اقدامات اضطراری انجام دهند مانند ورود به اظت از جان انسانبرای مقابله با بحران و حف

تر توانند مقامات متصدی مدیریت سیل را در کنترل سریعها برای کنترل بهتر سیل. این قواعد میملک اشخاص و تخریب برخی سازه

تسریع در مدیریت سیل شود. با این حال به دلیل حساس بودن این قواعد و احتمال ها کمک کند و باعث بحران و حفاظت از انسان

ای صورت گیرد. با این حال در حقوق نقض حقوق شخصی اشخاص، اعمال آنها باید با حزم و احتیاط بیشتری و طی چارچوب ویژه

-عد حقوقی مربوط به وضعیت اضطراری دقیقا و بهایران با وجود چند مورد تصریح جزئی در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، قوا

روشنی مشخص نشده، دامنه صلاحیت اختیاری مقامات متصدی مدیریت بحران دقیقا تعریف نشده و مسئولیت اداری، مدنی، کیفری و 

های ادیسیاسی این مقامات در اعمال صلاحیت اختیاری خود در فرایند مدیریت بحران مشخص نیست. همچنین دامنه حقوق و آز

 توانند به دلیل اعمال وضعیت اضطراری  آنها را محدود کنند نیز مشخص نشده است.فردی که مقامات متصدی مدیریت سیل می

 های نظام نهادی مدیریت سیلبند دوم( چالش

غیر مهمترین چالش سازمانی مدیریت سیل این است که نهادهای مختلفی که حیطه صلاحیت حقوقی آنها بطور مستقیم و 

بخشی و در صلاحیت سازمان ای تکمستقیم با سیل و مراحل چندگانه مدیریت آن مرتبط هستند، مسأله مدیریت سیل را مسأله

ها های این نهادها به سوالات هیأت ویژه گزارش ملی سیلابویژه در پاسخبه دانند. این تلقی و تفسیرمدیریت بحران و وزارت نیرو می

سازمانی است. بنابراین در بعد نهادی مدیریت سیل به دلیل ماهیت چند بعدی آن یک امر فرابخشی و میان مشهود بود. حال آنکه

تواند بروز کند: نخست ناکارامدی سازمانی خود نهادهای مرتبط با سیل و دوم ناکارامدی در مدیریت سیل حداقل دو مشکل اصلی می

توان به دو دسته نهادهای پیشینی )پیشگیری ادهای مرتبط با بحران را میهماهنگی و تقسیم وظایف اداری در مدیریت سیل. نه

بندی کرد. در حقوق ایران نهادهای مرتبط با بحران کننده( و نهادهای پسینی )نهادهای متصدی مراحل پس از وقوع بحران( دسته

ساسا یک نهاد پسینی امدادی است و با آنکه شوند. هلال احمر اعمدتا نهادهای پسینی هستند که پس از وقوع حادثه وارد عمل می

های پیشگیری و هم امدادی و کاهش صدمات ناشی از بحران دارد، اما در عمل بیشتر به عنوان سازمان مدیریت بحران هم صلاحیت

رو، وزارت راه و های لازم را نداشته است. اما نهادهای پیشینی مانند وزارت نینهاد پسینی عمل کرده و در زمینه پیشگیری موفقیت

های طبیعی است، در چرخه ها که نقش عمده آنها پیشگیری از وقوع بحرانشهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری

دانند و شاید حفاظت از آب، خاک و پوشش مدیریت بحران حضور جدی ندارند چرا که خود را یک نهاد متخصص مدیریت بحران نمی
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گیرند. حال آنکه نظر به ماهیت خاص حادثه سیل، ک عامل مهم پیشگیری از وقوع سیل در نظر نمیگیاهی را هم به عنوان ی

 ها باید نقش و مسئولیت بیشتری در زمینه پیشگیری از وقوع بحران سیل داشته باشند.های نیرو، راه و شهرسازی و شهرداریوزارتخانه

ین و پس از وقوع بحران متمرکز شده است، در حالی که لازم بود این نظام بنابراین در عمل نظام حقوقی ایران عمدتا بر مراحل ح

کرد و این نهادها را وارد چرخه مدیریت بحران های پیشگیرانه نهادهای پیشینی میها و مسئولیتحقوقی تأکید موکدی بر صلاحیت

ها هم به عنوان نهادهای یط زیست و شهرداریساخت. به عبارت بهتر وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محمی

 شدند. پیشگیری از وقوع بحران سیل تلقی می

بینی جوی و آب و هواشناختی محدود مانده بینی سیل نیز عمدتا به پیشبا توجه به این چالش همانگونه که اشاره شد امر پیش

 های آینده احتمالی مشخص نیست.  اداری در برابر سیلبینی میزان آمادگی اقتصادی، اجتماعی، فنی و است و نحوه پیش

 بحران الف( ساختار سازمانی مدیریت

 عضویت و جمهوری رئیس با آنکه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران با تأسیس شورای عالی مدیریت بحران و با عضویت ریاست

این شورا اعطا نماید، اما به دلیل پر مشغله بودن این اعضاء تشکیل قانون( تلاش کرده است تا جایگاه حقوقی والایی به  5وزیر )ماده  13

درنگ مقامات مسئول لازم موقع این شورا مشکل است. در حالیکه در مواقع بحرانی هماهنگی، تصمیم و رسیدگی بیسریع، مستمر و به

 نیازد دارد. بهتر بود این شورا با عضویت است مخصوصا در زمینه مدیریت بحران که بیش از هر حوزه دیگری به همکاری و هماهنگی

شد تا امکان بیشتری برای هماهنگی و همکاری سریع وجود داشته وزیران تشکیل می جای به ذیربط هایوزارتخانه مرتبط معاونان

 باشد.

صی نقش چالش بعدی در این زمینه دولتی بودن ساختار نهادی مدیریت بحران در کشور است و افزون بر اینکه بخش خصو

مشخصی در مدیریت سیل ندارد، حتی نهادهای عمومی غیر دولتی نیز نقش کم رنگی در مدیریت بحران سیل دارند. البته با آنکه 

جمعیت هلال احمر به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در فرایند امدادرسانی به افراد آسیب دیده از بحران نقش مهمی دارد اما 

های مردم نهاد نیز نقش گذاری و نظارت. موسسات خصوصی و انجمنگیری، سیاستاست نه پیشیگری، تصمیمنقش آن عمدتا اجرایی 

 چشمگیری در زمینه مدیریت بحران ندارند. 

 کاری سازمانیهای اداری و موازیب( تقسیم مبهم مسئولیت

وافری دارد، نظام سازمانی ایران در زمینه مدیریت های مرتبط اهمیت با آنکه در مواقع بحرانی، هماهنگی و همکاری میان سازمان

کند. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران تلاش کرد تا با تأسیس سازمان ویژه سیل پراکنده و ناهمگرا عمل میهای طبیعی و بهبحران

توجه به قانون تشکیل سازمان  مدیریت بحران و شورای عالی مدیریت بحران، مدیریت واحد و یکپارچه بحران در کشور پیاده شود. با

این قانون تا حدودی مطلوب و قابل قبول است و  9توان گفت که صلاحیت سازمانی این سازمان با توجه به ماده مدیریت بحران می

این های لازم برای مدیریت بحران در اختیار این سازمان قرار گرفته است. اما چالش اصلی را باید در عملکرد بسیاری از صلاحیت

های قانونی و البته فرهنگ خاص سازمانی در سازمان و همکاری دیگر نهادها با این سازمان باید جستجو کرد. به دلیل برخی ابهام

دهد و همچنان کاری چشمگیری در عمل میان نهادهای مختلف روی میادارات کشور همچنان در مواقع بروز سیل ناهماهنگی و موازی

ها، های مختلفی مانند هلال احمر، نیروهای مسلح، بنیادها، وزارتخانهکاری میان سازمانر کشور موازیدر امر مدیریت بحران د

گریزی، اتلاف منابع و کاری زمینه برای اتلاف وقت، مسئولیتها و شوراها شیوع دارد. این ناهماهنگی و پراکندهها، فرمانداریشهرداری
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ها در نظام اداری ها و صلاحیترسد نوعی فرافکنی مسئولیتین در حالی است که به نظر میکند. اامکانات مالی و اداری فراهم می

 تعارض مساله در توانای از این مشکلات را میشود. نمونهکشور شایع شده و حتی گاه با وجود صراحت قانونی نیز این معضل حل نمی

 خارج ای شهر میحر به اشاره بدون را هاآبراه از حفاظت 1349 لیس وقوع از یریشگیپ قانون. ملاحظه کرد یشهر یهاآبراه تیریمد در

ویژه پس از اظهار نظر وزیر نیرو مبنی بر اینکه به موجب پس از سیلاب اخیر و به. گذارد یم ها یشهردار و کشور وزرات عهده بر آن از

یل است، به یکباره وزارت کشور به عنوان مسئول اصلی قانون پیشگیری و مبارزه با سیل، وزارت کشور قانونا مسئول پیشگیری از س

در  25/3/1389مورخه  8169/1/89پیشگیری از سیل در افکار عمومی مطرح شد. حتی وزارت جهاد کشاورزی نیز طی نامه شماره 

رفی کرد. این در های هیأت ویژه سیلاب با استناد به قانون فوق وزارت کشور را مسئول اصلی پیشگیری از سیل معپاسخ به پرسش

حالی است که برخی از مواد این قانون با توجه به قانون لاحق توزیع عادلانه آب نسخ ضمنی شده یا دچار برخی ابهامات حقوقی شده 

 است. 

ب شهرها اها و نهرها و مجاری فاضلمعابر و بستر رودخانههم  (21/11/1345)الحاقی  هاقانون شهرداری 86ماده   6تبصره طبق 

ها واقع در ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه مالکیت شهرداری است. لک عمومی محسوب و درم

ها قبلًا نظر وزارت آب و عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونهشهرداری و محدوده شهرها بلامانع است

 روین وزارت از مجوز اخذ لزوم بر 18 رودها میحر و بستر نامه نییآ و آب عادلانه عیتوز قانون 2 ماده 3 تبصره اما .برق را جلب نمایند

عام  تیصلاح به توجه با ای و است کرده نسخ را سابق یقانون ماده لاحق، یقانون ماده گفت دیبا ای نجایا در. دارد اشاره ساز و ساخت یبرا

 .است روین وزارت با یشهر میحر از خارج در و یشهردار با یشهر یها آبراه تیریمد که گفت دیبا یشهر پهنه تیریمد در هایشهردار

البته اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه طی نظریه  .دیانجام خواهد یکارپراکنده و تهایمسئول یفرافکن به یحقوق ابهام نیا

ها با توجه به قانون لاحق توزیع قانون شهرداری 86ماده  6کند که تبصره اعلام می 25/4/1394مورخه  12161مشورتی خود به شماره 

 عادلانه آب منسوخ است.

 های مدیریت محلیپ( چالش

تمرکز گرایی متمایل به تمرکززدایی است یعنی مدیریت کل امور اداری کشور توسط  الگوی حاکم بر مدیریت نظام اداری کشور

ای از امور محلی توسط نهادهای محلی تحت نظارت نهادهای دولتی مرکزی. تأسیس شوراهای شهر و نهادهای مرکزی و مدیریت پاره

شارکت مردم برآیند این الگو است. دلیل اینکه چرا نظام ها به منظور کمک به مدیریت امور محلی با مها و دهیاریداریروستا و شهر

گردد که با وجود آنکه دولت از مزایای زیادی تمرکززدایی حقوق اداری کشور تمرکززدایی کامل را اعمال نکرده است به این نکته برمی

از سوی دیگر به دلیل رویکرد سیاسی  اداری آگاه است و تمایل به این دارد که وظایف خود در مدیریت امور محلی را کاهش دهد اما

خاص خود تمایل به این دارد که همچنان ناظر و مدیر اصلی امور محلی خود دولت مرکزی بوده و ابتکار عمل به دست خود او باشد. 

آن هم هر های حقوقی بوده است که بند تأسیس نهادهای محلی با کمترین اختیارات و صلاحیتنتیجه چنین رویکرد تمرکززدایی نیم

 آن در معرض پس گرفته شدن توسط دولت مرکزی قرار دارد. 

تر تر و پاسخگویانههدف از تأسیس این نهادهای محلی کاستن بار اداری دولت مرکزی، جلب مشارکت مردم محلی و رسیدگی سریع

ن اختیارات واگذار شده به نهادهای غیر به امور محلی بوده است. اما هر مسئولیتی نیازمند امکانات و اختیارات است حال آنکه میزا

ها و مسائل خاص این مناطق و مدیریت مناسب امور محلی آن تناسب ندارد. بسیاری از امور محلی دولتی محلی با حجم نیازمندی

و شوند و عملا اختیارات اداری مانند آب و برق، آموزش، صنایع، محیط زیست و کشاورزی توسط نهادهای دولتی مدیریت می
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ها محدود است. در چنین شرایطی این نهادهای محلی به سختی از عهده اداره شهر و روستا بر ها و دهیاریدرآمدزایی شهرداری

ها مسئول تامه مدیریت امور شهری و روستایی ها و دهیاریعمومی وجود دارد که شهرداریو تصور خواهند آمد. حال آنکه این انتظار 

 ره این مناطق ناشی از عملکرد این نهادها است. هستند و هر نقصی در ادا

های تمرکززدایی در ناهماهنگی میان مدیریت مناطق و نبود سازکارهای موثر برای همکاری میان شهرها و روستاها از دیگر چالش

گی و توازن میان کند برقراری هماهنکشور است که به دلیل آنکه هر نهاد محلی در درجه نخست مسائل منطقه خود را پیگیری می

های منافع مناطق همسایه کار دشواری است. نبود این هماهنگی در امور مانند حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با بحران

 طبیعی که بیش از هر امر دیگری به همکاری و هماهنگی میان مناطق لازم دارد بیشتر زیانبار است.  

ریزی توانند اقدام به برنامهشوند، عملا نمیاینکه بطور موقت و برای یک دوره چهارساله انتخاب میها به دلیل ها و دهیاریشهرداری

های بلند مدت و همکاری نهادهای مختلف بلند مدت برای مدیریت شهر کنند. طراحی شهری یا اصلاح چینش شهری مستلزم برنامه

سال از عهده شهرداری بیرون باشد. افزون بر این طراحی و چینش مناسب  4دولتی و غیر دولتی است که شاید انجام موثر آن در عرض 

شهری مستلزم همکاری همه نهادهای شهری اعم از دولتی و غیر دولتی است حال آنکه عملا سازکار اداری مشخصی برای همکاری 

مدیریت شهری نیست. به همین دلیل همه نهادهای شهری با شهرداری وجود ندارد و شهرداری برخلاف اسم آن مرجع اصلی و نهایی 

سازی آن در برابر ها در طراحی بهینه و اصلاح بافت شهری و روستایی و مقاومشود که عملا برخی شهرداری و دهیاریمشاهده می

وزارت راه و ویژه سیل و زمین لرزه عملا موفقیت چشمگیری ندارند. بنابراین به ناچار نهادهایی دائمی مانند های طبیعی بهبحران

 شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی در این زمینه همکاری داشته باشند.

دهد. شاید به بدیهی است که هر گونه چالش در مدیریت شهری و روستایی به روشنی خود را در مدیریت بحران نیز نشان می

تایی ناشی از همین رویکرد ناقص در تمرکززدایی اداری جرأت بتوان گفت بسیاری از مشکلات ناشی از سیلاب در مناطق شهری و روس

پذیر، طراحی و های فرسوده و آسیبها است. بافت غیر اصولی و مهندسی نشده شهری، بافتها و دهیاریو تقویت نشدن شهرداری

ای سبز، ساخت و ها و رودها و سواحل، حذف یا تخریب مستمر فضچینش نامناسب شهرها و روستا، تفکیک نشدن حریم ساختمان

ها و ها تا حدود بسیار زیادی از ضعف و ناکارآمدی شهرداریضابطه و غیر اصولی جملگی و تجاوز به حریم رودها و تالابسازهای بی

 شود. ها و ناهماهنگی آنها با نهادهای دولتی ناشی میدهیاری

ها محل توجه و نظارت ها به اندازه شهرداریچرا که دهیاریها قابل انتقاد است ها بیشتر از شهرداریدر این میان وضعیت دهیاری

بینند. پذیر بودن، بیشتر از شهرها آسیب میهای طبیعی مانند سیل و زمین لرزه روستاها به دلیل آسیباند، حال آنکه در بحراننبوده

ده است و به همین دلیل مناطق روستاها مشخص نش ندارد، مانند شهرداری مناطقی که متصدی مدیریت امور سیل درهمچنین 

تواند مشکلات جدی مانند تضعیف بخش پذیری میبینند و این آسیبروستایی در مواقع بروز سیل بیشتر از مناطق شهری آسیب می

 کشاورزی و مهاجرت به شهرها ایجاد کند.

 ت( همکاری در تأمین نیروی انسانی و تجهیزات 

موقع و سریع به نیروی انسانی متخصص و امکانات و تجهیزات فنی سیلاب نبود دسترسی بههای اساسی در مدیریت یکی از چالش

مناسب است. در عمل به دلیل کمبود منابع مالی یا تخصیص نادرست منابع مالی و یا مدیریت نادرست تجهیزات و امکانات، نهادهای 

های مختلف تجهیزات فنی قابل دارند. با آنکه ممکن است دستگاهموقع به تجهیزات مورد نیاز خود نمقابله کننده با سیل دسترسی به

-توجهی در اختیار داشته باشند، اما به دلیل ناهماهنگی در به اشتراک گذاری این تجهیزات عملا استفاده مطلوبی از آنها به عمل نمی
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ویژه نیروهای نظامی چندان مشخص ای مختلف بههآید. بنابراین باید گفت آیین همکاری سازمانی در استفاده از تجهیزات فنی دستگاه

دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، قانون اساسی  141نیست. به عنوان مثال به موجب اصل 

ن بیشتر ضرورت دارد. اما و بدیهی است که استفاده از این امکانات در زمان وقوع بحرا استفاده کند آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی

های اداری این همکاری و نحوه به خدمت گرفتن افراد و تجهیزات فنی نیروهای نظامی چندان مشخص نیست. در با این حال چارچوب

های اجرایی مختلف تجهیزات فنی مناسب و قابل توجهی در اختیار داشته باشند که در زمان وقوع بحران نتیجه ممکن است دستگاه

 ای به عمل آورد.نتوان از آنها استفاده عملا

 هاث( بازسازی و جبران خسارت

های مادی و معنوی است که در واقع بازگرداندن وضعیت به یکی از مهمترین مراحل مدیریت بحران بازسازی و جبران خسارت

های مین بازسازی و جبران موثر خسارتآید. تمام توانمندی و افتخار نظام حقوقی در تضحالت سابق و برقراری عدالت به شمار می

ناشی از سیل است تا اعتماد اجتماعی مردم به حقوق و دولت مستدام باشد. با وجود برخی مفاد قانونی برای الزام شخص مسئول به 

هایی برای بازسازی و جبران خسارت اما همچنان تکلیف مسائل مهمی در این خصوص مبهم مانده است. اینکه نظام حقوقی از چه روش

 ی،ماد هایخسارت یزانچه م یبطور کل یراخ یلس یانجر کند و به عنوان مثال درهای ناشی از سیل استفاده میمحاسبه خسارت

های گذشته قابل مقایسه است یا نه؟ های ناشی از سیلابها با خسارتآیا این خسارت به کشور وارد شده است؟ یستیز یطو مح یانسان

در  ویژه سازمان برنامه و بودجههای مختلف و بهو سازمان استچگونه  یراخ یلابس یانوارد شده در جر هایخسارت یمال یننحوه تأم

 و دارد هاخسارت ینجبران ا یمال ینتأم یبرا یچه برنامه عملکند؟ دولت یاستفاده م هاییروش چه از هاخسارت ینمحاسبه و برآورد ا

 هاخسارت ینجبران ا یبرا یازبودجه و امکانات مورد ن ینتأم سازکاراست؟  کافی هاخسارت ینجبران ا یبودجه و امکانات کشور برا آیا

 هایجبران خسارت یکه برا هاییینههز ینتأم یبرادولت  یوارده، برنامه عمل هایخسارت یزانبا توجه به هنگفت بودن م چیست؟

و سرانجام  بودجه شود؟ یدچار کسر ینهزم یندر ا دولتاحتمال دارد  یاآ یست؟قرار است صرف شوند چ یاصرف شده  یراخ یلابس

کشور در  یدر بلند مدت و کوتاه مدت برا یاسیو س یستیز یطمح ی،اجتماع اقتصادی، آثار چه نشوند جبران هاخسارت ینا چنانچه

 خواهند داشت؟  یپ

های توان از آن سازکارهایی برای جبران خسارتمیهای نظام حقوقی چندان شفاف نیست و به سختی برای پاسخ به این پرسش

 1382قانون مجازات اسلامی  514ماده ویژه در مواردی که رابطه سببیت دقیقا روشن نیست استخراج کرد. طبق ناشی از سیل به

شخص یا اشخاصی  هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست، گرچه

لکن کسی آن را جایی نامناسب مانند جای  تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند و اگر سیل یا مانند آن، چیزی را به همراه آورد و

اول یا در جای بدتری قرار دهد که موجب آسیب شود، عهده دار دیه است و اگر آن را از جای نامناسب بردارد و در جهت مصلحت 

 ت. ر جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیسعابران د

ولیت اصلاح یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده ئهایی که مسافراد یا دستگاه کند کهاین با صراحت بیشتری مقرر می 2تبصره اما 

به فرایند شناسایی مسئولیت  تواندد. با آنکه این تبصره میباشندارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می

رو است: دشواری در احراز رابطه سببیت به دلیل تأثیر عوامل طبیعی و ها کمک موثری کند اما با دو مشکل اساسی روبهجبران خسارت

 های اجرایی. های دولتی و نفوذ فرهنگ فرافکنی اداری میان سازمانهای پراکنده و نامشخص دستگاهانسانی متعدد؛ صلاحیت
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 ضمان موجب انجام شود، آنها اجتماع به یا تسبیب به یا نحو مباشرت به آنکه از اعم اسلامی جنایت قانون مجازات 428طبق ماده 

 پرداخت دیه است. اما اینکه آنان کیفر و بوده کیفری تعقیب مسئول، قابل هایدستگاه یا افراد کیفری، احراز مسئولیت فرض است. در

 است محل بحث نماید، پرداخت را دیه باید مورد شهرداری یا دیگر نهادها حسب دولتی، دستگاه مسئول متصدی و یا کسی )دولت چه

 به ...و حریق و سیل خطر از شهر حفظ برای اقدام لازم و مؤثر تدابیر اتخاذ مسئولیت قانون شهرداری 55ماده  14چراکه به موجب بند 

 شهرداری است نه دولت.  عهده

 سازد. رو میها را با ابهام روبههای چندان روشن نیست و فرایند جبران این خسارتاست که پاسخ این پرسش واقعیت این

-ها وجود داشته باشند. خسارتهای دقیق و درستی برای برآورد و تعیین خسارتها ابتدا باید روشبرای جبران عادلانه خسارت -1

های های مادی مستقیم )مانند تخریب اموال و محیط زیست(، خسارتشوند: خسارتمیدسته تقسیم  4های ناشی از سیلاب عموما در 

های معنوی مستقیم )مانند از دست دادن مادی غیر مستقیم )صرف هزینه برای مدیریت سیل، کاهش درآمد و محصولات(، خسارت

(. البته کل Messner et al., 2007: 10روحی( ) های معنوی غیر مستقیم )مانند آسیبجان و تخریب آثار طبیعی و فرهنگی( و خسارت

توان هایی که در آینده بروز خواند کرد نیز میها را در دو دسته کلی خسارت برای نسل حاضر و نسل آینده یا خسارتاین خسارت

های ناشی از تعیین خسارتبندی کرد. با این حال در نظام حقوق و مدیریت بحران ایران الگوها و ضوابط مشخصی برای برآورد و دسته

کند. در نتیجه در جریان سیلاب های وارده را اعلام میهای خاص خود میزان خسارتای بر حسب تخمینسیل وجود ندارد و هر اداره

دهند و مشخصا این تفاوت در آمار های سیل ارائه میهای مختلف هر یک آمار متفاوتی از خسارتاخیر شاهد آن هستیم که دستگاه

های کشاورزی ناشی از ها است. با آنکه جبران خسارتناشی از نبود الگوهای مشخص آمارگیری و برآورد میزان و نوع خسارت

اما سازکارهای حقوقی  261خشکسالی و سرمازدگی مورد توجه قانونگذار بوده و مفاد قانونی متعددی در این زمینه تصویب شده است

 ی کشاورزی ناشی از سیل تصویب نشده است.هاخاصی برای محاسبه و جبران خسارت

کند که با شرایط عادی قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال ممکن است باید توجه داشت که سیلاب شرایط بحرانی خاصی ایجاد می

یا اینکه خانه  د.ای برای ادعای خود ارائه کنناشخاص در اثر سیل تمامی مدارک خود را از دست داده باشند و نتوانند هیچ سند مثبته

های این خود را از دست داده و نیاز فوری به مسکن داشته باشند. حال مشخص نیست که دولت بر اساس چه الگویی باید خسارت

انجامد؟ فرض کنیم اشخاص را جبران کند. آیا پرداخت مستقیم پول به اشخاص زیاندیده فارغ از میزان آن، لزوما به جبران خسارت می

دریافت کرده است. چه  ه دلیل ورود سیل به زمین کشاورزی خود خسارت دیده و از دولت مبالغی برای جبران این خسارتکشاورزی ب

رسد الگوی جبران خسارت توسط دولت در مواقع تضمینی وجود دارد که مبالغ دریافتی صرف همان زمین کشاورزی شود؟ به نظر می

کند حال آنکه در پراکنی میبرای دلجویی از مردم زیاندیده بطور فوری اقدام به پول بروز بحران هدفمند و هوشمند نیست و صرفا

جبران خسارت شرط اصلی برگرداندن وضعیت به حالت قبل از وقوع بحران است. اگر تجهیزات کشاورزی نابود شده، باید تجهیزات 

 کشاورزی تأمین شود، اگر خانه تخریب شده، باید خانه ساخته شود.  

                                                 
خشکسالی أمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی ازن تقانوو  (21/2/1318نون جبران خسارات و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی )قا. 261

 (22/1/1393و یا سرمازدگی )
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های آینده ویژه خسارتهای معنوی و بهتر است، برآورد و جبران خسارتهای اقتصادی آساندر حالیکه برآورد و جبران خسارت -1

های برآورد و ها به اندازه روشهای بروآورد و جبران این خسارتبه سادگی ممکن نیست. شاید به همین دلیل بوده است که روش

 (.Merz, et al., 2010: 1698اند )اقتصادی توسعه نیافتههای مادی و جبران خسارت

های ناشی از آن همیشه ساده نیست نخست به این احراز رابطه سببیت میان تخریب محیط زیست، وقوع بحران و خسارت -1

عم از فعل و ترک فعل( دلیل که تعریفی کاملا دقیقی از عبارت تخریب محیط زیست و بحران طبیعی وجود ندارد. انتساب میان رفتار )ا

بار و تخریب رخداده به لحاظ علمی به دلیل تأثیر عوامل اقلیمی، اکولوژیکی و انسانی دشوار است. مهمتر از همه بسیاری از خسارت

گیرد، عموما با هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و به تبعیت از ویژه مواردی که توسط دولت صورت میموارد تخریب محیط زیست، به

ای شوند به گونهمحور توجیه و مستند میهای صورت گرفته با توسل به قوانین و مقررات متعدد توسعهقوانین است و در واقع تخریب

 که گویی تخریب محیط زیست نه فقط قانونی بوده بلکه حتی حق هم است. 

عی و نیز کمبود قطعیت علمی در این زمینه، های طبینظر به پیچیدگی ماهیت، عملکرد و تعامل مشترک میان اکوسیستمبنابراین 

بنابر یک اصل مهم حقوق محیط زیست یعنی اصل احتیاط در رویارویی با عوامل طبیعی و مداخله در این عوامل باید تا حد ممکن 

نه فعالیت جانب حزم و احتیاط را پیشه کرد و از مداخله بدون پشتوانه علمی قطعی پرهیز کرد. بر طبق این اصل است که هر گو

خطر بودن ها باید بیعمرانی، اقتصادی و صنعتی باید پیش از اجرا باید از لحاظ آثار محیط زیستی ارزیابی شوند و مجری این فعالیت

توان ها راهگشا باشد و با استناد به آن میتواند در خصوص تعیین مسئول جبران خسارتفعالیت خود را ثابت کند. این اصل مهم می

در هر مورد از موارد ساخت و ساز و دستکاری فیزیکی در طبیعت که بدون احتیاط و ارزیابی صورت گرفته است شخص عامل گفت که 

مسئول است بدون آنکه حتی نیاز به احراز رابطه سببیت باشد. با توجه به این تفسیر نقش و مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست 

ای و های توسعهتی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی به عنوان ناظر بر فعالیتبه عنوان متصدی ارزیابی آثار محیط زیس

های غیر ایمن و مخرب محیط زیست و منجر شونده به وقوع سیل بارز و مبرهن است. چرا که بدون احتیاط صنعتی در ساخت سازه

اند ها اقدام به ساخت و سازهای غیر اصولی کردهاین سازمان اند و اگر هم اشخاصی بدون مجوزلازم مجوز ساخت و ساز را داده

 ها از باب عدم نظارت مضاعف خواهد بود و مسئولیت اداری و سیاسی آنها قابل طرح است.مسئولیت این سازمان

های بروز بحرانهای مالی دولت است که البته در بسیاری از موارد ها نیز یکی دیگر از چالشتأمین مالی برای جبران خسارت -8

های اولیه و لازم همچنان وجود داشته و امکان جبران خسارت از همه زیاندیدگان را از بینیطبیعی این کمبود مالی به دلیل نبود پیش

های زیاندیدگان نتوانسته های خود برای جبران خسارتدهد که دولت به وعدهدولت سلب کرده است. در عمل موارد زیادی روی می

-اعتمادی مردم نسبت به دولت میمل کند و همین موضوع خود عامل بروز یک خسارت بسیار سنگین و جبران ناپذیر به نام بیاست ع

   شود.

رسد به های وارده به تأسیسات عمومی. به نظر میویژه خسارتهای وارده است بهچالش بعدی ابهام در نحوه بازسازی خسارت -1

ها نه به عنوان تکلیف و تعهد حقوقی بلکه به عنوان مانند استناد به قوه قاهره، دولت در بازسازی خسارتهای حقوقی دلیل برخی ابهام

کند. حال آنکه میان کمک و دلجویی با وظیفه ها میها و خسارتنوعی کمک به مردم و دلجویی از آنها اقدام به بازسازی تخریب

دارد. در حال حاضر مشخص نیست که آیا صرف تأمین منابع مالی توسط دولت حقوقی برای بازسازی و جبران تفاوت زیادی وجود 

های صورت گرفته را تضمین کند یا اینکه این منابع تخصیص یافته صرف امور دیگری خواهد شد؟ آیا تواند بازسازی تخریبمی
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گذشته دوباره تکرار نشود و دوباره همان تضمینی وجود دارد که حتی با وجود تأمین مالی، ساخت و سازهای اشتباه و غیر اصولی 

دهد. بدیهی است ها نمیبخشی به این پرسشهای اطمینانپذیر در مقابل سیل ساخته نشوند؟ نظام حقوقی ایران پاسخهای آسیبسازه

ه نظام حقوقی جبران های گذشته است و در صورتی کها و پیشگیری از تکرار اشتباهتر و اصولی سازهکه هدف از بازسازی، ساخت ایمن

 ای صورت نخواهد گرفت.نتواند این امر را تضمین کند، هیچ گونه پیشرفت و توسعه

 رسانیبند سوم( آموزش، پژوهش و اطلاع

رسانی عمومی و تخصصی در زمینه سیل یکی از مهمترین ارکان مدیریت علمی آموزش عمومی و تخصصی، پژوهش علمی و اطلاع

ویژه در مرحله پیشگیری است و نظام مدیریت سیل موفق، نظامی است که بیش از هر چیز توانسته باشد این رکن مهم را سیلاب به

هایی هستند که امروزه به لحاظ علمی شناخته شده و در بسیاری از موارد با ویژه سیل پدیدهحوادث طبیعی و بهتقویت و اجرایی کند. 

های طبیعی امروز بینی هستند. با توجه به اهمیت شناخت علمی بحرانا حدود زیادی قابل پیشهای علمی توجود برخی عدم قطعیت

  شود. های طبیعی تأکید میبیش از هر زمان دیگری بر استفاده از دستاوردهای علمی در مدیریت محیط زیست و بحران

کان کمتر مورد توجه در نظام مدیریت سیل در های عمومی و تخصصی در زمینه پیشگیری و کنترل سیل از ارارائه آموزش -1

خیز است اما بطور کلی آموزش عمومی و تخصصی در این زمینه توسعه کشور است. با آنکه کشور ایران یکی از کشورهای بحران

دلایل اصلی  اند.های دانشگاهی مرتبط نیز توجه جدی نسبت به این موضوع مهم نداشتهمطلوبی نیافته و حتی مراکز پژوهشی و رشته

ها و نظام کاری رسانهکاری نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی، کمتوان در کماین کم توجهی به مسأله مهم آموزش و پژوهش را می

نیافتگی گیر و مجری و نهادهای علمی کشور جستجو کرد. کمبود و توسعهآموزشی کشور و جدایی و ناهمگرایی میان نهادهای تصمیم

ش تخصصی در زمینه مدیریت سیل باعث شده است تا نظام تقنینی و اجرایی مدیریت سیل نیز پیشرفت لازم را نداشته آموزش و پژوه

های علمی اولیه بستگی دارد. حال باشد. بدیهی است که تصویب مقررات مقتضی و دقیق و اجرای مناسب آنها به آموزش و پژوهش

لوم اجتماعی و انسانی ادبیات اندک و ناکافی پیرامون مدیریت سیل صورت گرفته و در حال انداز عویژه از چشمآنکه به لحاظ علمی و به

حاضر همین گزارش کارگروه حقوقی به احتمال قوی نخستین اثر در زمینه مباحث حقوقی سیلاب باشد. بدیهی است هنگامی که 

نکنند، قانونگذار و مقامات مجری و ناظر نیز در کار خود های علمی حقوقی یک معضل به خوبی توسعه نیافته و سنت علمی ایجاد بنیان

 دچار خلاء خواهند شد چرا که مبانی علمی مهمترین مبنای حقوق است. 

در این میان باید به نبود یک مرکز تخصصی های مرتبط با سیل با وجود فعالیت مراکزی علمی و پژوهشی متعدد در زمینه -2

ها بگذارد اشاره یش و مطالعه سیل در کشور پرداخته و دستاوردهای علمی را در اختیار دیگر دستگاهتحقیقاتی در زمینه سیل که به پا

یکی از نقاط عطف مدیریت بحران در کشور وجود مراکز و نهادهای علمی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مختلف و انتشار البته  کرد.

کنند. ط با سیل مانند آب، خاک، کشاورزی و محیط زیست فعالیت میهای مرتبمجلات علمی متعدد در کشور است که در زمینه

های لازم برای مدیریت سیل در کشور را گسترش ها و تخصصبایست هشدارها، آگاهیبنابراین ضرورتا فعالیت علمی این نهادها می

نهادهای علمی، فعالیت آنها تأثیر لازم بر  کرد. اما پرسش این است که چرا با وجود تأسیس این شمار چشمگیر ازداد و نهادینه میمی

گیر، مجری و ناظر نداشته است؟ برای پاسخ به این پرسش سه پیش فرض مطرح است: نخست اینکه اصلاح عملکرد نهادهای تصمیم

و در اختیار  پذیری و مدیریت سیل در کشور را انجام ندادهاین نهادها مطالعات علمی لازم و مطلوب در خصوص مسائل و مشکلات سیل

در پاسخ  18/3/1389مورخه  243/2819اند. به عنوان مثال موسسه تحقیقات آب و کشاورزی در نامه شماره نهادهای ذیربط قرار نداده

کند و شرح دقیقی از مطالعات به درخواست هیأت ویژه سیلاب بدون اشاره به جزئیات مطالعات تحقیقاتی خود صرفا به کلیات اشاره می
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تری در انجام مطالعات موثر و دقیق توانست نقش جدیدهد. حال آنکه این موسسه با توجه به وظایف خود میتی را ارئه نمیدرخواس

 موقع برای آمادگی در برابر سیلاب ارائه دهد. در مورد وضعیت آب و خاک کشور ایفا کند و هشدارهای لازم و به

گیر، مجری و اند همکاری و ارتباط منظم و موثر با نهادهای تصمیماند اما نتوانستهدوم اینکه این نهادها به وظایف خود عمل نموده

در پاسخ  24/4/1389مورخه  314/89ناظر برقرار کنند. به عنوان مثال همانگونه که انجمن هیدرولیک ایران نیز در نامه خود به شماره 

گیر و های علمی و نهادهای تصمیمارتباط مستمر و پایداری میان انجمنکند ها تصدیق میبه سوالات هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب

پذیر نیست، از دستاوردها و راهکارهای گیر، مجری و ناظر به هر دلیلی، که قطعا توجیهمجری وجود ندارد. سوم اینکه نهادهای تصمیم

مثال پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری طی نامه اند. به عنوان برداری نکردهعلمی و هشدارهای نهادهای علمی و پژوهشی بهره

دارد که این پژوهشکده تحقیقات در خور توجهی را در خصوص تهیه خود به هیأت اذعان می 21/3/1389مورخ  255/213شماره 

ها، ان جنگلهای ذیربط قرار داده و حتی سازماطلس سیل و بررسی عوامل تخریب خاک و بروز سیل انجام داده و در اختیار دستگاه

مراتع و آبخیزداری نیز به منظور ارتباط بیشتر دو نماینده عضو در کمیته فنی این پژوهشکده داشته است. اما در مورد اینکه این 

اند یا نه اطلاعی در دسترس نیست. آنچه مسلم است این است که چنانچه تا کنون ارتباط برداری کردهها از این اطلاعات بهرهدستگاه

ها با کارامدی و تأثیر بود، پیشگیری و مدیریت سیلابهای اجرایی ذیربط برقرار میو مستمری میان این مراکز پژوهشی و دستگاهموثر 

 گرفت.بهتری صورت می

سازی و رسانی، آگاهیکی از دیگر مهمترین ارکان مدیریت سیل که در قوانین و مقررات مرتبط نادیده مانده است، مدیریت اطلاع -3

های عمومی برای همه مردم است. بدیهی است برای ارائه های تخصصی برای کارشناسان و نیروهای اجرایی و آموزشرائه آموزشا

  هایی همکاری موثرتری میان نهادهای مجری بحران و نهادهای آموزشی و پژوهشی صورت گیرد.چنین آموزش

های مختلف وضعیت محیط زیست، و تخصصی است که شامل جنبهرسانی عمومی یکی از مهمترین ارکان مدیریت سیلاب اطلاع

رسانی در مورد ها و عوامل و دلایل بروز سیلاب و اطلاعرسانی در مورد میزان خسارتهشدار، کمک به افراد در معرض آسیب و اطلاع

ها و عملکردهای نهادهای فعالیترسانی ناکافی در مورد وظایف، در مدیریت سیل در ایران اطلاعشود. ها مینحوه جبران خسارت

گیرد و الزامات قانونی مطلوبی در این خصوص وجود ندارد. در حال حاضر مختلف مرتبط با سیل و آب و خاک در کشور صورت نمی

ا کنند که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با سیل در ارتباط هستند. بنهادهای اجرایی و تحقیقاتی متعددی در سطح کشور فعالیت می

شود. نتایج تحقیقاتی این نهادها نیز این در خصوص فعالیت و اقدمات انجام شده این نهادها در زمینه اطلاعات قابل توجهی منتشر نمی

انتشار و شود و امکان دسترسی به آن برای همه به راحتی میسر نیست. حتی تصویب قانون یا منتشر نشده یا بطور محدود منشتر می

-و مستثنی کردن اطلاعات مربوط به خطرات محیط زیستی از شمول اطلاعات قابل طبقه (6/11/1391) اطلاعاتدسترسی آزاد به 

بندی نیز کمک چندانی به این کمبود یا محدودیت در دسترسی به اطلاعات مرتبط با محیط زیست و سیل نکرده است. چرا که گاهی 

کردند، به وظیفه خود عمل نکرده و اطلاعاتی برای انتشار وجود ندارد. ه میبایست اطلاعات لازم را تهیهایی که میاساسا سازمان

دهند. همچنین گاهی خود این نهادها اطلاعات گردآوری شده خود را به نحو مطلوب و سریع در اختیار دیگر نهادهای مرتبط قرار نمی

های زیرمجموعه آن در و گروه دسی رودخانه ها و سواحلدفتر مهنو  هاداری سازمان جنگلدفتر کنترل سیل و آبخوانبه عنوان مثال 

ها و تحقیقات خود ارائه نداده بودند. بدیهی است که اطلاعات این نهادها در مورد امکان وبسایت خود اطلاعات لازم در خصوص فعالیت

 د.توانست نهادهای مجری را در انجام اقدامات مقتضی یاری دهوقوع سیل، پیشگیری و کنترل آن می
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های سیل و افراد در معرض خطر آن به عنوان اطلاعات پایه مدیریت بحران یک ضرورت اساسی است و با به عنوان مثال تهیه نقشه

( EC 2007/60/ECدستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه ارزیابی و مدیریت سیل ) 6مقدمه و ماده  12توجه به اهمیت همین نکته بند 

بندی و اتخاذ تدابیر فنی، مالی و سیاسی بهتر در رسانی، اولویتور در اختیار داشتن ابزاری کارامد برای اطلاعدارد که به منظبیان می

ها مناطق های عضو ضروری است تا بتوان با استفاده از این نقشههای خطر پذیری سیل توسط دولتخصوص مدیریت سیل، تهیه نقشه

گیری در زمینه مسائلی مانند ها باید مبنای تصمیمرا نشان داد. بدیهی است که این نقشهسیل  مستعد سیل و پیامدهای منفی بالقوه

-های کشاورزی باشد. اما در حقوق ایران با وجود تأکید نظام حقوقی بر تهیه نقشهآمایش سرزمین، شهرسازی، ساخت و ساز و فعالیت

 ای از ابهام باقی مانده است.ها در هالهن وضعیت این نقشه، همچنا(26/9/1384) های کلی محیط زیستسیاست 6های سیل )بند 

توان گفت نبود یا کمبود اطلاعات دقیق کنند و در واقع میتری را ایفا میاما در این میان اطلاعات محیط زیستی نقش حساس

شود. بدیهی با سیلاب اخیر تلقی میراجع به وضعیت محیط زیست کشور از عوامل اصلی غافلگیر شدن و نبود آمادگی لازم برای مقابله 

بندها، سواحل رودها و ها، سدها و آباست که اگر چنانچه پیش از بروز این حوادث اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت رودها و آبراه

-تظار میشد انها و پوشش گیاهی، کیفیت خاک و میزان نفوذپذیری آب در آن به نحو مقتضی گردآوری و منتشر میها، جنگلتالاب

کردند. اما از گیر با آگاهی و حساسیت بیشتری نسبت به پیشگیری از وقوع سیل اقدام میرفت که مأموران اجرایی و مقامات تصمیم

ها، مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو اقدامات مناسبی در خصوص گردآوری و انتشار آنجا که سازمان محیط زیست و سازمان جنگل

اند اند بنابراین مقامات مسئول نیز نتوانستهبوط به وضعیت محیط زیست، مناب طبیعی و آبی کشور انجام ندادهاطلاعات و آمار مر

 متوجه وضعیت شکننده و در معرض آسیب محیط زیست باشند. 

سانی محیط رای قابل توجهی برای تشویق کشورها به اطلاعالمللی و منطقهبا توجه به اهمیت اطلاعات محیط زیستی اسناد بین

 گیریکنوانسیون  دسترسی به اطلاعات، مشارکت عمومی در تصمیم 5ماده  1زیستی تصویب شده است. به عنوان مثال به موجب بند 

 :کهکند اطمینان حاصل  عضو بایدهر ( 1889)در موضوعات زیست محیطی عدالت و دسترسی به 

 کنند؛روز میشان را در اختیار داشته و این اطلاعات را بهفاطلاعات زیست محیطی مرتبط با وظای ،مقامات عمومی -(الف)

هایی که ممکن است آثار قابل ها و فعالیتسازکارهای لازم برای انتقال مناسب اطلاعات به مقامات عمومی در خصوص طرح -(ب)

 توجهی بر محیط زیست بگذارند ایجاد شده است؛

خواه ناشی از علل  ی،های بشرسلامت انسان یا محیط زیست خواه در اثر فعالیتدر موارد تهدید قریب الوقوع نسبت به  -)پ(

پیشگیری یا کاهش زیان ناشی از  برایاتخاذ اقداماتی در را  عمومتواند که می موجود در نزد یک مقام عمومی طبیعی، همه اطلاعات

 .شوندمی منتشر بالقوه متاثرجمعیت  اعضایبرای  کمک کند فورا و بدون تاخیرتهدید 

این ماده هر طرف باید در فواصل زمانی منظم که متجاوز از سه یا چهار سال نباشد گزارش ملی از وضعیت محیط  4طبق بند 

 زیست شامل اطلاعات مربوط به کیفیت محیط زیست و فشارهای وارد بر آن چاپ و منتشر کند.

توجه بوده و بر همین اساس سازمان حفاظت محیط محیط زیستی بی رسانیبا این حال تا کنون نظام حقوقی ایران به اهمیت اطلاع

های ملی انگشت شماری در مورد وضعیت محیط زیست و اطلاعات پایه محیط زیستی کشور منتشر کرده است و در زیست گزارش

 ها، مراتع و آبخیزداری هم گزارش دقیقی به دست نیامد.مورد وضعیت جنگل

ترین رسانی در مورد کیفیت اجرای قوانین و مقررات است. یکی از اساسیسانی در زمینه سیل، اطلاعریکی دیگر از ارکان اطلاع

یابد نحوه اجرای قوانین و مقررات است. بدین ترتیب که سازکار مشکلات حقوقی کشور که ارتباط وثیقی با مسأله حاکمیت قانون می
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ی این اسناد در عمل و اثربخشی آنها وجود ندارد. سالانه قوانین و مقررات رسانی در باره کیفیت و کمیت اجرامناسبی برای اطلاع

شوند که بنا به یک سنت شوم اداری قدیمی و حاکم، مقامات اجرایی معمولا گزارش دقیقی در خصوص میزان و انبوهی تصویب می

گران حقوقی هیچ گذار و نه تحلیلنگذار و مقرراتدهند و بدین ترتیب نه مقام قانوشیوه اجرایی شدن این قوانین و مقررات ارائه نمی

توانند ارائه دهند و مشکلات اجرایی آنها را ارزیابی کرده و راهکار ارائه گونه تحلیلی در مورد کارامدی و اثربخشی این اسناد حقوقی نمی

آب، خاک و پوشش گیاهی و مقررات  دهند. اگر تا کنون اطلاعات دقیقی در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات محیط زیستی شامل

-تری میشد، امروز کارشناسان و مقامات مجری با آگاهی بهتر و دقیقناظر بر ساخت و ساز و میزان اثربخشی عملی آنها منتشر می

رسمی  پذیری در برابر سیل را شناسایی و رفع نمایند. اما در کمال شگفتی حتی یک گزارشتوانستند مشکلات کشور در زمینه آسیب

 های کشور منتشر نشده است. ها یا رودخانهساده و متقنی در باره وضعیت اجرای مقررات متعدد مربوط به جنگل

طرفانه و دقیق اطلاعات مربوط به کیفیت و کمیت اجرای این اسناد و بنابراین الزام مقامات مجری قوانین و مقررات به گردآوری بی

ورای اسلامی یک ضرورت اساسی در راستای بهبود وضعیت حاکمیت قانون در کشور است. الزام ارائه مناسب آن به مردم و مجلس ش

دولت به ارائه گزارش اجرای قوانین و مقررات در برخی کشورها تبدیل به یک هنجار حقوقی شده است و به عنوان مثال جزء )الف( بند 

ر چارچوب قوانین خود اقدام به انتشار قوانین و مقررات از قبیل کند که دکنوانسیون آرهوس هر دولت عضو را مکلف می 5ماده  1

ها که در سطوح های پیشرفت این برنامههای اقدام مربوط به محیط زیست، و گزارشای و برنامهای، برنامهمشیاسناد راهبردی، خط

 شود کنند. مختلف حکومت تهیه می

 بند چهارم( تسهیل مشارکت مردمی

مردمی و همراه و همکار ساختن آنان در جریان مدیریت سیل یک عنصر ضروری است و نیازمند بسترسازی و تسهیل مشارکت 

نهادسازی. با این حال کنترل هیجان و نگرانی مردم و جلب مشارکت آنان در مدیریت سیل یکی از نکات نادیده مانده در مدیریت سیل 

-زده و مسئولان اجرایی در این مناطق سردرگم و مستأصل میزم مردم عادی سیلهای لاها و تخصصاست و عملا به دلیل نبود آموزش

شوند. در چنین مواقعی به دلیل شکننده بودن اعتماد میان مردم و دولت و همچنین هیجانی بودن شرایط، هشدارها و رهنمودهای 

زدگان یکی از نکات مهم های انسانی به سیله کمکگیرد. همچنین مدیریت افراد داوطلب و نحوه ارائدولت مورد توجه مردم قرار نمی

دیگری است که در قوانین و مقررات نادیده مانده است و عملا به دلیل نبود آموزش و هماهنگی، همیاری مردم در امر مدیریت سیل 

مسئولیت جذب، هدایت و  آیین نامه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، 24 دهطبق ما کند.مطلوبیت و کارامدی لازم را پیدا نمی

از اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر  های غیردولتی داخلی و خارجی اعمتوزیع اعانات و کمک

گیرد و مسئولیت جذب، می ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت جمهوری اسلامی

از منقول و غیرمنقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهداکننده بر  های دولتی داخلی و خارجی اعمع امکانات و کمکهدایت و توزی

 .استمدیریت بحران عهده سازمان 

 های کشاورزیبند پنجم( حفاظت از زمین

گیرند و شدیدی قرار ها و تأسیسات کشاورزی به دلیل محافظت نشدن در صورت وقوع سیل ممکن است در معرض صدمات زمین

های های زیاد به کشاورزان، زنجیره غذایی را در کشور مختل کند. در فرایند مدیریت بحران زمینهمین امر علاوه بر ایراد خسارت

 ها در برابرشوند و سازکارهای حقوقی مناسبی برای حفاظت از این زمینکشاورزی نیز به مانند محیط زیست کمتر مورد توجه واقع می
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هایی، تدابیر خاصی باید برای حفاظت از سیلاب و آثار منفی ناشی از آن وجود ندارد. به دلیل اهمیت پیشگیری از بروز چنین خسارت

های ها و تأسیسات کشاورزی در مناطق سیلابی اتخاذ شده و الزامات حفاظتی مناسبی تعبیه شود. همانگونه که سازمان همکاریزمین

های کشاورزی به دلیل نقش اساسی آنها در تأمین امنیت غذایی و اشتغال باید در کند حفاظت از زمینید میاقتصادی و توسعه تأک

فرایند مدیریت سیلاب مود توجه واقع شود و تدابیر لازم برای طراحی استفاده بهتر از زمین، اصلاح نظام کشاورزی و آبیاری برای جذب 

تر با هدف های مناسبهای سیلابی و استفاده از فناوریت و غیر راهبردی در دشتبهتر آب، کاشت محصولات کشاورزی کم اهمی

 (.OECD, 2016: 48کاهش خطر قرار گرفتن در معرض سیل تهیه و اجرا شود )

های کشاورزی در برابر سیل مقررات حفاظتی مشخصی برای حفاظت از زمین های کشاورزی برای ایران،با وجود اهمیت زمین

ه است و وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه ضوابط و تدابیر قابل توجهی نداشته است. با این حال به دلیل خصوصی تصویب نشد

های کشاورزی و حمایت نکردن وزارت جهاد های فنی حفاظت از زمینهای کشاورزی، نا آشنایی کشاورزان به روشبودن اغلب زمین

شوند. حتی اگر دولت هم از این های کوتاه مدت یا بلند مدت میر مواقع سیل دچار خسارتهای کشاورزی دکشاورزی بسیاری از زمین

صدمات وارده به کشاورزان جبران خسارت کند، این جبران خسارات به شکل پرداخت وجه نقد بوده و کمکی به حفظ کیفیت خاک 

 کند.کشاورزی نمی

 

 های ناشی از سیلابی و آسیبحقوق ضوابط از یتخطارتباط میان  -1-1-1

بینی است. با بروز سیل یک امر طبیعی بوده و در بسیاری از موارد با توجه به رشد علم آب و هوا شناسی و اقلیم شناسی قابل پیش

سازد مداخله نادرست و غیر اصولی عوامل انسانی است که جوامع انسانی را در ای مخرب میاین حال آنچه که سیل را تبدیل به پدیده

-سازد. مهمترین عواملی که باعث تشدید سیل و آسیب دیدن جوامع انسانی در برابر آن میپذیر میدفاع و آسیبرابر رخداد سیل بیب

 ها و مشکلات نهادی و مدیریتی. گاههای عمرانی اشتباه و احداث غیر اصولی سکونتشود عبارتند از تخریب محیط زیست، فعالیت

 بند یکم( تخریب محیط زیست

های ناشی از آن های طبیعی مهمترین عامل تشدید رخداد سیلاب و آسیببی هیچ تردیدی تخریب محیط زیست و اکوسیستم

های گسترده در محیط زیست کشور، هم شمار های قانونی و غیر قانونی در طبیعت و ایراد تخریبهای گذشته دستکاریاست. طی دهه

های مجلس شورای گزارش مرکز پژوهشپذیری در برابر این پدیده را افزایش داده است. سیبو تکرار رخدادهای سیل را و هم میزان آ

مورد آن مستقیما به تخریب محیط زیست ارتباط  1دهد که دلیل برای بروز سیلاب اخیر از منظر محیط زیستی ارائه می 8اسلامی نیز 

های به مراتب کمتری از حفاظت از محیط زیست کشور هزینه این در حالی است که(. 1-4: 1389های مجلس، دارد )مرکز پژوهش

 های ناشی از سیلاب داشته است.هزینه

افتد. منظور از های اخیر به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی تخریب محیط زیست بطور فزاینده و سیستماتیکی اتفاق میدر دهه

یافته با مجوز قانونی و یا حتی با اجازه خود بطور مداوم و سازمانسیستماتیک این است که بسیاری از موارد تخریب محیط زیست 

دهند و نهادهای ناظر مانند مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه هم نظارت موثری برای سازمان حفاظت محیط زیست رخ می

ریب شده یکی از نکات مغفول های تخکنند. همچنین ترمیم و بازسازی اکوسیستمپیشگیری از نقض مقررات محیط زیستی اعمال نمی

رفت تا لااقل با سودهای به دست آمده از توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور در حفاظت محیط زیست کشور است و انتظار می

توجهی های تخریب شده نیز تأمین شود که چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده است. نتیجه این بیهای بازسازی اکوسیستمهزینه
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های مخروبه است که از توسعه ناهمساز های دریده شده تا جنگلهای خشک شده و کوهمتعددی از تالاب های تخریب شدهاکوسیستم

کند و گاه نیز سیلاب پرده از این و غیرمعقول کشور برای نسل حاضر و آینده به یادگار مانده و هر لحظه برای کشور هزینه ایجاد می

 کشد.های چرکین بر میزخم

 ل این تخریب فزاینده و سیستماتیک محیط زیست را باید در چند نکته جستجو کرد: دلای

نامه اجرایی که در نقص و ابهام در قوانین و مقررات محیط زیستی است: به عنوان مثال با وجود تصویب چند قانون و آیین یکم

ها و آبگیرها گانه حفاظت شده، حریم و سواحل تالابگفتار یکم اشاره شد، نظام حقوقی روشن و موثری برای حفاظت از مناطق چهار

ها نشده و معلوم نیست آیا تخریب قابل جبران مجاز است یا نه. تالاب "تخریب غیر قابل جبران"وجود ندارد. تعریف دقیقی از اصطلاح 

ینکه تالاب یک اکوسیستم زنده عیار سازمان حفاظت محیط زیست برای شناسایی قابل جبران و غیر قابل جبران چیست؟ با توجه به ا

های پیرامون خود ارتباط دارد بنابراین حفاظت از تالاب نباید به خود تالاب محدود شود، بلکه حفاظت از کلیه است و با اکوسیستم

ا عمدتا بر هعوامل موثر در وضعیت تالاب از جمله ساحل، جانداران، حوزه آبریز آن ضروری است. با این حال مقررات حفاظت از تالاب

حفاظت از خود تالاب تأکید دارند. در نتیجه ساخت و ساز در حریم تالاب، دستکاری و تجاوز به رژیم طبیعی حوزه آبریز آن و آلودگی 

آیند مورد توجه جدی قانونگذار واقع نشده است و بدین تالاب از طریق خشکی که از عوامل اصلی تهدید کننده تالاب به شمار می

ها در قوانین ایران، ها کارامد و کافی نیست. با وجود حفاظت از تالابوان گفت نظام حقوقی برای حفاظت موثر از تالابتترتیب می

های اضافی را در خود ذخیره تواند جمع شود و در مواقع سیلاب آبها و کل هر مکان پستی که در آن آب میها و آبدرهحفاظت از چاله

شوند. این ها به راحتی مورد دستکاری و تخریب واقع مینبوده است و به دلیل نبود حمایت قانونی این مکانکند مورد توجه قانونگذار 

ها زمینه ها و آبراهدهد که باید تعریفی موسع از تالاب در قانون ارائه شود. این نقص نظام حقوقی در حفاظت از تالابنکته نشان می

کنند و در نتیجه در های عمرانی، صنعتی و گردشگری ایجاد میک حساس توسط فعالیتمساعدی برای تخریب این مناطق اکولوژی

 آید.های فراوان به بار میهای طبیعی آب خسارتگاهمواقع بروز سیل، به دلیل قطع ارتباط مجاری سیل با این ذخیره

بایست مورد توجه ن شدن سیل میدار به دلیل مستعد بودن برای رواهای شیبهمچنین حفاظت از پوشش گیاهی در زمین

شد که این امر نیز مغفول مانده است. به دلیل عدم حمایت قانونگذار بود و سازکارهای موثری برای حفاظت از این پوشش تدبیر می

ی هادار، این مناطق توسط عواملی مانند کشاورزی، ساخت و ساز، دامپروری، فعالیتهای شیبقانونی از پوشش گیاهی در زمین

-شود و در نتیجه در موارد بروز سیل تبدیل به عامل تشدید کننده سیل میهای معدنی تخریب میگردشگری، دفع پسماند و فعالیت

 شود. 

اجرا نشدن یا مسامحه در اجرای بسیاری از قوانین و مقررات محیط زیستی است. واقعیت این است که اجرای همین حجم  دوم

کننده محیط زیست سالم برای توانست تضمینها میها و کاستیات محیط زیستی نیز با وجود تمام ابهامقابل توجه از قوانین و مقرر

های قانونی به صراحت روشن و غیر قابل تردید هستند. اما لااقل به دو دلیل اجرای کشور باشد. چرا که در بسیاری از موارد ممنوعیت

( تعارض نیاز به توسعه اقتصادی و اجتماعی با حفظ محیط زیست و تسلیم 1است: رو این قوانین و مقررات با مشکلات جدی روبه

( ناکارامدی سازمانی خود 2ای برای صدور مجوزهای ساخت و ساز؛ سازمان حفاظت محیط زیست در برابر فشارهای نهادهای توسعه

بود نیروی متخصص و بودجه. دولت گاهی در سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای موثر قوانین محیط زیستی به دلایلی مانند کم

اندیشد و سازمان حفاظت تعارض میان حفظ محیط زیست و توسعه، صرفا به کارآفرینی و مقابله با فقر و تشویق توسعه اقتصادی می

وارد تخریب محیط ای جز تسلیم در برابر این روند توسعه طلب حاکم و قدرتمند ندارد. نتیجه آنکه بسیاری از ممحیط زیست نیز چاره
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گیرد و شاید این دهد صورت میکشد و مجوز میزیست در لوای قانون و در پس جام زهری که سازمان حفاظت محیط زیست سر می

 توان با آن مقابله کرد.  بدترین شیوه تخریب محیط زیست باشد که دیگر نمی

نهادهای ناظر سیاسی و قضایی، نظارت بر کیفیت اجرای قوانین و خبری نهادهای ناظر است. با وجود تعدد تعلل، تسامح یا بی سوم

مقررات محیط زیستی بسیار نازل و نامطلوب است. در واقع حجم عظیم و باور ناپذیر تخریب محیط زیست کشور نشان از آن دارد که 

 عالی اند. شورایو نظارت قرار ندادهنهادهای ناظر هیچگاه بطور جدی و موثر اجرا و اثربخشی قوانین محیط زیستی را مورد مداقه 

ای برای توانست اقدامات سازندهقانون پیشگیری از وقوع جرم، می 3جرم با توجه به وظیفه قانونی آن مندرج در ماده  وقوع از پیشگیری

مجاز درختان و جرایم  ها، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی، قطع غیرپیشگیری از جرم تصرف عدوانی سواحل و بستر رودها و مسیل، کوه

مأموران دولتی در این خصوص از قبیل تبانی، سندسازی و ارتشاء انجام دهد. همچنین دادستانی کل کشور با توجه وظایف قانونی خود 

توانست اقدامات قابل می (3/11/1381)دستورالعمل رییس قوه قضاییه درخصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه در پیگرد جرایم و نیز 

های جهی را در راستای جلوگیری از افعال و ترک افعال منجر به تشدید وقوع سیل از قبیل قطع درختان، تغییر کاربری زمینتو

دهد ها انجام دهد. اما حجم تخلفات صورت گرفته نشان میها، تخریب سواحل و حریم و بستر رودها و مسیلکشاورزی و مراتع و کوه

 به وظایف نظارتی خود در این زمینه موفقیت لازم را نداشته است. که این دو دو نهاد نیز در عمل

پوشی عمدی نهادهای تواند این موارد باشد: تسامح و چشمتوجهی نهادهای ناظر به مسأله حفاظت محیط زیست میدلایل این بی

ر میان نمایندگان و کارکنان قضایی، های محیط زیستی لازم دناظر با تخریب محیط زیست به بهانه توسعه و کارآفرینی، نبود تخصص

 های سازنده میان سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی.نبود ارتباط

 بند دوم( نبود مدیریت یکپارچه رودها و سواحل 

عوامل کنند و یک کارکرد حفاظتی دوسویه دارند. از یکسو مانع تداخل ها به مثابه مناطق حائل در محیط زیست عمل میحریم -1

شوند و از سوی از مداخله عوامل مخرب انسانی در محیط ها جلوگیری میهای انسانی و تهدید جان انسانزیانبار محیط زیستی در سازه

کند. اما مسیر طبیعی رودخانه کند. تا هنگامی که رود در مسیر طبیعی خود جریان دارد مشکل خاصی بروز نمیزیست پیشگیری می

کند. در شرایط بارندگی شدید رود از بستر ست و با توجه به فصول مختلف سال و بر حسب میزان بارش فرق مییک منطقه مشخص نی

کند. به توجه به این نکته اهمیت شود و محیط پیرامون خود را دچار آب گرفتگی میتری میاولیه خود خارج و بطور وارد بستر پهن

ود ضروری است و هر گونه ساخت و ساز و ایجاد موانع مصنوعی در این حریم باید تعیین و حفظ یک منطقه حائل به عنوان حریم ر

دهد، باعث تنگ شدن ها را در معرض سیلاب و تخریب قرار میای افزون بر آنکه این سازهممنوع شود. چرا که ایجاد این موانع سازه

ها و دریاها ها، مصبر ساخت و ساز در حریم سواحل تالابدهد. از سوی دیگهای طبیعی شده و حجم انتشار سیل را افزایش میآبراه

 شود.امکان ورود آب رودخانه به حوزه آبریز خود را محدود کرده و سبب سر ریز شدن آب و تشدید سیل می

 نظارت غیر موثر مسئولان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست وهای اخیر در پرتو با این حال در دهه

ها و دریا و تبدیل آن به اماکن مسکونی و تفرجگاهی به منظور کسب سود ها، تصرف غیر مجاز سواحل رودخانهها و دهیاریشهرداری

های ها، به ویژه در استانها و تالابهای ساحلی رودخانهای رواج یافته و مساحت بسیار زیادی از حریمبیشتر با سرعت افسار گسیخته

ها و ساخت ها و دیگر انواع آبراهاشخاص عمومی و خصوصی تصرف شده است. تصرف بستر و حریم رودها و مسیل شمالی کشور توسط

و ساز در آنها افزایش چشمگیری یافته و یکی از عوامل قطعی تشدیده کننده وقوع و ویرانگری سیلاب در ایران است. ساخت و ساز و 

پروری، تغییر مسیر ها و دریاها، احداث واحدهای تجاری و صنعتی و آبزیو سواحل تالاب هارودخانه بستر و میحر در هاسکونتگاه توسعه
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رویه ای به دلیل برداشت بیی، فرسایش کنار رودخانهشهر یهارودخانه یهالیمس کفتغییر  شهرها، ویژه دربه هارودخانهها و آبراه

 شهرها مسیر درها است. ساخت و سازهای متعدد ها و آبراهنقض حریم رودخانه ها از جمله مصادیقسنگ، شن و ماسه از رودخانه

تغییر  دادند راکاهش می سیلاب را که سرعت طبیعی هایها و پیچ و خمو شاخه خارج کرده طبیعی خود حالت ها را ازطبیعی رودخانه

تواند آبهای سیلابی را بستر اصلی رودخانه خارج شده و زمین نمیآب از  در نتیجه سیمانی کرده است که یا را تنگ رودخانه داده و بستر

 جذب کند. 

ها در سیلاب استان گلستان قابل مشاهده بود. سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه شماره نمونه بارز تأثیر نقض حریم رودها و مسیل

کرد که ه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تأیید با اشاره به نتایج نشست تخصصی در پژوهشگا 16/5/1389مورخه  89/ص/21981

ها به ها در انتقال روانابوقوع سیلاب در استان گلستان عمدتا به دلیل عملکرد نامناسب رودخانه 1389در جریان سیلاب فروردین 

ییری نداشته و این خلیج آب ای سطح آب خلیج گرگان قبل و بعد از سیلاب تغخلیخ گرگان بوده است. چرا که بر اساس تصاویر ماهواره

ها به درون خود را به راحتی به دریای خزر منتقل کرده است. نتیجه اینکه به دلیل مسدود بودن یا تنگ بودن یا وارد شده از رودخانه

ها به سمت ها در استان گلستان رودها در ایفای کارکرد ذاتی و طبیعی خود ناتوان بوده و مسیر روانابتغییر مسیر رودها و مسیل

 دریای خزر مسدود شده و سیل بروز کرده است.  

به های طبیعی عبور آب کانالها در این زمینه است. در برخی مورد های آب از دیگر چالشها و کانالساخت غیر اصولی آبراه -2

شود. حال ممکن است در فاده میلوله است مسدود شده و برای انتقال آب ازبا خاک دلیل ساخت و ساز و گسترش فضای شهر یا روستا 

ها پاسخگوی حجم زیاد آب نبوده و سریعا مسدود و تخریب شوند که در نتیجه جریان آب از مسیر خود خارج و اثر سیلاب قطر این لوله

یان آب بطور شد جربرای گذر آب کار گذاشته می یهای مناسبدریچهها و کند. اما اگر با محاسبات درست و دقیق کانالایجاد سیل می

 شود.ها نیز باعث مسدود شدن آنها و تسریع در وقوع سیل مییافت. افزون بر اینکه  تجمع پسماندها در آبراهعادی تداوم می

ها در تشدید سیل به دلیل از بین رفتن قابلیت جذب و ذخیره آب در تالاب محرز است. اما نقش تخریب سواحل دریاها و تالاب -3

تصویب ها نیز یکی از مسائل بغرنج در حقوق ایران است. تثبیت مالکیت دولت بر سواحل با تصویب دریاها و تالابحفاظت از سواحل 

قانون اراضی ( آغاز شد و در ادامه 13/1/1342نامه هیئت وزیران در مورد طرح ثبت و فروش اراضی مستحدثه ساحلی )مصوب 

پیش با هدف تثبیت مالکیت دولتی بر سواحل مقرر کرد  2ماده  1تبصره سال پیش در  44یعنی  1354در سال  مستحدث و ساحلی

 تصویب این قانون حدود آن قسمت از حریم و اراضی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است حداکثر ظرف پنج سال از تاریخکه 

ه را ارومی فارس و دریای عمان و دریاچهگذاری نشده و نیز حریم و اراضی ساحلی خلیج علامت مستحدث دریای خزر را که تاکنون

متعلق به دولت را کلیه اراضی مستحدث کشور  3ماده . این قانون در ادامه در با نصب علائم مشخص نماید برداری ونقشه شناسایی و

ت این حکم قانونی اجرا رفالاصول انتظار می. از لحاظ منطق حاکمیت قانون علیرا ندارند و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها کنداعلام می

گرفت. با این حال به دلایلی که تا کنون خود قانونگذار نیز آنها را بررسی نکرده و تحقیقی شده و سواحل کشور در اختیار دولت قرار می

های بعد همچنان مالکیت دولت بر این نواحی بطور کامل و مشخص تثبیت نشده، جامع پیرامون آن صورت نداده است طی دهه

قانون برنامه چهارم  63نامه اجرایی ماده آیینگیرد و در نتیجه دوباره قوانین و مقررات دیگری مانند رفات غیر مجاز صورت میتص

-تصویب می (23/2/1399ر )نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزآیین(، 23/2/1396) در خصوص ساماندهی سواحلتوسعه 

دهد که اجرای قانون اولیه اراضی سازی حریم سواحل هستند. این تلاش دوباره تقنینی نشان میشود که درصدد ثبت دولتی و آزاد

زند. رو نبوده و قانونگذار به جای شناسایی موانع و اصلاح همان قانون به تورم قانونگذاری دامن میمستحدث و ساحلی با موفقیت روبه



552            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متصدی اجرای این قانون با وجود در اختیار  اما در نهایت این پرسش به قوت خود باقیست که چگونه

 داشتن ابزارهای قانونی لازم نتوانسته است حفاظت و مدیریت یکپارچه بر این اکوسیستم ارزشمند کشور اعمال نماید.    

لایروبی غیر اصولی ع سیل کمک کند. البته تواند به تشدید وقوهمچنین لایروبی نکردن اصولی و به موقع رودها و سدها نیز می -5

تواند صدمات محیط زیستی داشته باشد مانند تهدید جانداران وابسته به بستر رودخانه و سواحل. مدیریت نادرست رودها و سواحل می

ظور پیشگیری از سر ریز های سد به منزدایی و باز کردن به موقع دریچههای انتقال آب در سد، رسوبسدها مانند اصلاح و ترمیم شبکه

تواند طراحی نامناسب و غیر اصولی سدها یکی دیگر از دلایل تشدید سیل می شدن آب آن از دیگر عوامل تشدید کننده سیل است.

در پاسخ به سوالات هیأت ویژه  24/4/1389مورخه  314/89باشد. همانگونه که انجمن هیدرولیک ایران نیز در نامه خود به شماره 

کند که برخی سدهای کشور از جمله در استان گلستان به دلیل حجم مخزن کم برای مواجهه با بروز ها تصدیق میملی سیلابگزارش 

ها و تخریب پوشش گیاهی و اند. البته انجام ندادن آبخیزداری در بالادست رودخانهبوده سیل و ورود حجم عظیم آب طراحی نشده

 عظیم آب به سمت سدها شود. تواند باعث آزاد شدن حجم خاک می

ها و سدها و مدیریت تمامی این موارد به لحاظ قانونی جزو وظایف وزارت نیرو بوده و ارتباط میان لایروبی نکردن رودها، آبراه

  نادرست سدها با تشدید سیل محرز است.  

های ساختمانی در ویژه نخالهصنعتی و بهکند دفع پسماندهای شهری، کشاورزی و یکی از عواملی که بروز سیل را تشدید می -6

شود. با آنکه قانون های شدید سبب محدود شدن جریان طبیعی آب و گسترش سیل میها است که در بارندگیها و رودخانهآبراه

ها همچنان بطور اهویژه در رودها و آبرکند، اما انتشار پسماند در محیط زیست و بهمدیریت پسماند دفع غیر مجاز پسماند را ممنوع می

های گیرد. در مناطق شهری و روستایی مدیریت پسماندها بر عهده شهرداری و دهیاری است اما در بیرون از محدودهمستمر صورت می

شهری و روستایی، مسئول مدیریت پسماندها دقیقا مشخص نیست و به همین دلیل در این مناطق پسماندها به نحو مطلوبی مدیریت و 

 کنند. شوند که در نتیجه در مواقع سیلاب به عنوان مانع حرکت آب عمل کرده و خسارت ناشی از سیلاب را تشدید مینمی آوریجمع

( سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول پیشگیری از تخلیه پسماند در آب 19/2/1313) نامه جلوگیری از آلودگی آبآیینالبته 

کننده منابع آلوده بینی شده از فاضلاب و مواد زاید جامدموظف است طبق برنامه پیش سازمان 1ماده چرا که طبق داند. می

سازمان در اجرای وظایف قانونی خود مجاز  11ماده  و طبق نماید مشخص برداری و نوع و میزان آلودگی هر یک از این منابع رانمونه

در مورد مقررات مربوط به  آیین نامه 5ماده تبصره  .بازرسی قرار دهدرا توسط مأمورین خود مورد  کنندهاست هر یک از منابع آلوده

دائمی متشکل از  و حمل و دفع مواد زاید جامد کمیسیون آوری، نگهداریجمع تخلیه هر نوع فاضلاب به شبکه عمومی فاضلاب شهر و

صنایع سنگین، معادن و فلزات و  ، صنایع،های نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشوروزارتخانه الاختیارتام نمایندگان

و فاضلاب شهری در وزارت کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده به  های مسئول آبحفاظت محیط زیست و سایر سازمانسازمان

آب انجام  . از عملکرد این کمیسیون و اقداماتی که در راستای تنظیم مقررات مربوط به تخلیه پسماند درخواهد شد مرحله اجرا گذارده

 داده است اطلاعی در دسترس نیست.

 بند سوم( ساخت و ساز غیر اصولی و نا ایمن

های بزرگ همیشه و همه جا ممکن نیست اما احداث اصولی مناطق مسکونی و ساخت ویژه سیلابپیشگیری از وقوع سیل، به

پذیری در مقابل سیل را کاهش داد. مقاوم و اصولی آسیبتوان با ساخت و سازهای های مقاوم در برابر سیل نیز دشوار نیست و میسازه

های اخیر علاوه بر دستکاری در مجاری گذر آب در رودها و سازی در ساخت و سازها، در دههبا وجود تصویب مقررات متعدد برای ایمن
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با وجود تصویب یران افزایش داده است. پذیری در برابر سیل را در اها، ساخت و سازهای غیر مقاوم و غیر اصولی نیز میزان آسیبمسیل

دهد های ناشی از سیلاب اخیر نشان میسازی در ساخت و سازها، در عمل شدت تخریبقوانین و مقررات متعدد در زمینه الزام به ایمن

ض قواعد مربوط های تخریب شده نقکه نظارت مطلوبی بر رعایت ایمنی در ساخت و سازها اعمال نشده و علت تخریب بسیاری از سازه

های وارده در جریان سیلاب اخیر، نا ایمن و به ایمنی بوده است نه شدت سیلاب و خارج از کنترل بودن آن. با توجه به میزان خسارت

های کشد که چگونه سازماندهد و این پرسش را به میان میای را نشان میغیر اصولی بودن ساخت و سازهای شهری، روستایی و جاده

ها و نظام مهندسی ساختمان نظارت موثر و دقیق در این زمینه و ناظر ساخت و ساز یعنی وزارت راه و شهرسازی، شهرداری متصدی

ها اهمیت چندانی ها در مقابل سیل برای این سازمانرسد اساسا مسأله لزوم تضمین مقاومت پذیری سازهاند. به نظر میاعمال نکرده

  و ساز نیز این مسأله مهم تا حدود زیادی مغفول مانده است.   نداشته است و در مقررات ساخت

گسترش فزاینده شهرنشینی، طراحی شهری غیر اصولی و تبدیل خاک به آسفالت باعث افزایش سطح اشغال شهرها و کاهش  -1

در خاک نفوذ کنند در سطح  توان نفوذپذیری آب در خاک شده است و بنابراین جای شگفتی ندارد که آب باران یا رودها به جای آنکه

 های مناسبی برای گذر آب طراحی نشده باشد، وقوع سیلاب حتمی است. ها و کانالشوند و چنانچه آبراهشهر جاری می

-های بدون دهانه و آبگذر و سیلهای با دهانه باریک، جادههای عمرانی و حفاظتی غیر فنی و غیر اصولی مانند پلاحداث سازه -2

های غیر مقاوم و دچار فرسودگی ها از عوامل تشدید کننده سیل است. سازهر مقاوم و جایابی نادرست در احداث این سازهبندهای غی

رسانی را کنند، امکان تردد و کمکها تخریب شده و علاوه بر آنکه مسیر گذر آب را محدود میمانند ساختمان و پل با تماس با سیلاب

خود به هیأت ویژه  21/3/1389مورخ  255/213در نامه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به شماره کنند. این نکته نیز سلب می

گزارش ملی نیز تأیید شده است که ساخت و سازهای غیر اصولی وزارت راه و شهرسازی در استان مازندران یکی از عوامل اصلی تشدید 

 سیلاب اخیر در این استان بود. 

از نمونه دیگر ساختارهای غیر اصولی در  لیس بازگشت یهادوره توجه به خطر وقوع و بدون یلابیس یهادشت در ساز و ساخت -3

شود تا در مواقع بروز سیل های صنعتی باعث میهای شهری و پسابهای انتقال فاضلابهمچنین مدیریت نادرست شبکه کشور است.

 یآب یهاسازههای سیلابی شود و خطرات زیادی را ایجاد کند. از سوی دیگر جریانها دچار تخریب شده و مواد آلاینده وارد این شبکه

بینی نبوده و ها دیگر قابل پیشکه رفتار طبیعی رودخانه نداهداد رییتغ نحوی به راها و آبراه هارود یعیطب میرژها مانند سدها و کانال

بندها توان در شکستن سیلها را میزایش یافته است. نمونه بارز این تعارضهای آبی افاحتمال بروز تعارض و تصادم میان سیل و سازه

 های آب در سیلاب اخیر ملاحظه کرد. و تخریب کانال

گیرد صورت می فنی سازه استانداردهای و رعایت اصول روی عمدتا تأکید بر هاسازه ساختطراحی و  رسد در جریانبه نظر می -4

 های ایمن و همساز با اقلیم و جغرافیای منطقه، توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه، بررسیسازهدر حالیکه به منظور ساخت 

و اعمال همه این  های پهنه بندی خطرنقشههیدوگرافی و ژئومورفولوژی و  اصول های سیلابی،رود و دشت رفتار خاک، ماهیتبستر و 

 نیز ضرورت دارد.ها نکات در ساخت سازه

پذیری در مقابل سیلاب است. در این راستا طبق های فرسوده، قدیمی و ناکارامد شهری و روستایی یکی از دلایل آسیببافت -5

وزارت کشور )سازمان مدیریت  (12/11/1398) های فرسوده و ناکارآمد شهریقانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت 5 ماده

های فرسوده و ناکارآمد پیشگیری لازم را با از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتبحران کشور( مکلف است برای جلوگیری 

با آنکه پیشگیری از بروز بحران یکی از وظایف اصلی سازمان مدیریت بحران است اما وظیفه  عمل آورد.های مذکور بهاولویت بافت
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وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی امور شهرسازی و ساخت و  بایست در صلاحیتمصرح در این قانون به لحاظ فنی و تخصصی می

  گرفت و نهایتا نقش سازمان مدیریت بحران در این زمینه نظارت بر ساخت و ساز بود.ساز است قرار می

پیراموان  ها که تا حدود زیادی مغفول مانده است ایجاد مناطق حائل درها و سازهیکی دیگر از نکات مهم در ایمنی ساختمان -6

ها ها و تالابهای طبیعی حساس مانند رودها، مسیلها مانند انبارهای مواد شیمیایی و نفتی که در حریم اکوسیستمها و سازهساختمان

از ها از این جهت اهمیت دارد که ها و سازهها قرار دارند. ایجاد مناطق حائل در جوار این ساختمانیا ارتباط نزدیک با این اکوسیستم

ها ها با محیط زیست پیرامون جلوگیری کرده و همچنین از تداخل سیل و توفان به این سازهها و سازههای این ساختمانتداخل فعالیت

های تواند باعث نشت مواد شیمایی در آب شده و آسیبپیشگیری کند. به عنوان مثال در جریان سیلاب، ورود آب به این تأسیسات می

تواند در مقابل ها، شهرها و روستاها نیز یک فضای سبز حائل است که مید کند. ایجاد فضای سبز پیرامون ساختمانمحیط زیستی ایجا

 ها و تأسیسات جلوگیری کند.سیل مقاومت کرده و از ورود آن به ساختمان

 بند چهارم( تخریب پوشش گیاهی و خاک

توانند آب سطحی های میهستند و به راحتی و بدون هیچ هزینه ها مهمترین سدهای طبیعی سیلویژه جنگلپوشش گیاهی و به

در زمینه حفاظت از جنگل قوانین و مقررات متعددی طی یک قرن ها را بگیرند. ها و سیلرا در خود جذب کرده و جلوی هرزآب

د ممنوعیت قطع درختان، هزاران های کشور همواره بطور نزولی بوده و سالیانه با وجواند ولی مساحت جنگلگذشته به تصویب رسیده

 شود.هکتار جنگل بطور مجاز یا غیر مجاز نابود می

شود که خاک فرسوده شده، ضریب نفوذ آب در خاک کاهش یافته و تخریب پوشش گیاهی و خاک باعث می و جنگل درختان قطع

کند. این نکته به ویژه در مورد سیل ایجاد می شود و سیلآب باران و رودخانه به جای آنکه در خاک نفوذ کند، در سطح آن جاری می

گلستان قابل تأمل است چرا که به دلیل جنس خاک گچی آن منطقه ضریب نفوذ آب در خاک کاهش بسیاری یافته و تخریب پوشش 

 پذیری این منطقه را تشدید کرده است. گیاهی نیز سیل

های صنعتی، زدایی، چرای دام، فعالیتهای کشاورزی، جنگلمهمترین عوامل تخریب پوشش گیاهی و خاک عبارتند از فعالیت

 های گیاهی. های شیمیایی و بیماریها، انتشار آلودگیها و ساختماناحداث سازه

تأثیر تخریب پوشش گیاهی و خاک در مناطق زاگرس و گلستان در سیلاب اخیر محرز است. با توجه به وضعیت نامطلوب حفظ و 

توان به این نتیجه رسید که وزارت جهاد بخیزها و روند فزاینده کاهش سطح پوشش گیاهی در کشور میها و آنگهداری جنگل

ها، مراتع و آبخیزداری در حفظ این موانع طبیعی و کم هزینه موفقیت لازم را نداشته است. در کشاورزی و معاونت آن سازمان جنگل

مند بوده است. افزون بر ها بهرهنین و مقررات مناسب برای حفاظت از جنگلهای طولانی گذشته از قواحالیکه این سازمان طی دهه

ها یکی از وظایف مهم این سازمان حفظ و نگهداری آبخیزها بوده است. از آنجا که آبخیزداری به جذب آب توسط حفاظت از جنگل

-ات ویرانگر آن است. با این حال به نظر میکند مانع اطمینان بخش مهمی در مقابله با سیل یا کاهش اثرخاک و حفظ آن کمک می

رسد وظیفه آبخیزداری عملا مورد توجه جدی وزارت جهاد کشاورزی نگرفته و هیچ برنامه مشخص چشمگیری برای گسترش و 

ی با کاربست آن در مدیریت منابع آبی اجرا نشده است. یکی از دلایل این کم توجهی شاید تداخل وظایف مربوط به مدیریت منابع آب

وزارت نیرو باشد. اما به هر حال وظیفه آبخیزداری به دلیل ارتباط با خاک و پوشش گیاهی و تأثیر مثبت آن در پیشگیری از وقوع سیل 

گرفت. های علمی لازم برای این منظور صورت میگرفت و اقدامبایست بطور جدی مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی قرار میمی

توان گفت سازمان همچنان متولی مشخصی ندارد و می 1389د تصویب قانون حفاظت از خاک در سال حفاظت از خاک با وجو
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ای که در گذشته در حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند. بنابراین تخریب گسترده

 وز مسئول مشخصی ندارد. پوشش خاک کشور رخ داده و عامل تشدید سیلاب اخیر شده، عملا امر

  عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست -1-1-6

های مختلف ناشی از آن تخریب محیط زیست است بنابراین ترین دلایل وقوع سیل و بروز آسیببا توجه به اینکه یکی از اصلی

بررسی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه پیشگیری و کنترل سیل و بازسازی و بهسازی آثار ناشی از آن بر 

 ضرورت دارد.  89محیط زیست به منظور تحلیل عملکرد آن در قضیه سیلاب سال 

 (یآمادگ و یریشگیپ) ابلیس وقوع از پیش بند یکم(

ها، خاک و فضای سبز از عوامل اصلی پیشگیری از وقوع ها، سواحل، تالابهای طبیعی مانند رودخانهگمان حفاظت از اکوسیستمبی

شود که صلاحیت اصلی حفاظت محیط های ناشی از آن است. اما در اینجا این مسأله حقوقی مهم مطرح میسیلاب یا لااقل آسیب

بایست به مانند دیگر امور عمومی عهده کدام نهاد است؟ حفاظت از محیط زیست یک امر عمومی تخصصی است و منطقا می زیست بر

خورشیدی حفاظت از محیط زیست نیز  51تخصصی یک متصدی اجرایی و مدیریتی مشخص داشته باشد. با توجه به این نکته در دهه 

های قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان 4ی این امر به موجب ماده یک امر عمومی تخصصی تلقی شده و مسئولیت تصد

بر عهده سازمانی به نام سازمان حفاظت محیط ( 12/11/1351) مصوب منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی وزارت کشاورزی و

حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی  نسازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمازیست قرار گرفت. به موجب این ماده 

 ها و آبهایکلیه امور مربوط به حیوانات وحشی و آبزیان رودخانه و شدزیست تبدیل  مزبور به شورای عالی حفاظت محیط سازمان

قرار گرفت. با این حال وزارت کشاورزی و منابع طبیعی  هایمعاونتبه عنوان یکی از سازمان  در اختیار اینزیست داخلی و حفظ محیط

سازمان حفاظت محیط زیست را از ( 29/3/1353) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به دلیل اهمیت خاص مسائل محیط زیستی 

حفاظت و  این قانون، 1ماده وزارت کشاورزی جدا کرده و آن را تبدیل به یک سازمان مستقل و زیر نظر نخست وزیری کرد. به موجب 

تناسب  و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و سازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگیبهبود و به

 امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست شود، همچنین کلیهمحیط زیست می

های ریاست ( این سازمان به عنوان یکی از معاونت24/9/1311) زی محیط زیستقانون اصلاح قانون حفاظت و بهسابا تصویب . است

 . جمهوری ارتقا یافت

توان نشانگر این باشد که قانونگذار تلاش داشت این تفکیک سازمانی و دادن استقلال سازمانی به سازمان حفاظت محیط زیست می

مستقل از وزارت کشاورزی به امر حفاظت محیط زیست داده و ضمن تأکید بر اهمیت حفاظت محیط زیست، هویت حقوقی خاص و 

سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان سازمان پایه و مادر در حفاظت محیط زیست قلمداد کند. این نکته از لحاظ منطق حقوق 

ظت محیط زیست اداری یعنی تقسیم وظایف سازمانی و منطق حقوق محیط زیست یعنی تأسیس نهادی تخصصی برای مدیریت حفا

هایی قابل توجیه بود. با این حال جایگاه سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت حفاظت محیط زیست در ایران با چالش

 توان در آشفتگی در مدیریت پیشگیری از سیلاب ملاحظه کرد. ها را امروزه میرو است که یکی مهمترین نتایج این چالشروبه

ود تصویب قانون حفاظت و بهسازی و تشریح وظایف سازمان حفاظت محیط زیست همچنان در نظام حقوقی توضیح اینکه با وج

های حفظ محیط زیست به روشنی صورت نگرفته است. چرا که به موجب قوانین متعددی که پیش از ایران تفکیک و چینش مسئولیت

های طبیعی در اختیار نهادهای دیگر گذاشته رخی از اکوسیستماند صلاحیت تصدی به مدیریت باین قانون و پس از آن تصویب شده
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ها در ها، مراتع، آبخیزداری، امور اراضی و سواحل در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و امور آب و رودخانهشده است. مثلا مدیریت جنگل

هایی از محیط زیست را بر هم تصدی حوزه اختیار وزارت نیرو است و بنابراین در کنار سازمان حفاظت محیط زیست، نهادهای دیگری

داند، تصریحی که گاه این قانون اساسی نیز حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه عمومی می 51عهده دارند. از سوی دیگر اصل 

ن کشد که فقط سازمان حفاظت محیط زیست مسئول حفظ محیط زیست نیست بلکه نهادهایی دیگری هم در ایمسأله را به میان می

شود که نقش سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از محیط زیست زمینه مسئولیت دارند. از این جهت این پرسش مطرح می

های محیط صلاحیت عام دارد یا صلاحیت خاص؟ آیا واگذاری مدیریت حوزه کشور چیست؟ آیا این سازمان در حفاظت محیط زیست

و نیرو به معنای سلب صلاحیت از سازمان حفاظت محیط زیست است یا اینکه باید قائل های جهاد کشاورزی زیستی فوق به وزارتخانه

های محیط زیستی به صلاحیت عام و فراگیر سازمان شد و گفت که با وجود تصویب قوانین متشتت فوق سازمان باید بر همه حوزه

 کشور نظارت داشته باشد.

های طبیعی به هم پیوسته توان میان اکوسیستمنمی ت یکپارچه بوده ونخست اینکه به لحاظ اکولوژیکی محیط زیست یک کلی

ها و مراتع بر عهده سازمان ها بر عهده وزارت نیرو و حفاظت از جنگلتفکیک ایجاد کرد. اینکه گفته شود صلاحیت حفاظت از رودخانه

ت محیط زیست باشد چرا که سازمان حفاظت محیط تواند و نباید رافع مسئولیت سازمان حفاظها، مراتع و آبخیزداری است نمیجنگل

زیست مسئول اصلی حفظ تعادل و پایداری کلیت محیط زیست کشور است و عملا به لحاظ اکولوژیکی تفکیک میان عناصر 

 اکوسیستمی محیط زیست و سپردن مسئولیت حفاظت از آنها به نهادهای مختلف منطقی نیست. 

بردار هستند نه های نیرو و جهاد کشاورزی ماهیتا و به لحاظ تخصصی نهادهای بهرهارتخانهدوم اینکه نهادهای مختلف مانند وز

های محیط برداری است نه حفاظت و اگر چنانچه این نهادها از حوزهحفاظت کننده محیط زیست. یعنی دغدغه سازمانی اصلی آنها بهره

برداری بهتر است نه حفاظت با هدف حفاظت از محیط ف بهرهکنند صرفا با هدزیستی تحت مدیریت خود احیانا حفاظت هم می

روشنی  ملاحظه کرد که وظیفه اصلی این نهادها توان بهزیست. با مراجعه به قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت این دو وزارتخانه نیز می

و نابودی یا افت شدید کیفیت رودها و ها، مراتع، سواحل برداری است. نتیجه چنین رویکردی در عمل تخریب گسترده جنگلبهره

 اند.های ویرانگر شدههایی که هم اکنون بسترساز وقوع و تشدید سیلابهای اخیر بوده است، تخریبها در دههتالاب

 سوم اینکه در خود قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نیز اشاراتی مبنی بر این وجود دارد که قانونگذار صلاحیت عام به سازمان

سازمان  این قانون 6ماده محیط زیست اعطا کرده و این سازمان را مسئول اصلی حفظ محیط زیست در کشور دانسته است. به موجب 

اختیارات زیر شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده دارای وظایف و علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای سازمان

 :است

بهسازی محیط زیست و جلوگیری از  های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود ودادن تحقیقات و بررسیانجام  -الف

 :ذیل خوردن تعادل محیط زیست از جمله مواردآلودگی و برهم

 (حفظ مناسبات محیط زیستطرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت ) -1

نمایند و این خاک، آب و هوا ایجاد می زیکی و شیمیایی و بیولوژیکتغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فی -2

 ها و مراتع، دگرگونی اکولوژیجنگل ها، تخریبمانند تغییر و تخریب مسیر رودخانه گردنددگرگونی وضع طبیعی می تغییرات سبب

 ا.هطبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب دریاها، بهم خوردن زهکشی

 .با حفظ حقوق اشخاص دام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی محیط زیست در حدود قوانین مملکتیهر گونه اق -ج



      551     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 شود:از این ماده چند نکته برداشت می

نظارت بر صید و شکار بوده و عنوان  1351. همانگونه که اشاره شد وظیفه اولیه سازمان حفاظت محیط زیست تا پیش از سال 1

تشکیلات و تعیین وظایف بوده است. با این حال با تصویب قانون تجدید و نظارت بر صید ان شکاربانی اولیه این سازمان هم سازم

( و قانون حفاظت و بهسازی محیط 12/11/1351) مصوب منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی های وزارت کشاورزی وسازمان

شود یعنی حفاظت از کلیت محیط زیست و تأکید ولیت جدیدی میدار مسئ، سازمان حفاظت محیط زیست عهده1353زیست در سال 

این قانون هم مبنی بر اینکه وظایف این سازمان علاوه بر نظارت بر صید و شکار وظایف زیر است نشان از این دارد  6جمله نخست ماده 

 تری بر عهده آن نهاده است.کلی هایکه قانونگذار سازمان حفاظت محیط زیست را در قالب سازمانی جدیدی نهاده و مسئولیت

یک وظیفه کلی و فراگیر « خوردن تعادل محیط زیستبهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم حفاظت و بهبود و. »2

تواند این است. چرا که به لحاظ اکوسیستمی سازمان حفاظت محیط زیست با داشتن اختیارات کم و محدود به چند مورد خاص نمی

ه را انجام داده و از تعادل محیط زیست حفاظت کند. انجام وظیفه مصرح در این ماده جز با نظارت مستمر و پایش دقیق کلیه وظیف

ها و ها و جنگلتوان بدون نظارت موثر بر وضعیت رودها، تالابهای طبیعی و محیط زیست انسانی کشور ممکن نیست. نمیاکوسیستم

زیست و تعادل اکولوژیک آن حفاظت کرد. بنابراین ایفای بهتر این مسئولیت مستلزم اعمال نظارت بر های کشور از کیفیت محیط دشت

 های طبیعی و پیشگیری از تخریب آنها است.وضعیت تمام اکوسیستم

مسیر  تخریب»این ماده مبنی بر پیشگیری از هر گونه تغییراتی که آثار منفی بر محیط زیست داشته و همچنین  2. تصریح جزء 3

دهد که روشنی نشان مینیز به« اهطبیعی آبها و دگرگونی و انهدام تالاب ها و مراتع، بهم خوردن زهکشیجنگل ها، تخریبرودخانه

های محیط زیستی را تحت نظارت این قانونگذار صلاحیت عام بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته و تقریبا تمامی حوزه

ترین عناصر طبیعی ها از اصلیها و مراتع و تالابهای مندرج در این ماده یعنی رودها، جنگلرا که اکوسیستمسازمان نهاده است. چ

 انجامد.ایران هستند و هر گونه تزلزل در وضعیت اکولوژیک آنها به تزلزل در وضعیت کلی محیط زیست کشور می

هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و »زیست را مسئول انجام . بند )ج( این ماده نیز با صراحت کامل سازمان حفاظت محیط 4

دانسته و از این حیث صلاحیت عام و مطلق حفاظت محیط زیست را بر عهده این سازمان نهاده است البته با « بهسازی محیط زیست

قانونی کافی هم برای حفظ قید رعایت قوانین و حقوق اشخاص. بنابراین سازمان حفاظت محیط زیست حتی اگر اختیارات مصرح 

توان هر اقدام مقتضی را برای حفظ محیط زیست کند میمحیط زیست نداشته باشد، به موجب این بند و صلاحیت عامی که اعطا می

 های دیگر.انجام دهد ولو مداخله در امور وزارتخانه

های ه صلاحیت سازمان در حفاظت از حوزه. اگر سازمان حفاظت محیط زیست را مرجع عام حفاظت محیط زیست بدانیم، آنگا5

تواند به کنترل عوامل مرتبط با آنها نیز بپردازد مانند اینکه در مختلف محیط زیستی افزایش خواهد یافت به عنوان مثال سازمان می

برداری پیشگیری نماید. ها و آبخیزها به بهانه بهرههای آنان را حفاظت کرده و از تخریب جنگلهای زیستی، زیستگاهحفاظت از گونه

های محیط زیست ای از حوزهداشتن صلاحیت عام در حفاظت محیط زیست بدان معناست است که چنانچه برای حفاظت از حوزه

متصدی خاصی تعیین نشده باشد، سازمان حفاظت محیط زیست بتواند اقدام به حفاظت از آن حوزه کند. یا اینکه حتی در مواردی که 

های محیط زیست تحت مدیریت خود اقدام نکنند، سازمان ختلف به مسئولیت قانونی خود در زمینه حفاظت از حوزههای مسازمان

توان ملاحظه کرد که تا حفاظت محیط زیست اخطار داده یا شخصاً وارد عمل شود. نمونه بارز این مسأله را در حفاظت از خاک می

 زیست هم وارد این امر نشده است. کنون متولی خاصی نداشته و سازمان حفاظت محیط
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های دیگر تفسیر صلاحیت عام سازمان حفاظت محیط زیست به معنای خروج از صلاحیت سازمانی خود و مداخله در امور سازمان

ها و رودها تحت مدیریت هایی از محیط زیست مانند جنگلنیست. بلکه منظور این است هر چند به موجب قوانین مختلفی حوزه

تواند نظارت اند، اما سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مسئول و بانی اصلی حفاظت محیط زیست میای دیگر قرار داده شدهنهاده

موثر بر حفظ کیفیت و کمیت محیط زیست اعمال کرده و در موارد تخلف یا تخریب محیط زیست تذکرات جدی را داده و از طرق 

سازمانی هیأت وزیران یا قوه قضائیه اقدام به پیشگیری از تخریب محیط زیست کند. البته در قانونی یعنی سازکار حل اختلافات میان

شود یا نه محل بحث است ولی حتی اگر نظارت سازمان حفاظت محیط زیست را نوعی اینکه اعمال نظارت مداخله اداری محسوب می

کند. همچنان که به موجب قوانین و مقررات ناظر بر جیه میمداخله اداری تلقی کنیم، اهمیت حیاتی حفاظت محیط زیست آن را تو

های صنعتی و عمرانی یا ارزیابی آثار محیط زیستی، سازمان حفاظت محیط زیست از باب حفظ محیط زیست پیش از اجرای طرح

 شود.    استقرار آنها اقدام به ارزیابی آثار محیط زیستی آنها کرده و البته این نظارت نیز مداخله تلقی نمی

. با این حال در عمل و در رویه اداری کنونی تفاسیر فوق از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مبنی بر صلاحیت عام سازمان 6

های مختلف محیط زیست میان بندی عرصهحفاظت محیط زیست پذیرفته نشده و به دلیل اینکه قانونگذار اقدام به تفکیک و حوزه

صلاحیت آنها را مشخص کرده است، سازمان حفاظت محیط زیست به استناد )یا بهانه( اینکه از ابزارها و نهادهای مختلف کرده و 

های محیط زیستی شود. در نتیجه بسیاری از نهادها و تواند وارد مدیریت همه عرصهاختیارات حقوقی کافی برخوردار نیست، نمی

کنند در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست به به تخریب محیط زیست می برداری اقدامهای مختلف عملا به نام بهرهوزارتخانه

دلیل شناسایی نکردن جایگاه خود به عنوان مسئول اصلی و آخر حفاظت محیط زیست کشور از انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی لازم 

ها که همگی از عوامل تشدید کننده سیل ها و کوهدشتها، ها، مراتع، بستر و سواحل رودها و تالابماند. تخریب گسترده جنگلباز می

عملی آشکار و محض سازمان حفاظت محیط زیست و انفعال آن در برابر تخریب محیط زیست کشور است. هستند، نیز نتیجه این بی

اربانی و نظارت بر صید یکی از وظایف سازمانی شک (با اصلاحات بعدی 1346/ 16/3قانون شکار و صید ) 6حتی با آنکه بند )د( ماده 

ها، مراتع و )سازمان جنگل و آب و خاک و مراتع جنگل به مربوط هایبا سازمان همکاری)سازمان حفاظت محیط زیست کنونی( را 

مکاری و رسد تا کنون بنا به دلایل نامعلومی هکند اما به نظر میاعلام می کشور طبیعی منابع منظور حفظ بهآبخیزداری کنونی( 

 مندی میان این دو سازمان شکل نگرفته است. هماهنگی اداری نظام

 بطور کلی نقش سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری از وقوع سیل را در موارد زیر خلاصه کرد: 

 ها حفاظت از تالاب -1

کنند و کارکرد آنها در جریان سیل بسیار ها را در خود جمع میهای سطحی و روانابهای طبیعی هستند که آبها اکوسیستمتالاب

های های اخیر تالابشوند. در دههها ذخیره میشوند سرانجام در تالابهایی که در جریان سیل جاری میمهم است. چرا که رواناب

ها عبارت است از تالاباند. مهمترین عوامل تهدید کننده ایران دچار مشکلات جدی شده و بسیاری از آنها در معرض نابودی قرار گرفته

ها و در نتیجه کاهش ورودی آب رویه آب رودخانهها، سدسازی و برداشت بیها، آلودگی تالابتخریب فیزیکی بستر و سواحل تالاب

انون ق 6ماده  2ها به دلیل فرسایش خاک در مسیر رودخانه و لایروبی نکردن رودها. به موجب جزء ها، تجمع مواد رسوبی در تالابتالاب

های بومتوسعه راجع به زیست پنجم برنامه قانون 181 ماده الف بند و 191 ماده آیین نامه اجراییحفاظت و بهسازی محیط زیست، 

قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب (، 21/2/1383) کشور ایھنامه نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب آیین(، 21/5/1382حساس )

( مسئولیت اصلی حفاظت از 11/11/1381ها )نامه جلوگیری از آلودگی و تخریب غیر قابل جبران تالاب( و آیین4/2/1386) های کشور
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-های کشور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است. به موجب این قوانین و مقررات تخریب غیر قابل جبران تالابتالاب

ف است با اخطار کتبی یا از طریق قوه قضائیه از ادامه عملیات منجر به تخریب ها ممنوع شده و سازمان حفاظت محیط زیست موظ

بایست به تصویب سازمان نامه اخیر الذکر میآیین 5ها به موجب ماده جلوگیری کند. دستورالعمل اجرایی نحوه مقابله با تخریب تالاب

 حفاظت محیط زیست برسد.

با آنکه این سیلاب از برخی  1389یابد. در جریان سیلاب فروردین یت بیشتری میها در صورت وقوع سیلاب اهمحفاظت از تالاب

ها داشت، اما در مقابل صدمات جدی نیز وارد کرد که جبران آنها از وظایف جهات پیامدهای مثبتی مانند افزایش سطح آب برای تالاب

-1356/4محیط زیست استان لرستان طی نامه شماره سازمان محیط زیست است. از جمله اینکه بنا به گزارش اداره کل حفاظت 

های این استان وارد شد از جمله ها صدمات جدی به تالابدر پاسخ به سوالات هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب 2/4/1389مورخ  26/89

های در های برخی گونههها، تخریب زیستگاها و ورود رسوبات و گل و لای به تالابدر مناطق کوهستانی و ساحل تالاب فرسایش خاک

 های پسماندهای دفن شده به طبیعت. معرض خطر مانند سمندر لرستانی و از بین رفتن آبزیان، انتشار شیرابه

 ها چند چالش اساسی دارد:  با این حال حفاظت از تالاب

ها صورت گیرد که ی در تالابهای شدیدها مشخص نیست و چه بسا تخریبتالاب "تخریب غیر قابل جبران". منظور از عبارت 1

زا خواهد بود که توجه داشته باشیم اولا برخی از سازمان آنها را تخریب غیر قابل جبران تلقی نکند. این مسأله هنگامی بیشتر مشکل

-د به تخریبدهند و بنابراین ممکن است یک تخریب جزئی تالاب در سالیان بعها در بلند مدت خود را نشان میهای تالابآثار تخریب

انداز های زنده قابلیت خودپالایی و بازسازی دارند و از این چشمها به عنوان اکوسیستمهای گسترده منجر شود. دوم اینکه معمولا تالاب

 ها در گذار زمان بازسازی خواهند شد. باهای غیر قابل جبران نیز توسط خود تالابوجود آید که حتی تخریبممکن است این شائبه به

ویژه از لحاظ کمبود منابع آب و تجاوزهای گسترده به سواحل آنها به نحوی است که های کشور بهاین حال وضعیت شکننده تالاب

های آبی زمینه برای افزایش وقوع سیل یا انتشار گرد و غبار ها عملا گرفته شده و با خشک شدن این پهنهامکان بازسازی از این تالاب

 ها فراهم گشته است.الابناشی از بستر این ت

-ها یعنی تخریب سواحل، ایجاد آلودگی و کاهش حق. چالش بعدی ناهماهنگی اداری است. با بررسی عوامل اصلی تخریب تالاب2

 توان ملاحظه کرد که پیشگیری از این عوامل عمدتا در اختیار نهادهای دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیروها میآبه تالاب

ها، مراتع و آبخیزداری( بتواند به وظایف خود مبنی بر حفظ پوشش گیاهی و است. چنانچه سازمان جهاد کشاورزی )سازمان جنگل

ها و سدها آبخیزداری و نیز پیشگیری از تخریب سواحل به درستی عمل کند و نیز وزارت نیرو نیز در مدیریت آب و تنظیم رودخانه

های کشور وضعیت اکولوژیک بهتری خواهند داشت و در نتیجه در مواقع بروز سیل به م دهد، تالابوظایف خود را به درستی انجا

-های جذب آب عمل کرده و از تشکیل رواناب و سیل جلوگیری کنند. بنابراین این پرسش مطرح میتوانند به عنوان انبارهراحتی می

ها و مسئولیت دیگر نهادها در همکاری با این سازمان به ر حفظ تالابشود که با توجه به مسئول اصلی سازمان حفاظت محیط زیست د

های تواند دستگاهها، سازمان حفاظت محیط زیست چگونه مینامه جلوگیری از آلودگی و تخریب غیر قابل جبران تالابموجب آیین

تواند وزارت جهاد کشاورزی را چگونه می ها سازد؟ سازمان حفاظت محیط زیستاجرایی دیگر را موظف به پیشگیری از تخریب تالاب

ها سازد؟ آیا وزارت نیرو از نقطه نظرات ها و پوشش گیاهی و پیشگیری از تجاوز به حریم تالابملزم به آبخیزداری صحیح و حفظ جنگل

 کند یا نه؟ها به نحو مطلوبی پیروی میآبه تالابسازمان حفاظت محیط زیست در لایروبی رودها و تأمین حق
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های کشور برای ساز با عنوان ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالابنامه ایجاد یک سازکار اداری هماهنگهدف از تصویب این آیین

ها با مسئولیت نظارتی سازمان حفاظت های اجرایی مرتبط با همدیگر در زمینه حفاظت از تالابهمکاری و هماهنگی میان دستگاه

است که فعالیت موثر و ثمر بخش این ستاد به هماهنگی و روحیه همکاری اعضای آن بستگی دارد. محیط زیست بوده است. بدیهی 

های عضو سازمانی در بدنه اداری کشور تجربه چندان موفقی از همکاری مناسب و همدلانه سازمانگرچه تأسیس شوراهای اداری میان

 ناهماهنگی و ناکارامدی وجود دارد. گذارد و در مورد این ستاد نیز همچنان بیمرا به نمایش نمی

کنند و صرفا در بیانی کلی ها را مشخص نمیها اساسا عوامل تخریب کننده تالاب. قوانین و مقررات ناظر بر حفاظت از تالاب3

قررات الزاماتی در ها لازم بود این قوانین و متر حقوقی و حفاظت بهتر از تالابسازند. به منظور دقت افزونتخریب تالاب را ممنوع می

های کردند مانند حفاظت بیشتر از حریم رودها، حفاظت از پوشش گیاهی در حوزهها نیز بیان میخصوص کنترل عوامل مخرب تالاب

ها و مصب رودها و الزامات موثر ها و جلوگیری از فرسایش خاک در این مناطق، جلوگیری از تجاوز به سواحل تالابآبخیز و آبخوان

های ذیربط مسئولیت گیرند و چنانچه دستگاهآبه تالابها. بسیاری از این موارد در زمره ترک فعل قرار میایروبی رودها و حفظ حقبرای ل

ها امیدوار بود. اما در واقع تخریب یا کاهش توان به حفاظت از تالابمشخصی در این راستا داشته و به وظایف خود عمل کنند می

های ذیربط در پیشگیری از بروز عوامل مخرب عملی دستگاهط به دلیل اعمال مخرب، بلکه به دلیل ترک فعل و بیها نه فقکیفیت تالاب

ها و رودها، لایروبی نکردن رودها و مصب آنها و حفاظت نکردن از تالاب است مانند حفاظت نکردن از پوشش گیاهی و حریم تالاب

 آبخیزها. 

های توان نتیجه گیری کرد که سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیتها چنین میتالاب با توجه به موارد مطروحه در خصوص

های های نیازمند همکاری بیشتر و عملی دیگر دستگاهها دارد اما حفاظت موثر و بهتر از تالاباولیه و حداقلی برای حفاظت از تالاب

 های جهاد کشاورزی و نیرو است. ویژه وزارتخانهاجرایی به

 های عمرانی و صنعتیکنترل طرح -1

-های جدی بر محیط زیست وارد کنند بنابراین پیش از اجرای این فعالیتتوانند آسیبهای عمرانی و صنعتی میاز آنجا که فعالیت

رسازی یا ریزی باید آثار آنها به لحاظ محیط زیستی بررسی شود. به عنوان مثال سدسازی، تأسیسات انتقال آب، شهها و در مرحله طرح

توانند ضمن تخریب محیط زیست زمینه را برای بروز یا هایی هستند که میسازی و کارخانجات صنعتی فعالیتگسترش شهر، راه

بار بودن این هم یکی از مهمترین دلایل خسارت 89های ناشی از آن آماده کنند. در قضیه سیلاب فروردین سال تشدید سیل و خسارت

رویه و غیر اصولی بود که ضمن تخریب محیط زیست زمینه را برای ای، شهرسازی بیی تأسیسات آب و جادهسیلاب ساخت غیر اصول

های عمرانی و صنعتی باید به دقت مورد بررسی تشدید آثار سیلاب تسهیل کرد. بنابراین یکی از مهمترین نکاتی که پیش از انجام پروژه

 ویژه ارتباط آن با حوادث طبیعی مانند سیل است. ها و بهلیتقرار گیرد ارزیابی آثار محیط زیستی این فعا

در این راستا  قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1ماده سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اصلی ارزیابی این آثار است. 

با قانون  حفاظت محیط زیست انسازم برداری از آنها به تشخیصهای عمرانی و یا بهرههر گاه اجرای هر یک از طرحداشت که مقرر می

را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با  مغایرت داشته باشد سازمان مورد و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست

در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم . مزبور تجدید نظر به عمل آید منظور رفع مشکل در طرح های ذیربط بههمکاری سازمان

ویژه بعد از قانون برنامه دوم توسعه به بعد مورد توجه های اخیر به. ارزیابی آثار محیط زیستی در دههعمل خواهد شد رئیس جمهور

برنامه پنج  قانون 92آیین نامه اجرایی تبصره قانونگذار بوده و در این زمینه ترتیبات قانونی خاصی به تصویب رسیده است از جمله 
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( قانون برنامه چهارم توسعه 11( قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده )115نامه اجرایی ماده )(، آیین9/1/1311)ساله دوم توسعه 

مصوبه (، 16/11/1381)ارزیابی راهبردی محیطی راجع به  قانون برنامه پنجم توسعه 194آیین نامه اجرایی ماده (، 21/12/1396)

 زیست محیطی های مشمول انجام مطالعات ارزیابیو پروژه ها شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح

 ماده(. طبق 28/9/1381) های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیها و پروژهنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحآیین( و 28/3/1381)

ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را  موظفند در مرحله امکان سنجی و مکان یابی آنها گزارشها مجریان طرح نامه اخیر الذکرآیین 2

کارگروه نظرات نهایی خود  این 6 ماده. به موجب تهیه و جهت بررسی و تأیید به کارگروه ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی ارایه نمایند

کارگروه ممکن است نظر خود را در مورد  نماید.به مجری اعلام می زیست حفاظت محیط را در مورد گزارش ارزیابی از طریق سازمان

مخالفت با اجرای طرح )عدم تأیید گزارش( و یا  موافقت مشروط با اجرای طرح؛ موافقت با اجرای طرح )تأیید گزارش(صورت طرح به

سازمان موظف است برای  که به موجب آن مشخص شده است 9 مادهارائه نماید. ضمانت اجرای تخلف از مفاد گزارش ارزیابی در 

د و کنروزه اخطاریه صادر  21ننمایند، در دو نوبت با مهلت  مجریانی که مفاد مندرج در گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی را رعایت

به شکایت در دادگاه به )یعنی اقدام قانون مجازات اسلامی  681مقررات از جمله ماده  در صورت عدم توجه با مجری طرح برابر قوانین و

در صـورت عدم رعایت مفاد گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مدیران دولتی مجری کند. رفتار دلیل آلودگی محیط زیست( 

ایفای این وظیفه البته مستلزم بازرسی و پایش مستمر میدانی است و  شود.طرح، موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می

ی است که بدون حضور و سرکشی مستمر بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست و هر گونه سازکارهای نظارتی دیگر احتمال بدیه

 وقوع تخلفات بسیار بالا خواهد بود.

گذارند ایجاد هایی که ممکن است بر وضعیت محیط زیست تأثیر میاین اسناد زمینه حقوقی اولیه و لازم را برای ارزیابی فعالیت

 خورد:ها در این زمینه به چشم میه است اما با این حال برخی چالشکرد

زیست  های مشمول انجام مطالعات ارزیابیو پروژه هامصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست در خصوص تعیین طرح. با آنکه 1

کرده و سازمان باید صدور  های بزرگی که احتمال دارد موجب تخریب محیط زیست شود را مشخصتقریبا تمامی فعالیت محیطی

ها ممکن است ابهام وجود داشته باشد. نخست ها را موکول به ارزیابی آثار کند اما همچنان در عنوان این فعالیتمجوز انجام این فعالیت

شوار بوده و های بزرگ دهای در مقیاس بزرگ را مشمول ارزیابی آثار کرده حال آنکه تعریف فعالیتاینکه این مصوبه عمدتا فعالیت

توانند موجب تخریب محیط زیست شوند. دوم اینکه ارزیابی آثار شهرسازی، روستا سازی یا گسترش ابعاد های کوچک نیز گاه میپروژه

شهری و روستایی منوط به ارزیابی آثار محیط زیستی نشده است و چه بسا شهرهایی ایجاد شوند که کاملا با اصول حفاظت محیط 

 از سیل در تعارض هستند. زیست و پیشگیری

 نامه فوقآیین 2اصلاحی ماده  3 تبصره شود. طبقطرفی در تهیه گزارش ارزیابی مربوط می. چالش بعدی به رعایت دقت و بی2

تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی صرفاً توسط مشاورین حقیقی و حقوقی ذی صلاح که صلاحیت آنها به تصویب مراجع قانونی 

شود اما همچنان در فرایند انتخاب . با آنکه صلاحیت این مشاوران توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص میباشد، مجاز استرسیده 

طرفی علمی آنان به لحاظ حقوقی ابهام وجود دارد. بنابراین سازکار حقوقی ارزیابی آثار محیط این مشاوران و آیین کار و میزان بی

طرفی آنها تی باید با دقت و وسواس بیشتری نسبت به تعریف دقیق آیین کار این مشاوران و تضمین بیهای عمرانی و صنعزیستی طرح

 های دقیق و علمی همت گمارد. در ارائه گزارش
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های عمرانی به لحاظ محیط زیستی در حال حاضر . ارزیابی آثار محیط زیستی ناظر به حال و آینده است. چه بسا برخی طرح3

های زا باشند. بنابراین فعالیتباشند اما به دلیل تحولات محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سالیان بعد مشکلمشکل نداشته 

عمرانی و صنعتی باید بطور مداوم مورد ارزیابی آثار محیط زیستی قرار گیرند اما مقررات موجود در این زمینه تصریحات مشخص و 

-های خود ندارند. بدین ترتیب ملاحظه میها به ارزیابی مستمر محیط زیستی آثار فعالیتحمتقنی را در خصوص الزام مجریان این طر

گذارند در حالیکه اند که امروز آثار محیط زیستی سنگینی بر جای میهای عمرانی و صنعتی متعددی قبلا آغاز شدهشود عملا فعالیت

 ست.  زا اتوقف یا تعطیلی آنها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکل

پذیری در برابر سیل یا ایجاد خطر سیل یکی از مهمترین نکاتی است که باید در فرایند ارزیابی آثار محیط زیستی . میزان خطر4

های سازمان حفاظت محیط زیست در ارزیابی آثار ها و ملاکهای عمرانی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد. با این حال شاخصفعالیت

های خود لحاظ پذیری را در ارزیابیوشن و مشخص نبوده و معلوم نیست که آیا این سازمان در عمل مسأله سیلمحیط زیستی دقیقا ر

 کند یا نه.  می

. چالش بعدی در ضمانت اجرا و قاطعیت سازمان حفاظت محیط زیست در الزام به ارزیابی آثار محیط زیستی است. وجود 5

ها در مرحله دهد که یا این فعالیتمخرب محیط زیست در کشور در سطح گسترده نشان میهای عمرانی متعدد تأسیسات و فعالیت

اند و یا اینکه ارزیابی شده ولی امروزه به دلیل تحولات مختلف تبدیل به فعالیت مخرب ریزی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته بودهبرنامه

های عمرانی و صنعتی کافی نیست و سازمان ی آثار محیط زیستی فعالیترسد ضمانت اجرای ارزیاباند. به نظر میمحیط زیست شده

ها نیاز حفاظت محیط زیست در زمینه الزام هر گونه فعالیت مخرب محیط زیست به انجام ارزیابی آثار و پیشگیری از آغاز این فعالیت

 به قاطعیت و جدیت بیشتری دارد.

 حفاظت از حیات وحش -1

توانند خود را نجات دهند اما حیوانات در برابر سیل ایمن نبوده و ممکن است ها میسیل بسیاری از انسان در جریان پدیده ویرانگر

تواند این جانوران را غرق کرده، یا زیستگاه آنها را نابود کرده و یا آنها را دچار بیماری یا گرسنگی کند. بنابراین قربانی شوند. سیل می

یط زیست به عنوان مرجع اصلی حفاظت از حیوانات باید حمایت از آنها در برابر حوادثی مانند سیل یکی از وظایف سازمان حفاظت مح

 و تکثیر جانوران و حمایت حفظرا مسئول  زیستمحیط حفاظت سازمانقانون شکار و صید  1 مادهباشد. با توجه به این نکته مهم 

آنها در برابر  و حمایت وحشی جانوران حیاتی فضای و نگهداری حفظرا موظف به  ناین قانون سازما 6دانسته و بند )پ( ماده  وحشی

 هایها و بیماریرودخانه و طغیان سیل ،و مراتع جنگل مانند حریق و طبیعی نامساعد جوی و حوادث و عوامل و تشنگی گرسنگی

خصوص نحوه اجرای این ماده و حمایت از حیوانات در برابر شرایط نامساعد جوی سازد. در می آن و امثال نباتی و مسمومیت دارواگیر

مانند سیل دستورالعمل یا برنامه خاصی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده باشد مشاهده نشد و با توجه به کاهش 

های لازم برای حمایت از جانوران در برابر عملرسد تصویب دستورالشدید جمعیت جانوری در کشور و نیز افزایش شمار سیل به نظر می

 چنین حوادثی ضروری است. 

 حفاظت از مناطق حفاظت شده -8

با توجه به اینکه ممکن است در جریان سیلاب اخیر صدماتی به مناطق چهارگانه حفاظت شده وارد شود بنابراین مسئولیت سازمان 

 ،وحش حیات هایپناهگاهمناطق چهارگانه طبیعی شامل مناطق حفاظت شده،  در حفاظت از این مناطق باید بررسی شود. حفاظت از
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رسد حتی اگر بنا به فرض ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است که به نظر میاز اصلی ملی آثار طبیعیو  ملی هایپارک

اقل برای حفاظت از مناطق چهارگانه که بطور سازمان حفاظت محیط زیست صلاحیت عام در حفاظت محیط زیست هم نداشته باشد، لا

های طبیعی این مناطق کامل زیر نظر این سازمان است، صلاحیت عام و کامل دارد. بنابراین سازمان باید با هر گونه تخریب اکوسیستم

اعم از آب، خاک، هوا و پوشش گیاهی و جانوری مقابله کند و در راستای ایفای این وظیفه مشخصا سازمان حفاظت محیط زیست 

 مسئول است. 

آنها است که اصولا بر وضعیت  شده حفاظت و مناطق ملی هایایجاد پارکسازمان مسئول  قانون شکار و صید 6( ماده چطبق بند )

 ، تعلیفدرختان قطع ها از جملهرستنی بردن از بینقانون شکار و صید  11و بند )ج( ماده  11نظارت داشته باشد. بند )د( ماده 

های ملی را ممنوع و جرم انگاری کرده است. و پارک شده حفاظت مناطقدر غیر مجاز  و فعالیت تخریب ،تجاوز غیرمجاز در و هر گونه

اشجار و  و قطع احشام با اصلاحات بعدی( نیز تعلیف 3/12/1354آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ) 9ماده 

-باشد در پارک ها و تغییر اکوسیستمرستنی رفتن از بین موجب که هر عملی طور کلی و به زیستمحیط و تجاوز و تخریب کنی بوته

. اما حفاظت از این مناطق در شرایطی مانند بروز سیل و کرده است را بدون تعیین ضمانت اجرا ممنوع ملی بیعیو آثار ط ملی های

های ویژه زیستگاهدیگر حوادث غیر مترقبه قهری مشخص نیست و با توجه به اهمیت این مناطق برای حفظ محیط زیست کشور، به

ق در برابر صدمات ناشی از سیل باید بیش از پیش مورد توجه قانونگذار و سازمان حیوانات در معرض انقراض، حفاظت از این مناط

 حفاظت محیط زیست باشد. 

 مقابله با دگرگونی اقلیمی -1

در دهه اخیر دگرگونی اقلیمی و تأثیر آن در وقوع سیل همواره محل بحث و چالش بوده است. از یکسو دانشمندان سالانه با قطعیت 

-کنند و گزارشها بر تغییر اقلیم را تأیید میای و تخریب جنگلرویه گازهای گلخانهیر عوامل انسانی یعنی انتشار بیعلمی بیشتری تأث

دهد. آخرین گزارش این هیأت نیز با قطعیت علمی های پنجساله هیأت بین دولتی دگرگونی اقلیمی نیز همین نکته را نشان می

(. اما هنوز هم برخی IPCC, 2014: 6,12,13کند )بر افزایش سیل در مناطق مختلف بحث میبیشتری در مورد تأثیر دگرگونی اقلیمی 

بینی ناپذیر های اقلیمی بسیار پیچیده و گاهی پیشمقامات سیاسی در تأثیر دگرگونی اقلیمی بر وقوع سیل تردید دارند. با آنکه پدیده

های اخیر انتشار گازهای محل بحث و تردید است، اما به هر حال در دهههستند و تأیید تأثیر تغییر اقلیم بر وقوع سیل در ایران 

ها توانسته تغییرات چشمگیری در آب و هوا و الگوهای بارش در مناطق مختلف از جمله ایران بر جای ای و کاهش سطح جنگلگلخانه

ها نظمی در الگوهای بارش و افزایش سیلابافزایش بیتوان اختلال در الگوهای بارش را به سادگی رد کرد. بگذارد و به هیچ وجه نمی

البته میزان تأثیر تغییرات  262ها در آینده بیشتر شود.نظمیشود که این بیبینی میآید و پیشای از دگرگونی اقلیمی به شمار مینشانه

نشده و نیازمند مطالعات علمی گسترده و  هایی مانند سیل و خشکسالی در ایران هنوز بطور علمی و دقیق اثباتاقلیمی بر وقوع پدیده

تأثیر باشد. با توجه به اینکه ایران تواند بیای در تغییر شرایط آب و هوایی کشور نمیدقیقی است. اما به هر حال نقش گازهای گلخانه

ران اثبات شود، کاهش انتشار این ای این گازها بر اقلیم ایای است، چنانچه تأثیر گلخانهیکی از انتشار دهندگان بزرگ گازهای گلخانه

 گازها باید در اولویت کشور قرار گیرند.

                                                 
، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن بر منابع آب و محیط زیست: راهبردهای سازکاری و کاهش اثر( 1381لی، علی مراد ). حسن262

 .131انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ص. 
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کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی و پروتکل الحاقی آن یعنی کیوتو درآمده و تعهداتی در با توجه به این نکته ایران به عضویت 

این  3ماده  3ظت محیط زیست است. به موجب جزء این زمینه بر عهده گرفته است که مسئول اصلی اجرای این تعهدات سازمان حفا

بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن دلائل تغییرات آب و هوا ای جهت پیشبایست اقدامات پیشگیرانهاعضاء کنوانسیون میکنوانسیون 

از  بایدوجود داشته باشد نهای جدی یا برگشت ناپذیر در مواردی که احتمال بروز آسیب و را به کار گیرند و کاهش اثرات سوء آن

این کنوانسیون  4طبق بند )ب( ماده  .ندکنبه تعویض انداختن این گونه اقدامات استفاده  فقدان قطعیت علمی به عنوان دلیلی برای

 6ند )ب( ماده ب 2جزء  ند.ای تصویب و اجرا کنگلخانهگازهای انتشار های ملی برای تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر برنامهاعضا باید 

آیینکند. ایران در راستای اجرای این کنوانسیون، متصدی مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید می های ملیتقویت سازمانکنوانسیون نیز 

-پروتکلآیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و ( و سپس 4/12/1391) نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو

کارگروه ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست ریاست  3و ماده  1( به تصویب رسید که طبق بند )د( ماده 18/8/1381) های الحاقی

ها و تعیین سیاست را بر عهده دارد. این کارگروه مسئولتغییر آب و هوا متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط 

برنامه ریزی جهت تحقق اهداف  ،در کشور کیوتو و پروتکلساختاری تغییرات اقلیمی ور در ارتباط با کنوانسیون راهبردهای اجرایی کش

 تعیین راهبردهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اهداف کمّی و کیفی مرتبط با آنآن و  کنوانسیون و پروتکلاین و اجرای مفاد 

 است.

شناختی ویژه مقابله با آثار زیانبار بر فرآیندهای بومزماتی در خصوص مقابله با آلودگی هوا و به( نیز ال25/4/1386قانون هوای پاک )

دارد که مسئول اصلی مجری یا ناظر این قانون سازمان حفاظت محیط زیست است. با این حال قوانین و مقررات )اکولوژیکی( مقرر می

زین مشخصی در خصوص حفاظت از اقلیم کشور در برابر تغییرات اقلیمی و کنونی در خصوص حفاظت از هوا در کشور تدابیر و موا

اند. سازمان حفاظت محیط زیست در راستای های طبیعی این گازها ایجاد نکردهای و حفاظت از چاهککاهش انتشار گازهای گلخانه

مللی اقدام به تأسیس دفتر مجری این الاجرای تعهدات خود در کنوانسیون ساختاری تغییرات اقلیمی با همکاری نهادهای بین

کنوانسیون در خود این سازمان کرده بود که ظاهرا به دلیل مشکلات مالی فعالیت این دفتر متوقف شده است. همچنین با تصویب 

را اعلام و آن را ای دولت ایران آمادگی خود برای تصویب این توافقنامه و کاهش داوطلبانه انتشار گازهای گلخانه 2115توافقنامه پاریس 

 تصویب کرد اما لایحه الحاق ایران به این توافقنامه مورد تأیید شورای نگهبان قرار نگرفته است. 

 لابیس وقوع انیجر در ند دوم(ب

سازمان حفاظت محیط زیست عمدتا یک سازمان پیشگیرانه است چرا که بر اساس اصل پیشگیری در حفاظت محیط زیست، بار 

های این سازمان باید بر پیشگیری از تخریب محیط زیست استوار و متمرکز باشد. بنابراین مهمترین اقدامی مسئولیتاصلی اقدامات و 

که سازمان حفاظت محیط زیست در جریان وقوع سیلاب باید انجام دهد حفاظت از حیات وحش و مناطق حفاظت شده طبیعی در 

تأکید قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید، این سازمان برابر سیل است که همانگونه که عنوان شد با وجود 

های خاصی را برای حفاظت از محیط زیست در جریان سیلاب و امدادرسانی به حیوانات در معرض خطر سیلاب ها یا برنامهدستورالعمل

 تصویب نکرده است. 

توان نادیده گرفت و این سازمان بر اساس ا در مواقع بروز سیلاب نمیاما با وجود این نقش و صلاحیت هشدار دهنده این سازمان ر

های های طبیعی مانند سیل به سازمانصلاحیت خود در حفاظت محیط زیست به نحو مطلوب و کارامد باید در مواقع بروز بحران

و ادارات استانی آن جهت پیشگیری  رفت سازمان حفاظت محیط زیستمرتبط مسئولا هشدار دهد. در جریان سیل فروردین انتظار می
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های نفت، جهاد کشاورزی، راه و ها به وزارتخانهاز تخریب محیط زیست در مناطق چهارگانه حفاظت شده و خارج از این محدوده

ل انتشار داد. مواردی از قبیها هشدارها و تذکرهای لازم و به موقع را میها و دهیاریشهرسازی، سازمان مدیریت بحران و شهرداری

های های نفتی و انبارهای مواد شیمیایی، تلف شدن آبزیان و لانهمواد نفتی و شیمیایی در آب و خاک به دلیل تخریب تجهیزات و لوله

توانست در این خصوص نظارت جانداران، و تخریب آثار طبیعی همگی از جمله مواردی بودند که سازمان حفاظت محیط زیست می

توانست ازم را به مقامات ذیربط دهد. به عنوان مثال ورود سیلاب به انبارها و تجهیزات نفتی و انتشار مواد نفتی میکرده و هشدارهای ل

و  12/4/1389های نفتی در نامه مورخه ناپذیری به محیط زیست وارد کند. شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای جبرانخسارت

های مناسب برای بینیبه سوالات هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب مشخص شد که پیش در پاسخ 9/3/1389مورخه  39نامه شماره 

جلوگیری از ورود سیل به تجهیزات نفتی در ارومیه و انبار نفتی نظامیه در خوزستان انجام نشده بود و بدیهی است که با ورود آب به 

-الف-زیاد خواهد بود. همچنین طبق نامه شماره م این تجهیزات احتمال نشت مواد نفتی در آب و انتشار آن در محیط زیست

های هیأت ویژه مشخص شد که برخی انبارهای نفتی به دلیل وزارت نفت نیز در پاسخ به پرسش 28/4/1389مورخه  89/18481دم/

اند اما در این لی شدههای جزئی یا کقدمت ساخت، جایابی نامناسب و انجام ندادن اقدامات پیشگیرانه در برابر ورود سیل، دچار خسارت

 ها تعیین نشده بود. ها میزان انتشار مواد نفتی در جریان این خسارتپاسخ

های دیگر از های غیر بومی به اکوسیستمیکی دیگر از تهدیدهای علیه محیط زیست در جریان سیلاب انتشار و ورود آفات و گونه

های کشاورزی وارد کند. در این زمینه از آنجا که طبق ط زیست و فعالیتهای زیادی را به محیتواند خسارتطریق سیل است که می

ها های گیاهی و جانوری غیربومی مضر به تالابکردن گونه وارد (4/2/1386) قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور 3 ماده

های کافی در خصوص جلوگیری از انتشار گونهبایست مراقبت است، سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سیلاب اخیر میممنوع 

 .آوردهای و مناطق جنگلی کشور به عمل میغیر بومی به رودها و تالاب

البته با وجود سوال از سازمان حفاظت در خصوص نقش آن در حفاظت از محیط زیست در برابر سیل به غیر از پاسخی کلی که 

های لازم را رسد که این سازمان پایشنظر میکرد پاسخ دیگری دریافت نشد و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان ارسال

 در خصوص بررسی وضعیت محیط زیست در موقع سیلاب و هشدارهای لازم را انجام نداده بود.    

  لابیس وقوع از پس-بند سوم

بهسازی محیط زیست، بازسازی و  قانون حفاظت و 1یکی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست به موجب ماده 

های صورت گرفته و بازگرداندن محیط زیست به وضعیت بهسازی محیط زیست است. منظور از بازسازی عبارت است از ترمیم تخریب

ایی پیش از تخریب. اما منظور از بهسازی عبارت است از انجام اقدامات ابتکاری برای بهبود وضعیت محیط زیست و کمک به توانایی نوز

های طبیعی وارد شود، بنابراین و خودپالایی آن. با توجه به اینکه در جریان وقوع سیلاب ممکن است صدمات زیادی به اکوسیستم

قانون موصوف مکلف به بازسازی و ترمیم صدمات وارده و بهسازی و مقاوم سازی  1سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به ماده 

ب است. با این حال نظام حقوقی بازسازی و بهسازی محیط زیست کمتر مورد توجه قانونگذار و خود مناطق مستعد وقوع سیل و آسی

های اجرایی مشخصی در این زمینه وجود ندارد. به همین دلیل یا به دلایل دیگر سازمان حفاظت محیط زیست بوده و موازین و ملاک

ها به حال خود رها شده دهد، این تخریبه محیط زیستی در کشور رخ میهای گستردمانند کمبود منابع مالی عملا هنگامی که تخریب

 گیرد. و تلاش موثری برای ترمیم، احیاء و بهسازی آنها صورت نمی
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  لابیس از یحقوق هایدرس -1-1-7   

های طبیعی بحراندر حفاظت از انسان و محیط زیست در برابر  ایران یحقوقنظام  مشکلات در کشور 1389فروردین  لابیس هیقض

و  داد نشانبه روشنی  را ییاجرا یها دستگاه یقانون فیوظا انجام نحوه بر نکردن نظارت و قانوناجرای  به یتوجه یب از مستمر غفلت و

اساسی زیادی را در گذشته، امروز و  هایاین سیلاب و نحوه مدیریت چالش. حجت را بر هر فرد عاقل اهل عبرت و بصیرت تمام کرد

 بندی کرد:توان در سه مورد دستهها و تجربیات را میهای زیادی گرفت. این درستوان از آنها درسآینده به وضوح نشان داد که می

 های گذشتهبند یکم( درس

گذشته آغاز شده بود اما های های آن به تدریج از دههدر حقیقت سیلابی بود که موج 1184سیلاب فروردین ماده 

این سیلاب از هنگامی آغاز شد که به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی  خود را به وضوح نشان داد. 84صرفا در فروردین سال 

های آن مورد شدیدترین تجاوز و تخریب واقع شدند و رژیم طبیعی بسیاری از این اکوسیستم دچار اختلال محیط زیست و اکوسیستم

ها ها و جنگلها، باغها و دشتها، زمینهای مهندسی بر نظام طبیعی رودها و آبراهاین سیلاب از هنگامی آغاز شد که سازه جدی شد.

ساز کرد. این سیلاب از هنگامی آغاز شد که قوانین و مقررات ناظر بر غلبه کرد و محیط زیست طبیعی را تبدیل به محیط زیست انسان

توجهی و نقض مستمر قرار گرفتند و از اصل حاکمیت قانون فقط ت ایمنی در ساخت و سازها مورد بیحفاظت محیط زیست و رعای

های آموزشی باز ماند. این سیلاب از هنگامی آغاز شد که دولت و مردم منافع شخصی کوتاه مدت امروز را بر منافع پاراگرافی در کتاب

دفاع کشور تر، دست تطاول بر هیبت و حیثیت طبیعت بیسب منفعتی فزونجمعی بلند مدت امروز و فردا ترجیح دادند و برای ک

 یازیدند.   

پذیری ملک و کارشناسان و عقلای کشور از سالیان گذشته در مورد رفتار عاقلانه و محترمانه با طبیعت زنهارها کرده و آسیب

-آفتاب روشن است که روی بر گردان از پند ناصحان بی مملکت را در برابر جور سیلاب هشدارها داده بودند اما این حقیقتی همچون

-ای نیکآورد. حال گذشته همچون آیینههایی این چنین را به بار میسری در تداوم راه ناصواب گذشته لاجرم مصیبتطرف و خیره

های گذشته طی دهه نگرفتن از تجربیات گذشته باعث شد تا توجهی و بهرهدهد چگونه بیپرداخته پیش روی ماست و نشان می

های زیادی به وقوع پیوسته و خسارات زیادی به کشور تحمیل شده و این روند همچنان تداوم داشته باشد. چنانچه این حوادث سیلاب

-های یک چنین سیلاب میانشد، خسارتبرداری واقع میو عوامل و آثار آنها به دقت مطالعه و مستندسازی شده و امروز مورد بهره

ای کسب نشده و یا تجربیات به دست ها یا تجربهشد. اما واقعیت این است که از این سیلابتا این اندازه سنگین و هنگفت نمی قامتی

های گذشته به نحو مقتضی مکتوب و مستند نشده و برای کسب آگاهی و تجربه در اختیار مقامات مسئول و عموم قرار آمده از سیلاب

 تواند زمینه را برای تکرار آنها در آینده فراهم کند. ها به راحتی میتجربیات گذشته از سیلاب توجهی بهاست. بی نگرفته

 یریشگیپ یقانون یابزارها همه دولتدر سیلاب اخیر نماید این است که سوز و شایسته تأمل میآنچه که در این میان سخت ذهن

بایست و و نکرد آنچه می کرد یکوتاه آنها کاربست در هاسال نیا تمام یط اما داشتدر کف تدبیر خود در اختیار  را بحران نیا وقوع از

ها را در اختیار نداشت چرا طی گزارشی رسمی اگر چنانچه دولت ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت بهتر سیلاب .شایستنگفت آنچه می

روی داشت چرا طی گزارشی رسمی به مردم و مجلس اطلاع از مجلس شورا درخواست نکرد و اگر مشکلی در کاربست این ابزارها پیش 

ها مند بوده و یا به مانند شورای عالی استانهای اجرایی از معاونت امور مجلس بهرهها و دستگاهنداد؟ اکثریت نزدیک به اتفاق وزارتخانه

تباط مستمر میان دستگاه اجرایی متبوعه با مجلس امکان ارتباط با مجلس را به انحای دیگر دارند. کارویژه مهم این معاونت برقراری ار

های حقوقی خود را با هیأت دولت و رود تا این واحدهای اداری خلاءها و نارساییدر خصوص وظایف قانونی مربوطه است و انتظار می
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ر مدیریت سیل دخیل های اجرایی مختلفی که در امهای به عمل آمده مشخص شد که دستگاهمجلس بازگو کنند. اما پس از بررسی

های رسمی مقتضی را در بودند، با وجود اشاره به مشکلات و موانع حقوقی، اداری، فنی و مالی در ایفای بهتر وظایف خود، گزارش

اند پیگیری لازم به منظور کسب نتیجه مناسب به عمل خصوص این مشکلات را در اختیار مجلس و هیأت دولت قرار نداده و یا اگر داده

به رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام  6/1/1389مورخ  12/111/418اند. به عنوان نمونه وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره وردهنیا

برای سازمان هواشناسی کشور اختصاص یابد،  1381ای که قرار بود در سال های سرمایههای تملک داراییکند که اعتبارات طرحمی

دیگر سوی سازمان هواشناسی نیز کمبودهای مالی و تجهیزات فنی را یکی از مشکلات اصلی خود معرفی  اختصاص نیافته است. در

ارسال نشده است تا سازمان برنامه و  1389موقع و پیش از وقوع سیلاب فروردین سال کند. اما پرسش این است که چرا این نامه بهمی

 گیرد؟  بودجه در جریان کمبودهای مالی این نهاد مهم قرار

های اجرایی لزوما رافع مسئولیت آنها نیست چرا که حفاظت از مردم و وجود خلاءها و موانع حقوقی، مالی و اداری برای دستگاه

های طبیعی یک امر حاکمیتی است که دولت به هر طریق ممکن باید آن را به انجام برساند. اما بدیهی محیط زیست در برابر بحران

دادند امروز رسانی به موقع و لازم را انجام میها در خصوص مشکلات متعدد خود در اجرای بهتر قوانین اطلاعتگاهاست چنانچه این دس

 قسمت اعظم بار مسئولیت مستقیما متوجه هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی بود.  

 الف( تخریب محیط زیست

های طبیعی است. های گذشته تخریب و دستکاری اکوسیستمسیلابآمیزی سیلاب اخیر و بسیاری از مهمترین دلیل بروز و فاجعه

زبان را با آنکه قوانین و مقررات قابل توجهی در طی نیم قرن گذشته برای حفظ محیط زیست به تصویب رسیده است، اما این قوانین بی

ع کوتاه مدت امروز نبوده و بسیاری از یارای پیشگیری از دست تجاوز به طبیعت به نام توسعه بلند مدت کشور و به کام کسب مناف

ای اند که سرزمین را آبستن بحران کرده و هر آن بیم زایش حادثهای تخریب شدههمتای کشور به گونههای طبیعی و بیاکوسیستم

از منابع طبیعی و  برداریهای محیط زیستی به بار نشسته، افزایش جمعیت نیازمند بهرهرود. امروزه با توجه به میزان تخریبجدید می

انداز ابتنای کشور بر توسعه اقتصادی و اجتماعی، امنیت محیط زیستی کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید است و چشم

 گرفت این است که:  ای روشن برای محیط زیست طبیعی و انسانی ایمن وجود ندارد. درسی که از این نکته میآینده

پشتوانه است. نه تنها قوانین و مقررات محیط زیستی بلکه قوانین و بنیاد و بیدر کشور سخت سستاولا سنت حاکمیت قانون 

اند نیز معطل مانده و اجرای آنها به اما و مقررات دیگری هم که در راستای تأمین و تضمین منافع عمومی بلند مدت کشور تصویب شده

یده است. هر حکومتی با اجرای مردد قوانین و با حاکمیت لرزان قانون مردود ها رساگرهای تأمین مالی و حل مشکلات دیگر دستگاه

های فوق نشان دادند که دولت بسیاری از ابزارهای لازم برای اجرای این قوانین و ماند. بررسیشود و از تحقق اهداف خود باز میمی

ی قوی و لازم و همین یک نقیصه کافی است تا کل سیستم تضمین محیط زیست سالم و ایمن را در اختیار داشته است الا اراده سیاس

 فایده کند.اثر و بیمعنا و از برون بیو بی حقوق محیط زیست کشور را از درون تهی

دوم اینکه با وجود تصویب برخی مفاد قانونی پراکنده در قوانین برنامه پنجساله توسعه در زمینه توسعه پایدار، دولت هیچ الگوی 

و روشنی از این توسعه ندارد و در دایره عمل به جای سازشی پایدار میان منافع اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط  عملی مشخص

زیست، همیشه جانب منافع زودگذر اقتصادی و اجتماعی را در پیش گرفته و حفظ محیط زیست را به آینده محول کرده است. در واقع 

دگان به میراث بگذارد، حفاظت و بازسازی از محیط زیست تخریب شده را برای آنها به به جای آنکه محیط زیست سالم را برای آین

هایی که بطور میراث نهاده است. گواه این مدعا آن است که با وجود تذکر کارشناسان و نهادهای ناظر دولت در قلع و قمع ساختمان
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اند تعلل کرده و در اجرای مقررات محیط زیستی به نام حمایت از دهها ساخته شها و کوهغیر مجاز و غیر اصولی در حریم رودها، تالاب

کشد. این مسامحه در های محیط زیستی گسترده سرمه گذشت بر دیده میکند و با دیدن هر روزه تخریبتولید و اقتصاد مسامحه می

قانونمداری، راه را برای اجرای جدی قوانین در تر و جسورتر کرده و به دلیل تضعیف فرهنگ گریزان را جریاجرای قانون، البته قانون

-تأمل جدی قانونگذار و دولت در خصوص الگویی روشن از توسعه پایدار و پیشگیری از اولویت بیکند. از این جهت آینده مسدود می

 چون و چرای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر حفظ محیط زیست ضروری است. 

شدن واقع شده است که حتی اگر تکهای دستخوش تخریب، دستکاری یا تکهر به اندازههای طبیعی کشوسوم اینکه اکوسیستم

ها را بکند، سالیان زیادی برای ترمیم و چنانچه امروز نیز دولت از سر عبرت و جبران مافات آمده و قصد بازسازی این اکوسیستم

-چنین اقدامی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بعید می بازسازی و تأمین ثبات اکولوژیکی محیط زیست کشور لازم است که البته

سازی کشور در برابر حوادث طبیعی جز با بازسازی و نماید. به هر باید به یاد داشت که تأمین امنیت زیستی برای مردم کشور و ایمن

 های محیط زیستی صورت گرفته ممکن نخواهد بود.  ترمیم تخریب

 ب( شهرسازی غیر اصولی 

پذیر و شکننده اخیر نشان داد که چگونه شهرها و روستاهای کشور در برابر یک سیل نه چندان قوی در سطح جهانی آسیبسیلاب 

های گذشته بوده است. پذیری ناشی از الگوی نادرست و غیر اصولی شهرسازی و روستاسازی در کشور طی دهههستند. این آسیب

شورای عالی شهرسازی و های دقیق و اصولی آمایش سرزمین صورت گرفته است. حاساسا توسعه مناطق شهری و روستایی بدون طر

خیز بودن منطقه و احتمال وقوع سیل توجه نداشته است و ای به سیلنیز در تصویب طرح توسعه شهرها به نحو لازم و بایسته معماری

توسعه روستایی جایگاه مشخصی ندارد. به دلیل های شهرسازی و خیز بودن منطقه در تهیه و اجرای طرحبررسی فنی میزان سیل

افزایش رویه شهری منجر به توسعه بیهای کشور غفلت آشکار شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری

رودها و کاهش فضای سبز در شهرها شده است که تأثیر چشمگیری در میزان تشدید سیل در  سطح اشغال شهری، تجاوز به حریم

زده ویژه شهرهای سیلبسیاری از شهرها و روستاهای ایران و بهآوری در برابر سیل به دلیل نبود معیارها و ضوابط فنی تابشهرها دارد. 

ها اند. در این میان وضعیت روستاها و بخشر برابر سیل ساخته شدهدر جریان سیل اخیر بدون توجه جدی به معیارهای مقاومت د

شود، ضوابط و سازکارهای نظارتی خاصی تر است چرا که لااقل اگر اندک نظارتی هم بر ساخت و ساز در شهرها اعمال مینگران کننده

یش از شهرها در معرض آسیب قرار دارند. با برای توسعه روستایی و ساخت و ساز در این مناطق اعمال نشده و این مناطق معمولا ب

بر بودن، امروزه دیگر های شهری موجود و نیز هزینهها و چینشملاحظه همه این دلایل و همچنین غلبه و تغییر ناپذیر بودن بافت

  هد بود.نوسازی، طراحی دوباره و اصلاح بافت شهری و روستایی برای مقابله با سیل عملا ناممکن یا لااقل دشوار خوا

 های نا ایمنپ( سازه

پذیری آن آموخت این است توان از افزایش تعداد و حجم وقوع سیلاب در کشور و میزان آسیبهایی که مییکی از مهمترین نکته

 که در حالیکه توسعه کشور اتکای بسیار زیادی به دانش مهندسی و فنی دارد هنوز دانش مهندسی و عملکرد مهندسان کشور با وجود

بخشی مصون نگه دارد ها بطور اطمینانای که سرزمین ایران را در برابر این آسیبتوسعه قابل توجه و در خور تحسین آن به اندازه

های موجود و دوم اخلاق و تعهد پیشرفت نکرده است. در اینجا توجه به دو مقوله ضرورت دارد: نخست سطح دانش مهندسی و فناوری

های عمرانی و ساخت و ساز. بنابراین همانگونه که به پیشرفت و نوسازی دانش فنی و مهندسی اجرای پروژهشغلی مهندسان کشور در 
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ای و تعهد شغلی در میان مهندسان و صنعتگران کشور هم نیازمندیم تا در کشور نیاز داریم، در کنار آن به ارتقا و تعمیق اخلاق حرفه

 ساز کشور را به پیش ببرند.  تخصص و تعهد شغلی در کنار هم نظام ساخت و

 های آموختنی از نظام ایمنی و ساخت و ساز قابل توجه است: این نکات به عنوان درس

ها همچنان وجود سازی در فرایند ساخت این سازهتوجهی به ایمنضعف استحکام و ایمنی و بی. با وجود افزایش دانش مهندسی، 1

 شود. ساخت و ساز محسوب میدارد که از این حیث تخلف از مقررات 

توجهی به مقررات و ضوابط ایمنی در ساخت و ساز نیز همچنان وجود دارد. قوانین و مقررات ساخت و ساز با وجود برخی . بی2

ای که تکلیف سازنده و ناظر ساخت را مشخص کند روشن هستند و بنابراین های حقوقی مانند مبهم و پراکنده بودن، به اندازهچالش

 آید.  سرپیچی از این مقررات نیز تخلف به شمار می

های عمرانی اصل احتیاط باید به عنوان یکی از اصول مهم و ستون فقرات حقوق محیط زیست بیش در فرایند توسعه و فعالیت. 3

های دهد و بنابراین پروژهاز پیش مورد توجه و رعایت قرار گیرد. این اصل راهکار مهمی به نام ارزیابی آثار محیط زیستی ارائه می

طرفی کامل مورد ارزیابی آثار محیط زیستی واقع شده و ای کشور باید به دقت و با بیهای توسعهعمرانی و ساخت و ساز و کل فعالیت

 اند باید جلوگیری کرد.هایی که ارزیابی آثار محیط زیستی نشدهها و پروژهقاطعانه از اجرای طرح

گردد. به دلیل نقص، های نا ایمن، به نقص و کاستی در قوانین و مقررات ساخت و ساز بر میساخت سازه . یکی از عمده دلایل4

ها و خلاءهای زیادی دارد که در عمل خلاء و ابهام در قوانین و مقررات ساخت و ساز، نظام مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان نیز ابهام

شوند. بنابراین نظام مسئولیت مدنی و کیفری ساخت و ساز در کشور باید بطور جدی تبدیل به دستاویزی برای مسئولیت گریزی می

شناسی واقع شده و راهکارهای لازم برای تضمین رعایت قواعد ایمنی و مقررات مربوط به ساخت و ساز شناسایی و مورد بررسی و آسیب

 عملیاتی شوند. 

ای، عمرانی و ساخت و ساز نیز مانند وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام های توسعه. مسئولیت اداری مقامات مرتبط با فعالیت5

های حقوقی که دستاویز مسئولان خاطی شناسی واقع شده و موارد مبهم و خلاءمهندسی ساختمان باید مورد بررسی جدی و آسیب

  شود باید برطرف شوند.   می

ها و سازمان نظام شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، شهرداریویژه وزارت راه و . ضعف عملکرد نهادهای ناظر به6

ها و ابزارهای حقوقی و اداری کافی به نحو مطلوب و اطمینان بخشی مهندسی ساختمان: این نهادها با وجود در اختیار داشتن صلاحیت

ها، ایش و تخریب سریع و ناپایداری بسیاری از سازهاند. قابلیت فرسهای نا ایمن کنونی موفق نبودهدر پیشگیری از ساخت سازه

ای جمگلی نشان از این دارد که نظام نظارت بر ساخت و ساز در کشور بطور لرزه، تصادفات جادهناپذیری در برابر سیل و زمینمقاومت

 جدی نیازمند بازنگری و اصلاح است. 

ها های احتمالی آینده. با توجه به اینکه هم اکنون سازهدر برابر سیلاب های کنونیها و ساختمانآفرین بودن سازه. احتمال مشکل1

های بسیاری با توجه به نظام فنی کنونی ساخته شده و میزان ایمنی و استحکام آنها در معرض تردید است، هیچ بعید و ساختمان

 نشوند. های آینده دچار تخریب ها نیز در جریان سیلابها و ساختماننیست که این سازه

 ت( مشارکت و همکاری نامطلوب

کاری به کاری و پراکندهزا و پرهزینه بوده و عامل اصلی دوبارهضعف نظام همکاری سازمانی همواره برای نظام مدیریتی کشور مشکل

اخیر نیز دوباره به کند و سیلاب آید. این همکاری نامطلوب در مواقع بحرانی کشور را بیش از هر زمان دیگری دچار چالش میشمار می
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ویژه سیل یک امر فرابخشی و نیازمند همکاری های طبیعی و بهمدیریت بحرانبا آنکه روشنی این معضل دیرپای قدیمی را برنمایاند. 

رنگ بوده های عمومی و خصوصی است، اما واقعیت این است که نقش برخی از موسسات در مدیریت سیل کم رنگ یا کلا بیهمه بخش

های مردم نهاد و بخش خصوصی در جریان مدیریت سیل های نظام مهندسی و کانون وکلا، انجمنموسسات صنفی مانند سازماناست. 

های مردم نهاد در فرایند نظارت و پیگرد قضایی تخلفات محیط زیستی و منابع اند. حذف یا محدودسازی انجمننقش موثری نداشته

-تخلفات و افزایش تخریب محیط زیست انجامیده است. نهادهای علمی و پژوهشی مانند دانشگاه خبری قوه قضائیه از اینطبیعی به بی

اند و غیبت و همکاری نکردن این نهادها در فرایند های علمی نیز در فرایند مدیریت بحران نقش چشمگیری نداشتهها و انجمن

نداشته است. بنابراین به منظور ایجاد همگرایی و هماهنگی  ای جز تفوق رویکردهای غیر علمی در این مدیریتمدیریت سیل نتیجه

های بیشتر نظام حقوقی باید تدابیر لازم برای تسهیل ایجاد همکاری سازنده و مستمر میان موسسات مختلف غیر دولتی و دستگاه

 گیر و اجرایی اتخاذ کند. تصمیم

 ث( نظارت غیر موثر

در اجرای قوانین و مقررات است. منظور از نظارت موثر نظارتی است که همه فرایندهای بخشی نظارت موثر و سازنده عامل اطمینان

اجرای قوانین و مقررات را زیر نظر قرار داده، به کوچکترین تخلف حساس بوده و قدرت بازدارندگی ایجاد کند. با این حال شاید بتوان 

فراوان در منظر نظر  سالیان گذشته تخلفات بارز و گستردهگفت نظارت چشم اسفندیار مدیریت سیل در کشور است چرا که طی 

نهادهای ناظر صورت گرفته و تشدید یافته است بدون آنکه این نهادهای ناظر قاطعانه به وظیفه خطیر نظاری خود عمل کرده باشند. 

-تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری ها صورت گرفته،ها و حریم رودها و مسیلساخت و سازهای غیر قانونی و غیر اصولی که در جنگل

خبری دهد همگی نشان از ناکارامدی نظام نظارتی در کشور و تسامح یا بیای که رخ داده و همچنان نیز رخ میهای گسترده

 خودخواسته نهادهای ناظر دارد. آنچه جای شگفتی دارد این است که این تخلفات همگی در ملاء عام و در مرئی مقامات ناظر صورت

رسد نهادهای ناظر یا از وقوع این تخلفات اطلاع توانند به وضوح این تخلفات را مشاهده کنند ولی به نظر میاند و همه مردم میگرفته

دهی از نحوه اجرای قانون توسط آید. نبود سازکار گزارشکنند که در هر صورت خود یک نقض قانون به شمار میندارند یا مسامحه می

های داخلی مجلس به مسأله کیفیت محیط زیست، منابع طبیعی و ساخت توجهی کمیسیونه مجلس و افکار عمومی، بیمجری قانون ب

ها در رسیدگی و پیگرد قضایی تخلفات محیط زیستی و منابع توجهی و تعلل سازمان بازرسی کل کشور و دادستانو ساز در کشور، بی

 رای قوانین و مقررات پیشگیری از وقوع سیل هستند.  طبیعی، همه و همه از دلایل ضعف نظارت بر اج

علاوه بر قوه قضائیه و مجلس شورا به عنوان نهادهای ناظر قضایی و سیاسی، خود مقامات قوه مجریه نیز وظایف نظارتی دارند. 

فه نظارت دقیق و مستمر بر ها، مراتع و آبخیزداری و استانداران و فرمانداران جملگی وظیسازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل

اند و همه ها در محدوده صلاحیت خود داشتهروند تخریب محیط زیست، منابع طبیعی و تصرف حریم ساحلی و بستر رودها و مسیل

 اند. بنابرایناین حجم عظیم از تخلفات صورت گرفته نشان از آن دارد که این مقامات نیز در عمل به وظایف نظارتی خود موفق نبوده

 ای جز اصلاحات اساسی در نظام نظارتی نیست.برای تضمین مدیریت شایسته سیل و تقویت نظام ایمنی در کشور چاره

 ج( ضعف نظام آموزش عمومی و تخصصی 

برداری نادرست از منابع آبی کشور های نادرست از منابع طبیعی، ساخت و سازهای غیر اصولی و بهرهو استفاده همه موارد تخریب

ما با سوء نیت و قصد مجرمانه صورت نگرفته است. بلکه یکی از دلایل عمده مشکلات فوق آموزش عمومی و تخصصی نامطلوب و غیر لزو
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برای عموم بوده است. بدیهی است با  "در دسترس"و  "روشن"، "دقیق"رسانی و نبود آمار و اطلاعات سازنده، ضعف در نظام اطلاع

های ایمن و اصولی بسازند، توانستند سازهپیشگیری و کنترل سیل مهندسان و مجریان بهتر میآموزش تخصصی شایسته در زمینه 

توانستند وظایف و قوانین و مقررات مربوطه را انجام دهند، و با آموزش عمومی بهتر و مدیران و کارکنان اجرایی و قضایی بهتر می

های صورت گرفته توسط کردند. اما با وجود برخی تلاشه با آن کسب میتر مردم آگاهی بیشتری راجع به مسأله سیل و مقابلسازنده

نیافته است و به همین سازی عمومی و تخصصی در زمینه سیل به نحو مطلوبی سازمانها، هنوز آموزش و آگاهها و برخی سازمانرسانه

های ناشی از سیل بحث و ئولان اصلی خسارتدلیل هنوز در مورد ضرورت احداث سدها بحث و تردید وجود دارد، هنوز در مورد مس

ها در برابر سیل بحث و تردید وجود دارد و هنوز در خصوص نحوه برآورد و تردید وجود دارد، هنوز در خصوص میزان مقاومت سازه

یت سیلاب های ناشی از سیل بحث و تردید وجود دارد. درست به این دلیل که دانش علمی و تخصصی در زمینه مدیرجبران خسارت

ها های هیأت ویژه گزارش ملی سیلابهای اجرایی به پرسشهای دستگاهبررسی پاسخدر کشور توسعه نیافته و نهادینه نشده است. 

های هایی که بیشتر با امور فنی و تجهیزاتی ارتباط دارند به اهمیت آموزشها مخصوصا دستگاهنشان داد که بسیاری از این دستگاه

اند. صرفا شرکت مهندسی و توسعه نفت در نامه شماره و مدیریت سیلاب برای کارکنان خود توجه لازم نداشته تخصصی پیشگیری

آموزشی تخصصی  در پاسخ به سوالات هیأت ویژه اظهار داشت که این شرکت اقدام به برگزاری دوره 9/5/1389مورخه  29532

 است.   ان خود کردهحفاظت از تأسیسات نفت و گاز در شرایط سیل برای کارکن

ها از ناکارامدی گذشته چراغ راهی است برای آینده که چنانچه نظام حقوقی خواستار اصلاح نظام مدیریت سیل است این این درس

 اصلاح از رهگذر اصلاح و تعمیق نظام آموزشی امکان پذیر خواهد بود.  

 های امروزبند دوم( درس

ها برخاسته نظام حقوقی و ها در انداخته و خسارتها برکنده و سازهکشور را درنوردیده و خانههای زیادی از اکنون که سیلاب بخش

ها، وضعیت کنونی محیط زیستی، اقتصادی و تواند ضمن جبران خسارتدولت چه تدبیری باید پیشه کنند؟ آیا نظام حقوقی کنونی می

توان از سیلاب اخیر گرفت این آن باید گفت مهمترین درسی که امروز می اجتماعی را به وضعیت پیش از سیلاب برگرداند؟ اما پیش از

است که تا هنگامی که گل این سیلاب بر سر خانه مردم و آب آن بر سفره مردم خشک نشده و به محاق فراموشی سپرده نشده است، 

های صورت گرفته از رخساره کار آید، تخریبتر کلیه اقدامات لازم برای پیشگیری از تجدید اشتباهات گذشته به باید هر چه سریع

ها قلع و قمع شود. چرا که اگر زمان بگذرد نسیان باز آید و تلاشی های غیر مجاز بر حریم رودها و آبراهمحیط زیست زدوده شود و سازه

 گیرد.های آینده صورت نمیهای سیل گذشته و پیشگیری از سیلجدی برای جبران خسارت

مروز تحلیل دقیق عوامل بروز این سیلاب و ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی و غیر دولتی مختلف و میزان دومین درس مهم ا

 مشارکت مردمی در مدیریت سیلاب است تا نشان دهد عملکرد این نهادها تا چه اندازه قابل قبول است و چه اصلاحاتی ضرورت دارد.  

 الف( شیوه مدیریت بحران

مدیریت بحران بر مدیریت یکپارچه و پرهیز از موازی کاری، در جریان سیلاب اخیر همچنان موارد زیادی از با وجود تأکید قانون 

رسد تأکید قانون تشکیل ها وجود داشت که باید عوامل آن به دقت بررسی شوند. به نظر میکاری میان سازمانکاری و موازیپراکنده

های اجرایی با سازمان مدیریت بحران و وزارت مبنی بر همکاری و هماهنگی دستگاه نامه اجرایی آنسازمان مدیریت بحران و آیین

های مختلف خود را در هماهنگی و همکاری با همدیگر مکلف کشور، ضمانت اجرای لازم و مکانیسم اداری مطلوب را ندارد و دستگاه
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باره در شانه خالی کردن ادارات از مسئولیت پیشگیری، های اداری خود را دوبینند. همچنین فرهنگ دیرپای فرافکنی مسئولیتنمی

کند که کدام نهادی های سیل نشان داد حال آنکه در تحلیل نهایی برای مردم آسیب دیده هیچ فرقی نمیکنترل و جبران خسارت

 مسئول باشد، مهم این است که بالاخره یک نهاد عمومی به کمک آنان بشتابد.

های طبیعی با اثربخشی و کارامدی بیشتری صورت گیرد، اصلاح شیوه مدیریت ر آینده مدیریت بحرانبدین ترتیب اگر قرار است د

سازمانی در سطوح مختلف اداری کشور به و افزایش همکاری میان هاکاری سازمانپیشگیری از پراکندهتغییر فرهنگ سازمانی، بحران، 

 ست. ضروری امنظور افزایش ضریب هماهنگی در مواقع بحرانی 

 ب( امدادرسانی و جبران خسارت

میهنان آسیب دیده ما کند گروهی از همشوند و مخاطب علاقمندی آنها را مطالعه میهمین اکنون که این سطور نگاشته می

-های سیل زده خود احساس ایمنی نمیمیهنان آسیب دیده در خانهنیازمند کمک، همدستی و همداستانی هستند. هنوز بسیاری از هم

هایی هستند که سیل برایشان به یادگار آورده است. اما شاید آنان بیش از حمایت های و جبران خسارتکنند و نگران تأمین هزینه

های ناشی از مالی به حمایت روحی و معنوی نیاز دارند و اینکه مطمئن باشند تمام ایران در کنار آنها ایستاده است. چنانچه خسارت

دلیلی جبران نشوند آثار اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و سیاسی در بلند مدت و کوتاه مدت برای کشور در پی سیلاب اخیر به هر 

خواهند داشت که جبران آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود. جبران نشدن خسارتی ناخواسته و ناروا خود خسارتی بزرگتر به نام خسارت 

ها دارد اما چنانچه در های بسیار برای جبران این خسارتولت در جریان سیل اخیر وعدهگذارد. دمعنوی و آسیب روحی بر جای می

تر خواهد شد و زمینه را برای نافرمانی مدنی فراهم تر و سستها موفق نباشد اعتماد مردم به دولت شکنندهتضمین جبران این خسارت

تواند برای جبران این سیلاب قابل پیشگیری جلوگیری کند، لااقل می خواهد ساخت. بنابراین نظام حقوقی اگر نتوانست از وقوع چنین

 ناکامی، نظام حمایت و جبران را تضمین و عملی سازد. در این راستا توجه به این نکات ضروری است: 

 اند.. حمایت از افرادی که کسب و کار و اسناد رسمی خود را در جریان سیل از دست داده1

 اند. های روحی شدهروانی از افرادی که در سیل اخیر دچار آسیبهای روحی و . حمایت2

 ها بطور برابر و عادلانه خواهد بود و هیچ تبعیض ناروایی صورت نخواهد گرفت.. تضمین اینکه جبران خسارت3

د در آینده خطرآفرین توانننمایند و میهایی که در جریان سیل آسیب دیده اما به ظاهر سالم میها و ساختمان. شناسایی سازه4

 باشند.

 . دفع پسماندهای ناشی از سیلاب و زیباسازی شهرها و روستاهای سیل زده5

 های شایانی انجام دادند.. تشویق کارکنان امدادی و افراد داوطلبی که در جریان امدادرسانی تلاش6

فروشی این کالاها در این مناطق از احتکار و گرانزده و جلوگیری . انجام اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی مردم سیل1

 توسط فرمانداران و استانداران

 هاپ( مستندسازی شواهد و گزارش

های گذشته به نحو یکی از دلایل ناکارامدی در مدیریت سیل در گذشته و حال این بود که شواهد و تجربیات حاصل از سیلاب

ها، طالعه و بررسی در آینده در دسترس باشد. چنانچه دلایل و عوامل بروز این سیلابشد تا برای ممقتضی مستندسازی و مکتوب نمی

توانست تجربیات شد امروزه این اسناد میها مستند و مکتوب میاقدامات انجام شده و میزان کارامدی دولت در کنترل این سیلاب

ر دهد. بدیهی است اکنون که مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع ارزشمندی در اختیار دولت و کارشناسان برای مدیریت سیلاب اخیر قرا
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های ذیربط و نگذشته و بسیاری از شواهد انسانی و محیط زیستی موجود است، دولت باید از تمامی دستگاه 1389سیلاب فروردین 

ی، مهندسی، جغرافیایی، شهری، های مرحله به مرحله این سیلاب از تمام جوانب فننهادهای پژوهشی و علمی درخواست کند تا گزارش

 اداری، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی گردآوری، تحلیل و مستند شده و در اختیار عموم قرار گیرد.   

 های آیندهبند سوم( درس

های قسمت 1389توان دریافت که هیچ تضمینی وجود ندارد که سیلی که در فروردین با تحلیل عوامل وقوع سیلاب اخیر می

های بیشتری را بر جای نگذارد. بنابراین هر های آینده تکرار نشود و خسارتها یا سالسرزمین ایران را در نوردید دوباره در ماه زیادی از

کند که آیا نظام حقوقی ایران آمادگی و توانمندی مناسب و لازم برای مقابله با بروز چنین ذهن منطقی این پرسش را مطرح می

های فوق سنگین ناشی از سیلاب در آینده را دارد؟ به دارد؟ آیا نظام مالی و اقتصادی کشور توان تحمل هزینه تهدیدهایی را در آینده

های اقتصادی، اجتماعی و فنی کشور که خود های موجود در سایر بخشهای نظام حقوقی و کاستیرسد با توجه به کاستینظر می

بخشی برای تضمین پیشگیری ابله با سیل هستند، این نظام حقوقی آمادگی اطمینانعامل مضاعفی برای ناکارامدی نظام حقوقی در مق

-تواند تضمین کند که یارای جبران همه هزینهباری را در آینده نداشته باشد و نظام مالی کشور نیز نمیاز وقوع چنین سیلاب خسارت

 های ناشی از یک سیلاب دیگر را دارد.   

 ن، جبران بهتر از بخشش  الف( پیشگیری بهتر از جبرا

ای از سازکارهای حقوقی مدیریت بحران در سیل به مرحله کنترل سیل و امدادرسانی اختصاص یافته است حال آنکه قسمت عمده

اند. به عبارتی قواعد پیشگیرانه و جبران خسارت به در دو مرحله پیشگیری و جبران خسارات این سازکارهای حقوقی کمتر توسعه یافته

تری داشته باشند. پیشگیری از وقوع خسارت بهتر از جبران آن است چرا که تر و آمرانهبایست جایگاه حقوقی قوییل اهمیت آنها میدل

تر و ها جبران نشوند و یا توان مالی لازم برای جبران آن وجود نداشته باشد؛ همچنین جبران خسارت عادلانهحتمال دارد برخی خسارت

ظار بخشش از سوی خسارت دیده است. نباید از فرد زیاندیده از سیل انتظار داشت که به دلایلی مانند وضعیت اقتصادی تر از انتاخلاقی

های جبران نشده نامطلوب حق خود را ابراء کرده و جبران خسارت را مطالبه نکند. چرا که به فرض رضایت شخص قربانی، خسارت

گذارند. به هر حال شرافت حقوق در این است که هیچ خسارتی جبران بیشتری بر جای میهای مانند و خود خسارتهمچنان به جا می

نشده باقی نماند ولو آنکه زیاندیده راضی باشد. بنابراین ضروری است تا سازکارهای حقوقی لازم برای تنظیم دقیق نحوه شناسایی 

 تری یابند.  ها توسعه بیشتر و مناسبمسئولیت، ترمیم و جبران خسارت

های مادی و معنوی، انسانی و محیط زیستی وارده به کشور در جریان سیل اخیر بسیار سنگین و گاه تحمل ناپذیر بود. اما خسارت

های بسیار ها این بود که دولت صرفا با اصلاحات حقوقی و فنی لازم و با صرف هزینهنکته قابل تأمل و درس آموختنی در این خسارت

ها جلوگیری کند یا لااقل آنها را تا حد زیادی کاهش دهد. اما دولت توانست از بروز این خسارتهای کنونی میمیزان خسارتکمتری از 

پذیر بودن پذیری کشور و آسیبانگاری و مسامحه یا هر دلیل دیگری به هشدارهای کارشناسان مبنی بر سیلتوجهی، سهلبه دلیل بی

ساز اعتنا نداشته و در نتیجه تمادی نسبت به اجرای موثر قوانین و مقررات پیشگیرانه، بازدارنده و ایمنتوجهی کرده، سالیان مآن بی

ها شده است. امروز نیز چنانچه در اجرای این قوانین تعلل ورزیده و از فجایع کنونی برای امروز متحمل این حجم عظیم از خسارت

 هایی و بلکه شدیدتر خواهیم بود.  وز چنین خسارتآینده درس عبرت نگیرد، در آینده نیز شاهد بر
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 ب( حفاظت از محیط زیست به عنوان یک ضرورت راهبردی 

واقعیت انکارناپذیری که پیش روی امروز و آینده کشور ما قرار دارد این است که برای تداوم حیات شایسته و زندگی سالم هیچ 

طبیعی کشور نیست. درواقع امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به نحو ای جز حفاظت قاطعانه از محیط زیست و منابع چاره

های گذشته از وضعیت حفاظت محیط زیست در کشور بنیادینی به امنیت محیط زیستی گره خورده و از آن جدایی ناپذیر است. درس

بخش از محیط زیست، به نحوی که انه و اطمینانها نشان داد که قوانین و مقررات کنونی برای حفاظت قاطعو تأثیر آن بر بروز سیلاب

های آینده باقی بماند کارامد و موثر نیستند. بنابراین یک تحول راهبردی و اساسی در نظام حقوق محیط زیست سالمی برای سال

ناپذیر و فمحیط زیست کشور ضروری است بدین نحو که قواعد حقوقی حفاظت از محیط زیست باید به عنوان قواعد آمرانه، تخل

هیچ کم و کاستی اجرا شوند. دلیل تأکید بر ارتقای جایگاه حقوقی این قوعد این است که معمولا خود نظام راهبردی تلقی شوند و بی

کند. اما چنانچه جایگاه حقوقی به بهانه توسعه اقتصادی و اجتماعی اجازه نقض قواعد محیط زیستی و تخریب طبیعت را صادر می

-قواعد محیط زیستی در نظر گرفته شود، نقض آنها به سادگی ممکن نبوده و اجرای آنها با حساسیت بیشتری صورت می بالاتری برای

گیرد. در این راستا حفاظت از محیط زیست کشور باید بخشی از ارکان تأمین امنیت کشور تلقی شده که ضرورت حیاتی و راهبردی 

گرایانه زیستآمیز محیطچنین تلقی و برداشتی از حقوق محیط زیست یک نگاه اغراق برای کشور دارد و تخلف از آنها جایز نیست.

حد و حصر برای توسعه اقتصادی های علمی نسبت به وضعیت اکولوژیک کشور و تمایل بینیست، بلکه هنگامی که تمامی رهیافت

ی اکولوژیکی کشور رو به پایان بوده و زمینه برای بروز آورشود که ظرفیت تحمل و تابشوند این نتیجه به روشنی نمایان میبررسی می

افزاتر فراهم است. طی سالیان گذشته کارشناسان هشدارهای زیادی در مورد وضعیت نامطلوب تر و خسارتهای طبیعی ستهمبحران

های اقتصادی اثر نکرد و پذیری در برابر حوادث طبیعی دادند اما هشدارهای آنان به دلیل تفوق نگرشمحیط زیست کشور و آسیب

مورد تلقی شوند، دوباره این چرخه شوم سازی بیامروز نیز چنانچه این هشدارها مورد توجه قرار نگرفته و صرفا نوعی اغراق و حساس

تخریب محیط زیست و گرفتار شدن در چنبره خشم آن تکرار و تکرار خواهد شد. بنابراین وضعیت محیط زیست به مثابه یک وضعیت 

 ضطراری است که باید تابع قواعد خاص بوده و اجرای آنها با قاطعیت بیشتری تضمین شوند.ا

توان آموخت ضرورت سازگاری با دگرگونی اقلیمی به جای مقابله با آن است. پیشگیری از درس مهم دیگری که برای آینده می

دارد. حتی در کشورهای پیشرفته و توانمند  وجود سیل خطر از اینیست و همیشه درجه ممکن کامل طوربه رخداد سیل و مقابله با آن

گذارد. در اینکه دگرگونی های زیادی به جای میدهد و خسارتدر زمینه مدیریت بحران نیز مانند آمریکا و ژاپن سالانه سیل رخ می

اندازه دچار این تغییرات خواهد شد، اقلیمی دقیقا چه آثاری بر کدام مناطق کره زمین خواهد گذاشت و اینکه سرزمین ایران تا چه 

های سهمگین بیشتر های غیر عادی مانند سیلابهای علمی روند پدیدهبینیابهاماتی وجود دارد اما بر حسب آخرین دستاوردها و پیش

ایج نشست با اشاره به نت 16/5/1389مورخه  89/ص/21981سازمان بنادر و دریانوردی طی نامه شماره خواهد شد. در این راستا 

کند که در تغییرات آب و هوایی که در شمال ایران و نوار قطب بینی میتخصصی در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی پیش

سال آینده، در حوضه جنوبی دریای خزر بارش افزایش خواهد یافت ولی در  21الی  11شمال رخ خواهد داد به احتمال زیاد در دوره 

اهش خواهد داشت و به این دلیل سطح تراز آب در دریای خزر نیز دچار کاهش خواهد شد. بنابراین آمادگی و حوضه شمالی آن ک

 های شدید از یکسو و تغییرات در سطح آب دریای خزر از سوی دیگر یک ضرورت گریز ناپذیر خواهد بود.سازگاری با افزایش بارش

راهبردهای  12مدیریت سیلاب در ایران مبارزه و مهار آن است همچنان که بند در  رسد تفکر و گرایش اصلیبا این حال به نظر می

هایی واقعیت این است که سیلاب در کنار خرابیکند. نیز بر مهار سیلاب تأکید می بلند مدت توسعه بخش آب از منظر آمایش سرزمین
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های حیات اکوسیستمی است. آنچه که سیلاب و یکی از نشانهآورد، برای طبیعت فواید زیادی دارد های انسانی به بار میکه برای سازه

خیز است. پیشگیری از وقوع سیلاب تقریبا ناممکن و یا های سیلابسازد ساخت و ساز غیر اصولی در محیطرا خطرناک و مخرب می

و امکان دستکاری نظام آب و ویژه آنکه پیشگیری قطعی از وقوع تغییرات اقلیمی نیز ممکن نیست ناهمساز با محیط زیست است به

هوایی نیز به منظور پیشگیری از وقوع سیل وجود ندارد. اما پیشگیری از وقوع خسارت ناشی از سیل ممکن بوده و بهتر آن است که 

یط رویکرد سازگاری با محیط زیست اتخاذ شود. بنابراین رویکرد کنونی مورد توجه در مدیریت محیط زیست و بحران، سازگاری با شرا

سازی و تطبیق با این شرایط. سازگاری با دگرگونی اقلیمی بر افزایش بینی شرایط نامطلوب طبیعی آینده و آمادهجدید است یعنی پیش

سازی در استفاده از منابع طبیعی، کاهش آثار محیط زیستی، اصلاح الگوهای مصرف، اصلاح الگوهای سکونت و پرهیز وری و بهینهبهره

های اخیر سازگاری با شرایط اقلیمی به تدریج مورد سازی تأکید دارد. در سالاطق نزدیک به رودها و آموزش و آگاهاز سکونت در من

های آبریز با برداری بهینه از منابع آب کشور در هریک از حوضهبهرهمصوبه فوق بر  2توجه حقوق ایران واقع شده است از جمله بند 

های غیرمتعارف، ها، توسعه استفاده از آبیفی منابع آب، سازگار با اقلیم، کاهش بیلان منفی دشترعایت قابلیت تجدیدپذیری کمی و ک

های طبیعی آبی در سطح بازچرخانی آب و استحصال از آبهای سطحی بر اساس اصول توسعه پایدار و با توجه به تامین نیاز محیط

سازگاری با ( نیز با هدف 6/12/1386) ارگروه ملی سازگاری با کم آبیتصویب نامه در خصوص تشکیل کتأکید دارد.  های آبریزحوضه

 وضع شده است. آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشورکم

 پ( اعتمادسازی

 های پینه بسته و پاهای برآماسیده، مادران خسته و پدران در هم شکسته، دخترکانآلوده، دستهای غمآلوده و دلهای گلچهره

-های لرزان، دیوارهای از هم دریده، دستارهای خالی و دستاندود، سقفهای گللبخند از لب افتاده و پسرکان طاقت از کف داده، خانه

-ها را حریمی نمانده، مردمان نجیبی که تاج گُل بر سرشان میدانی به اتاق پذیرایی رسیده و خانهافزارهای پراکنده در کوچه، زباله

ای مجهول است و شاید دست یاریگر صادقی اکنونانش تاج گِل بر سر کشیده و اینک نگاه سرشکسته و نومیدشان رو به آیندهبایست 

هایی را کم نشان های رسمی و غیر رسمی ما به سالیان متمادی چنین صحنهگشته آنان باشد و رسانههای تهیکه اندک مرهمی بر دل

بینیم و نیش جانکاه آن خانه دل ما ایرانیان را از ها را میاند. سالیان بسیار است که این صحنهردهنداده و دل بیننده را کم ریش نک

میهنان امری عادی گشته و ریشه امنیت سرزمینی کند. سالیان بسیار است که بحران و از دست دادن جان همبست سست میپای

-دیدگان، بازسازی خانه سست بیهای آسیبه کسی به التیام زخمکشور به تیشه تکرر حوادث طبیعی سست گردیده است. حال چ

خانمانان، نوازش بر سر یتیمان و دادن دست یاری به فروافتادگان بر خواهد شد و چه کسی به فرازاندن دیوار ایمنی و تعمیق اعتماد 

 میان مردم و دولت خواهد آمد؟ 

های روحی تسلی های جسمی مرهم ندیده و زخمهجبران نشده، زخم هایتکرار مستمر حوادث طبیعی در سالیان گذشته، خسارت

اثر دیوارهای ایمنی کشور را های بیعمل و گرفتن قولهای بینیافته، احساس نادیده ماندن و به تیغ تبعیض جدا شدن، شنیدن وعده

العینی جبران های مادی به طرفهسارتبنیان کرده است. حتی اگر خلرزان و خانه اعتماد مشترک میان مردم و دولت را سخت سست

شود و های معنوی به جا مانده و اعتماد زیر پا مانده غمض عین نشود. هیچ بحرانی بدون همیاری مردم مدیریت نمیشوند، از خسارت

چه دولت را امروز و دولت را هر آیینه از جلب اعتماد و اطمینان مردم گریزی نیست چرا که کشورداری جز به اعتماد مردمی نپاید. چنان

های کمتری متحمل شده و دست یاری و پایمردی مردم را در دست خود داشته باشد، فردا سودای آن است که در حوادث بعدی هزینه
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ای جز این ندارد که به کوته زمان ممکن با لطایف الحیل این خانه اعتماد را بازسازی کرده و اطمینان مردم را به صدق و تعهد چاره

 ها ممکن نیست.  تر مقررات و جبران خسارتریزی بهتر، اجرای دقیقی خود بازستاند و این امر جز با برنامهعمل

  یضرور اصلاحات -1-1-4

تمامی عوامل منجر به تشدید سیلاب اخیر از تخریب محیط زیست و تجاوز به حریم رودها تا ساخت و سازهای غیر اصولی و 

های اند تا به یکباره نیز اصلاح شوند. بلکه رفع آنها مستلزم کسب تجربه از درسیکباره و یک شبه ایجاد نشدهمدیریت نادرست سدها به 

گذشته و انجام اصلاحات مستمر و هوشمندانه در نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور با تأکید و اصرار هر بیشتر و با 

  مشارکت همه اشخاص ذیربط است.

 صلاحات حقوقیبندیکم( ا

است. البته با آنکه گاهی عوامل اقتصادی، اجتماعی، فنی و  کشور یحقوق نظام تیتقواصلاح و  مدیریت موثر سیل در کشور مستلزم

تواند برخی از های حقوقی به نوبه خود میکنند، اما به هر حال کاهش چالشسیاسی نیز در اجرای موثر نظام حقوقی مشکل ایجاد می

 ریت سیلاب را کاهش دهد.مشکلات مدی

 الف( اصلاحات تقنینی

-ها با تأکیـد ارائـه مقـررات و قواعـد اختصاصـی و مشـترک بـرای انـواع بحـران. تصویب یک قانون جامع برای مدیریت بحران1

 های طبیعی کشور 

وظایف کلیه نهادهای مرتبط در به عنوان مثال تعریف سیل و ارائه ضوابطی برای شناسایی و اعلام بروز سیلاب و تعیین و تفکیک 

دستورالعمل اتحادیه  2ماده  1ای که مورد توجه برخی اسناد حقوقی خارجی بوده است به عنوان مثال بند این زمینه لازم است. نکته

آب کند: هر گونه زیر ( طی عبارتی کلی سیل را چنین تعریف میEC 2007/60/ECاروپا در خصوص ارزیابی و مدیریت خطرات سیل )

های موسمی، های رودخانه، سرازیر شدن آب از مناطق مرتفع، بارشاند توسط جریانهایی که پیش از زیر آب نبودهرفتن موقتی زمین

 های ناشی از زهکشی.آبافزایش سطح آب دریا و ورود به ساحل و زه

 . ایجاد قواعد حقوقی خاص برای مدیریت سیل1

تواند تابع تشریفات بطئی حقوقی و اداری باشد. در کنترل آن در جریان حادثه نمیسیل یک وضعیت اضطراری است که گاهی 

مند باشند تا بتوانند با سرعت های تشخیصی مناسبی در چارچوب قانون بهرهچنین موارد خاصی مقامات اجرایی باید از صلاحیت

ضعیت اضطراری از این دست قواعد هستند که به ها حفاظت کنند. قواعد حقوقی وبیشتری سیل را کنترل کرده و از جان انسان

های سریع گرفته و کنند در صورت نقص قواعد حقوقی یا دست و پار گیر بودن آنها در مواقع بحرانی تصمیممقامات اجرایی کمک می

 اجرا کنند البته با شرط رعایت حقوق بنیادین اشخاص.

 یست و منابع طبیعی . وضع قوانین جامع و یکپارچه برای حفاظت از محیط ز1

ترین مشکلات مربوط به حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، پراکندگی و تشتت قوانین و مقررات و نبود یک قانون یکی از جدی

کند. در بسیاری از موارد جامع و یکپارچه در این زمینه است که عملا مشکلات اجرایی زیادی برای مقامان مجری و قضایی ایجاد می

کند. بنابراین تصویب یک قانون جامع حفاظت و پراکندگی قوانین و مقررات زمینه را برای تخلف و سوءاستفاده فراهم می این تشتت

 تواند برخی از این مشکلات عدیده را حل کند.محیط زیست و قانون جامع منابع طبیعی می
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رویکــرد پیشــگیری از وقــوع جــرم و  . افــزایش ضــمانت اجراهــای قــوانین و مقــررات محــیط زیســتی و منــابع طبیعــی بــا8
 هاکارامدسازی مجازات

 گذاری در زمینه مدیریت منابع آب و سیل: سازی مقررات و کاهش تورم مقررات. یکپارچه1

های متعددی در زمینه آب و سیل از سوی نهادهای مختلف شامل هیأت ها و دستورالعملدر حال مقررات، ضوابط فنی و نشریه

ای از مقررات نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه صادر شده است که انبوههوزیران، وزارت 

شوند و سردرگمی مقامات اجرایی را نیز دهند. این حجم زیاد از ضوابط در بادی امر باعث تشتت و تورم مقررات میپراکنده را شکل می

 سازی مقررات فنی مرتبط با سیل کنند.است نهادهای مذکور اقدام به تنقیح و یکپارچه به همراه دارند. بنابراین بهتر

 گذاری و انتشار مستمر نتایج آن برای عمومهای اجرایی به پایش و ارزیابی آثار مقررات. الزام دستگاه6

هـای مـرتبط بـا خـود در زمینـههای اجرایی به اشـاعه و مبادلـه اطلاعـات و دسـتاوردهای علمـی و پژوهشـی . الزام دستگاه7
 های طبیعی  بحران

 ب( اصلاح مقررات ساخت و ساز 

 . تصویب قوانین و مقررات جامع ساخت و ساز1

مقررات ناظر بر ساخت و ساز نیز به مانند مقررات منابع طبیعی پراکنده، متشتت و گاه مبهم هستند. به عنوان مثال مقررات ملی 

یک مصوبه حقوقی هنجاری و منتظم را ندارد و بدیهی است که در دایره عمل نیز زمینه تخلف یا  ساختمان اساسا هیبت و چارچوب

 کند.اجرای نامناسب را تسهیل می

 . تقویت قواعد ایمنی و مسئولیت سازندگان1

ایمنی در ساخت و ساز لرزه، تقویت و ارتقای قواعد ویژه سیل و زمینپذیری کشور در برابر حوادث طبیعی بهبا توجه به سطح آسیب

-های مهندسان و سازندگان سازهضروری داشته و لازم است تا قوانین و مقررات مرتبط با حساسیت و دقت بیشتری تکالیف و مسئولیت

 های مختلف را مقرر کنند.

 . اصلاح نظام حقوق شهری1

های آمایش ه الزامی ساختن تهیه طرحدر حال حاضر الزامات قانونی متعددی برای اصلاح ساخت شهری ضرورت دارد از جمل

سازی شهرها و روستاها در برابر سیل؛ تصویب ضوابط و سرزمین برای توسعه نقاط شهری و روستایی؛ تعیین ضوابط مشخص برای مقاوم

-و مقاومبازآفرینی مقررات خاصی برای تعیین حد نصاب برای سطح اشغال شهر و مساحت فضای سبز در شهرها و روستاها؛ الزام به 

 سازی شهرها و روستاها.

 رسانیپ( اصلاح نظام اطلاع

ویژه اطلاعات مربوط به کمیت و کیفیت های اجرایی به تهیه و انتشار اطلاعات پایه مربوط به حوزه فعالیت خود به. الزام دستگاه1

 های کشاورزی و نیاز آبی کشور. ینهای سیلابی، زمها، جمعیت افراد ساکن در دشتپوشش گیاهی و خاک، وضعیت رودها و تالاب

ها در های اجرایی مرتبط با سیل به مستندسازی و انتشار اقدامات انجام شده و تجربیات حاصله از مدیریت سیلاب. الزام دستگاه2

 گذشته برای استفاده در آینده.
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 های نظارتیت( کارآمدسازی سیستم

 ها در شهرها به منظور مقاومت در برابر سیلسازی ساختمانعملیات مقاوم. نظارت دقیق استانداران و فرمانداران بر 1

 ها های عمرانی و ساخت و سازسازمان برنامه و بودجه به اعمال نظارت موثر بر رعایت اصول و ضوابط ایمنی در طرح. الزام 2

یفیت اجرای قوانین و مقررات مرتبط با های تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی به بازرسی و پایش مستمر ک. الزام کمیسیون3

 سیل و ارائه گزارش منظم به مردم

ها و قضات در پیگرد و رسیدگی به جرایم محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت و ساز و تقویت شعب . افزایش اختیارات دادستان4

 تخصصی در این زمینه

و تخصصی در مورد عملکرد نهادهای عمومی در زمینه محیط های مستمر . الزام سازمان بازرسی کل کشور به انجام بازرسی5

 زیست، منابع طبیعی و ساخت و سازها.

 های مردم نهاد در نظارت و اقامه دعوی در زمینه تخلفات محیط زیستی، منابع طبیعی و ساخت و ساز.. تقویت انجمن6

  بند دوم( اصلاحات سازمانی

 ای برای مدیریت موثر سیلاب برخی اصلاحات اداری لازم است: برای ایجاد نظام سازمانی موثر و حرفه

های مرتبط با سیل مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان . تشکیل دفاتر و واحدهای تخصصی مدیریت سیل در سازمان1

نیرو، وزارت راه و شهرسازی، ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جنگل

 های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی شهرسازی و معماری، سازمان شهرداری

 ها . تشکیل جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران بطور منظم و مستمر در سطح مرکز و استان2

 . تشکیل جلسات شورای عالی آمایش سرزمین بطور منظم و مستمر 3

 ت سازکارهای همکاری میان سازمانی برای انتقال اطلاعات، تجربیات و تجهیزات در مراحل مختلف مدیریت سیل. تقوی4

ها به تشکیل های اجرایی و الزام این دستگاه. تقویت سازکارهای همکاری موثر و مستمر میان نهادهای علمی و پژوهشی و دستگاه5

 اهی در مدیریت بحرانجلسات مشترک با نهادهای علمی و اساتید دانشگ

طرفانه توسط های نظام مهندسی با هدف ارتقای کارامدی این نهادها و تضمین اعمال نظارت دقیق و بی. اصلاح ساختار سازمان6

 آنها در فرایند ساخت و ساز در کشور 

ولتی به فراهم ساختن امکانات لازم های دهای محلی و الزام دستگاهها در مدیریت سیلابها و دهیاری. افزایش اختیارات شهرداری1

 برای آنها در این خصوص

 . تشکیل کمیته تخصصی سیلاب در شورای عالی آب با صلاحیت مشخص9

 المللی. تسهیل همکاری بین8

المللی دشوار و یا ناممکن است. به دلیل فوریت شرایط در صورت وقوع سیل همکاری و امروزه مدیریت سیل بدون همکاری بین

های خارجی سرباز المللی ضروری است و هیچ کشوری نباید برای حفظ و نمایش اقتدار خود از همکاری و دریافت کمکت بینمساعد

المللی مانند صلیب های متصدی را  ملزم کنند تا به نحو نهادینه و موثری با نهادهای بینزند. بنابراین قوانین مدیریت سیل باید سازمان

 های انسان دوستانه مبادله کنند.اشناسی و نهادهای همتای خود همکاری داشته و کمکسرخ و سازمان جهانی هو
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 بند سوم( اصلاحات در حوزه حفاظت محیط زیست

با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل بروز یا تشدید سیل تخریب محیط زیست طبیعی است، بنابراین سازمان حفاظت محیط 

گیری سیل در کشور ایفا کند. در این و موثری در پیشگیری از تخریب محیط زیست و در نتیجه شکل بایست نقش سازندهزیست می

کنند که به نظر های این سازمان را مشخص میراستا دو قانون مهم شکار و صید و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صلاحیت

رتی موثر بر حفظ محیط زیست کشور تا حدود زیادی کافی است. ها و کاستی برای ایفای وظیفه نظارسد با وجود برخی ابهاممی

بنابراین چنانچه سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان مرجع اصلی حفظ محیط زیست کشور و ناظر بر حفاظت از تمام 

ری از وقوع سیلاب در های طبیعی و پیشگیهای طبیعی بدانیم، آنگاه این سازمان باید نقش موثرتری در تخریب تمام عرصهاکوسیستم

های مختلفی است که نظارت عالی سازمان ای که در این زمینه وجود دارد تلقی و تفسیر سازمانکشور ایفا کند. اما مشکل عمده

های پذیرند. از نظر وزارتخانهحفاظت محیط زیست و صلاحیت عام آن در حفظ محیط زیست را به دلیل تعارضات قوانین مختلف نمی

ها ها، مراتع، آبخیزداری و مدیریت رودها و آبخوانها متصدی امور مربوط به اراضی، جنگلورزی و نیرو، خود این سازمانجهاد کشا

شود. بدین ترتیب در عمل حفاظت از کلیت هستند و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در این مسائل مداخله اداری تلقی می

 رو است.های مختلف محیط زیستی کشور روبههای متصدی عرصهمکاری نامطلوب سازمانمحیط زیست کشور با ناهماهنگی اداری و ه

افزون بر مشکل اداری فوق، برخی ابهامات و مشکلات قانونی نیز در انجام بهتر و موثرتر نظارت بر حفاظت محیط زیست کشور 

از تخریب محیط زیست منجر به وقوع سیلاب  توانند مشکلاتی در پیشگیریتوسط سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارند که می

رفت سازمان ایجاد کنند. با این حال و با توجه به تأکیدهای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و روح کلی این قانون انتظار می

وارده به  حفاظت محیط زیست قائل به نقش نظارتی اصلی خود در مقابله با تخریب محیط زیست منجر به سیلاب و ترمیم صدمات

کرد. در تحلیل نهایی باید محیط زیست در اثر سیل در کشور شده یا لااقل مشکلات و موانع حقوقی خود در این زمینه را رسما اعلام می

ها، آبخیزها و رودها را در اختیار های محیط زیستی مانند جنگلگفت که هر چند برخی قوانین صلاحیت رسیدگی به برخی حوزه

ها بخشی جدایی ناپذیر از محیط زیست کشور هستند و سازمان های دیگر قرار داده است، اما همه این اکوسیستمو سازمان هاوزارتخانه

ها بایست این سازمانحفاظت محیط زیست در راستای ایفای مسئولیت خود به عنوان مرجع صلاحیتدار اصلی حفظ محیط زیست می

ساخت و در موقع سیلاب نیز هشدارها و تذکرات جدی را به این نهادها صلاحیت آنها میهای تحت را ملزم به حفاظت از اکوسیستم

 داد. می

تر به صلاحیت اصلی در نهایت باید گفت که یک بازنگری اساسی در نقش و صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست و تصریح روشن

شود قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ین راستا پیشنهاد میهای طبیعی کشور لازم است. در ااین سازمان در صیانت از اکوسیستم

 با توجه به موارد زیر اصلاح شود: 1353

های اجرایی مختلف از لحاظ حفظ محیط . افزایش صلاحیت نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت بر عملکرد دستگاه1

 زیست

 . تقویت ساختار اداری و مالی سازمان حفاظت محیط زیست2

 هاویژه در مورد تجاوز به حریم رودخانههای جرائم و تخلفات محیط زیستی به. افزایش ضمانت اجراها و مجازات3

 . اصلاح و تقویت نظام پایش، بازرسی و هشدار محیط زیستی 4
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تخریب و   های اجرایی به تبعیت از تذکرات سازمان حفاظت محیط زیست در پیشگیری، کاهش آثار و ترمیم. الزام دستگاه5

 آلودگی محیط زیست

 رسانی محیط زیستی    . تقویت نظام اطلاع6

 بندیجمع-1-1-8

با آنکه سیل یک پدیده مخرب است ولی مزایای محیط زیستی و اقتصادی زیادی نیز دارد و به همین دلیل سازگار شدن با آن به 

های شدید آب و هوایی و اقلیمی است که خیز با نوسانی سیلجای مهار و مبارزه با آن ضروری است. سرزمین ایران یکی از کشورها

های گذشته قوانین و مقرراتی برای مهار و مقابله دهد. با توجه به این نکته طی دهههای شدیدی قرار میاین کشور را در معرض سیلاب

های ناشی از ها و خسارتلعه عوامل وقوع سیلاباند. با این حال مطابا سیل به تصویب رسیده و نهادهایی در این زمینه مسئولیت یافته

دهد که عوامل انسانی مانند تخریب پوشش گیاهی، تغییر مسیر رودها و بستر و سواحل آن، ساخت غیر اصولی و نا ایمن آن نشان می

تصویب قوانین پیشگیرانه ها داشته است. با وجود ها و مدیریت نامناسب امدادرسانی نقش زیادی در تشدید آثار ویرانگر سیلابسازه

ها و حریم رودها، همچنان وقوع سیل و ویرانگری ناشی از آن در متعدد مانند جلوگیری از ساخت و ساز غیر اصولی، حفاظت از جنگل

ه مانند و این نشان می دهد کنشده باقی میهای ناشی از سیل نیز جبرانکشور رو به گسترش دارد و از سوی دیگر بسیاری از خسارت

زدایی و تخریب دو رکن اصلی مدیریت بحران یعنی پیشگیری و جبران و بازسازی ناقص است. حجم وسیع و غیر قابل تصور جنگل

رویه سطح اشغال در شهرها نمایانگر ها و دریاها، افزایش بیها، تخریب سواحل تالابپوشش گیاهی، تجاوز به حریم و بستر رودها و آبراه

ها، ضعف نظام حقوقی ساخت و ساز و حفاظت و صیانت از پوشش گیاهی، خاک، و سواحل و بستر آبراه ضعف حاکمیت قانون در

های ضعیف است. در این میان تخلفات بارز دولت در صدور مجوزهای غیر اصولی یا انجام ندادن وظایف نظارتی خود و همچنین نظارت

گذارد و در ر نظارت بر تخلفات نهادهای دولتی، جای هیچ بحثی  باقی نمیتعلل و اهمال سازمان بازرسی کل کشور و نهاد دادستانی د

 کشد.تحلیل نهایی حاکمیت و اقتدار دولت را بطور جدی به چالش می

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به دستاوردهای علمی قابل توجه در سطح داخلی و جهانی در 

های علمی و پژوهشی نهادهای مختلف دانشگاهی و پژوهشی در سیل و نحوه مدیریت آن و نیز با توجه به گزارشخصوص عوامل و آثار 

این خصوص، دولت آگاهی و اطلاع لازم را در خصوص لزوم پیشگیری و آمادگی در برابر سیلاب را داشت. تصویب قانون توزیع عادلانه 

ها، قوانین و مقررات و ضوابط نامه حفاظت از حریم رودخانهان مدیریت بحران، آیینآب، قانون پیشگیری از سیل، قانون تشکیل سازم

فنی متعدد دیگر در خصوص پیشگیری از سیل جملگی نشان از آن دارد که دولت آگاهی اولیه لازم در خصوص خطرپذیری شدید 

ه هشدارهای علمی قابل توجه، اقدامات لازم برای پیشگیری کشور در برابر سیل لزوم مقابله با آن را داشت اما با وجود این آگاهی و ارائ

 و مدیریت بهتر سیلاب را در کشور انجام نداده است. 

آید که ها در خصوص عملکرد آنها در سیلاب اخیر چنین بر میهای دریافتی از سازماننکته مهم دیگر آنکه با توجه به پاسخ

های و مراحل مرتبط با ها و خلاءهای قانونی به وظایف قانونی خود در زمینهبرخی کاستیاند تا با وجود های مختلف تلاش کردهدستگاه

ها حسب اظهارات شود که اگر چنانچه این دستگاهها این پرسش مهم مطرح میسیلاب مختلف عمل کنند. اما پس از بررسی این پاسخ

بار بود؟ سه پاسخ به این پرسش قابل ین اندازه گسترده و خسارتاند پس چرا سیلاب اخیر تا اخود به وظایف قانونی خویش عمل کرده

 تصور است: 



      591     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

ها حتی با وجود عمل به وظایف های اجرایی خارج بوده و این دستگاهنخست اینکه شدت و دامنه سیلاب از توان و انتظار دستگاه

 اند توان مقابله با این سیلاب داشته باشند. توانستهقانونی نیز نمی

ها نتیجه ای و پراکنده عمل کردن این دستگاهاند اما به دلیل جزیرههای اجرایی به وظایف خود عمل کردهینکه دستگاهدوم ا

مطلوب در پیشگیری و کنترل این سیلاب حاصل نشده است. در واقع انجام ندادن اقدامات پیشگیرانه، نبود همکاری، همگرایی و تبادل 

اثر یا کم اثر کرده های آنها را بیهای اجرایی اثر اقدامات آنها را در مدیریت سیلاب کاهش داده و تلاشاطلاعات و تجربیات میان دستگاه

 است. 

های اجرایی در خصوص عمل به وظایف خود چندان مقرون به واقعیت نیست چرا که به دلیل سوم اینکه برخی اظهارات دستگاه

حقوق ایران، اساسا اطلاع دقیق و قابل اطمینانی در خصوص سیاق و کیفیت اقدامات گذاری در نبود سازکار ارزیابی آثار مقررات

-های اجرایی اظهار میهای مرتبط با سیلاب وجود ندارد. با آنکه دستگاههای اجرایی در عمل به وظایف قانونی خود در زمینهدستگاه

طرفانه و های عینی، بیعا هنگامی قابل پذیرش است که گزارشاند اما این ادکنند تا حدود زیادی به وظایف قانونی خود عمل کرده

های اجرایی، مجلس شورا و قوه قضائیه منتشر شود. هر گونه تحلیل در دقیق در خصوص ارزیابی اجرای قوانین و مقررات توسط دستگاه

آن است و در صورت نبود چنین اطلاعات هایی و انتشار نتایج های اجرایی مستلزم انجام چنین ارزیابیخصوص کیفیت عملکرد دستگاه

گذاری برای ها بر حسب نتایج حاصله ارزیابی خواهد شد. اما با وجود اهمیت جدی سازکار ارزیابی آثار مقرراتعملکرد این دستگاه

های تگاهاصلاح نظام حقوقی کشور، چنین مکانیسمی برای بررسی و پایش میزان اجرایی شدن یا نشدن قوانین و مقررات توسط دس

های اجرایی در خصوص ایفای کامل وظایف خود عاری از خطا نبوده و از آنجا مجری عملی نشده است. بنابراین چه بسا اظهارات دستگا

ها در اجرای قوانین و مقررات وجود ندارد، هایی اطلاع دقیقی در مورد میزان موفقیت این دستگاهکه اساسا به دلیل نبود چنین ارزیابی

زده به حکم رسانی به مناطق بحرانها و نحوه کمکتوجه نتایج عینی حاصله در قضیه این سیلاب از قبیل میزان ورود خسارت پس با

ویژه مرحله پیشگیری، فارغ از های اجرایی در مراحل مختلف مدیریت سیل، بهضرورت باید چنین نتیجه گرفت که عملکرد دستگاه

 اند.ها به وظایف خود عمل کرده یا نکرده بودهثمر بخش و کارامد نبوده است، خواه این دستگاهاظهارات آنها بطور فردی و مجموع 

های های اجرایی گاه به وجود خلاءها و موانع حقوقی و دیگر کاستینکته قابل تأمل دیگر در همین راستا این است که دستگاه

آنکه وجود خلاءها و موانع حقوقی، فنی، اداری و مالی در هر نظام مدیریت کنند. با اداری و مالی در اجرای بهتر وظایف خود اشاره می

های اجرایی با وجود کشد که چرا این دستگاهبحران در هر کشوری قابل تصور است، اما طرح این ادعاها این پرسش را به میان می

اند رسانی مناسب و به موقع نکردهها اطلاعص و کاستیآگاهی کامل از اهمیت مسأله پیشگیری و آمادگی در برابر سیل در مورد این نواق

ها با اند؟ اگر این دستگاه؟ چرا طی گزارشی رسمی این موانع را به اطلاع هیأت دولت، مجلس شورا، قوه قضائیه و عموم مردم نرسانده

اند، چرا با وجود برخورداری از رو بودهبخش مقتضی روبهمشکلات قانونی اعم از ابهام، پراکندگی، یا نبود قوانین و مقررات صلاحیت

اند تا اصلاحات حقوقی لازم صورت گیرد؟ اگر معاونت امور مجلس در بدنه سازمانی خود این مشکلات را به اطلاع مجلس نرسانده

-دولت و مجلس نرساندهاند چرا به اطلاع رو بودههای اجرایی با مشکل کمبود اعتبار مالی یا تجهیزات و نیروهای متخصص روبهدستگاه

اند، چرا مقامات قوه قضائیه را به های اجرایی شاهد تخلف اشخاص عمومی و خصوصی از قوانین و مقررات در عمل بودهاند؟ اگر دستگاه

-کاربری اند؟ و در شرایطی که بسیاری از تخلفات قانونی مانند تصرفات غیر مجاز و تغییرنحو شایسته در جریان این تخلفات قرار نداده

ها و ها، مراتع و سواحل و ساخت و سازهای غیر اصولی محرز و در مرئی قوه قضائیه بوده است، چرا این قوه ناظر پیگیریهای جنگل

 ها وارده به عمل نیاورده است؟ پیگردهای قانونی لازم را به منظور مجازات متخلفات و ترمیم خسارت
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گیری کرد که با وجود شدت این سیلاب و نیز برخی خلاءها در امکانات، چنانچه یجهتوان نتها چنین میدر پاسخ به این پرسش

های کوتاه مدت و کردند، میزان خسارتها لازم را انجام داده و به وظایف خود به دقت عمل میبینیها و پیشنهادهای دولتی پیشگیری

های مکرر در کشور و آگاهی از مسبوق به سابقه بودن وقوع سیلابشد و با توجه به بلند مدت این سیلاب تا این اندازه سنگین نمی

های اجرایی و قوه های اداری ضروری برای دستگاهپذیر بودن کشور در برابر سیل و تأمین بسیاری از بسترهای قانونی و صلاحیتآسیب

  قضائیه، اهمال این نهادها در پیشگیری و مدیریت بحران در حین سیلاب محرز است.    

در پایان به منظور پیشگیری از تکرار چنین حوادثی در آینده و با هدف مدیریت کارامد سیل در کشور اصلاح نظام حقوقی مدیریت 

شود تقویت حقوق محیط زیست و منابع طبیعی، تقویت حاکمیت قانون و اصلاح نظام حقوقی پیمان و ساخت و بحران، پیشنهاد می

های طبیعی، اصلاح نظام بینی و هشدار، تقویت نظام علمی و پژوهشی مرتبط با سیلاب و بحرانشسازهای عمرانی، اصلاح نظام پی

های اجرایی به ارزیابی کیفیت و آثار اجرای قوانین و مقررات وجهه همت مجلس، دولت و قوه نظارت بر اجرای قوانین و الزام دستگاه

 قضائیه قرار گیرد.
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 های نظام حقوق محیط زیست در پیشگیری و مقابله با بحران سیلنگاهی بر کاستی-1-1
 7۶9علی مشهدی

 مقدمه -1-1-1

(1) 

                                                 
 دانشکده حقوق دانشگاه قم.ق عمومی دانشیار گروه حقو  263
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-کیفیت محیط زیست میتوان از دو منظر نگریست. نخست تأثیری که سیلاب بر نسبت سیل و نظام حقوق محیط زیست را می

گذارد و دیگری تأثیری است که تخریب محیط زیست از جمله تغییرات آب و هوایی در ایجاد سیل دارد. سویه نخست به این معنا است 

تواند آثار زیست محیطی متعددی به دنبال داشته باشد. ایجاد تخریب و بروز خسارات در محیط زیست طبیعی و که وقوع سیل، می

ها هستند. تخریب خاک، قطع درختان مسیر سیلاب، تخریب زی بروز آلودگی در محیط زیست انسانی از مهمترین آثار سیلابسازمینه

تواند از هایِ جانوری و گیاهی، ورود خسارت بر منابع طبیعی، آلودگی منابع آب و پسماندها در محیط زیست انسانی میزیستگاهِ گونه

 یلاب باشد. مهمترین آثار زیست محیطی یک س

(2) 

تواند زمینه ساز بروز سیلاب شود. قطع بی رویه درختان جنگلی، چرای بی رویه دام، در سویه دوم، تخریب محیط زیست می 

تخریب مسیر و بستر رودخانه، تغییرات آب و هوایی، سدسازی، مداخلات انسانی در مسیر و بستر طبیعی رودها و... اقداماتی از این 

زمینه ساز بروز سیلاب شود. امروزه در نظام حقوق محیط زیست بیشترین عامل سیلاب به این دست از عوامل از جمله تواند دست می

تواند تأثیر مستقیمی بر الگوهای بارش در یک منطقه و خشکسالی در منطقه یا زمانی دیگر گردد.تغییرات اقلیم میتغییرات اقلیم بر می

 شود.  

(3) 

و پس از وقوع  duringنخست)تأثیر وقوع سیلاب بر کیفیت محیط زیست( بیشتر ناظر بر زمان حیناز لحاظ زمانی سویه 

است.  aprioriاست. ولی مورد دوم)تأثیر محیط زیست بر وقوع سیلاب( بیشتر ناظر بر زمان پیش از وقوع سیلاب aposterioriسیلاب

برای هر دو وضعیت در نظام حقوق محیط زیست ایران قوانین و مقررات)هنجارها( متعددی به تصویب رسیده است. همچنین نهادها و 

توان تحلیل و ارزیابی نظام حقوق محیط های اجرایی مختلف، تکالیفی در این زمینه برعهده دارند)نهادها(. بر این اساس میدستگاه

 ا سیل را در سه دوره زمانی، پیش و حین و پس از سیل مورد ارزیابی قرار داد.زیست، در ارتباط ب

 

(4) 

های نظام حقوق محیط زیست به سه دسته از عوامل و دلایل پیش فرض این نوشتار بر این مبنا استوار است، که مهمترین کاستی

 گردد:ذیل بر می

های دولتی ذی صلاح جهت ای تکالیف قانونی مقرر برای سازمانهای نهادی و سازمانی و مالی که در راستای اجرکاستی-1

 شود. پیشگیری از عوامل زیست محیطی که منجر به وقوع سیلاب می

های هنجاری به معنای کمبود، نقص یا نبود قوانین و مقررات در زمینه آثار تغییرات اقلیم در نظام حقوق محیط زیست کاستی-2

جاری در زمینه تدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشگیرانه و جبرانی حقوق محیط زیست در ارتباط های هنایران و همچنین کاستی

 با سیلاب

های بروز های رفتاری در ارتباط با مشارکت مردم در زمینه فرهنگ سازی زیست محیطی برای پیشگیری از ایجاد زمینهکاستی-3

 سیلاب و جبران آثار زیست محیطی سیلاب  
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 قوق محیط زیست پیش از بروز سیل      ح -1-1-1

مفاهیم واصول و نهادها و ساختارها و در نهایت قوانین و مقررات متعددی در نظام حقوق محیط زیست برای پیشگیری از حوادثی 

ین موارد نظیر سیل وجود دارد. مفاهیم و اصولی نظیر اصل پیشگیری، اصل احتیاطی، اصل ارزیابی اثرات زیست محیطی از مهمترین ا

 به شمار می رود. در این راستا در حقوق ایران قوانین و مقررات متعددی نیز به تصویب رسیده است.

 

 اصول و مفاهیم-الف

سه اصل یا مفهوم مهم حقوق محیط زیست، شامل اصل پیشگیری، اصل احتیاطی و اصل ارزیابی اثرات زیست محیطی در ارتباط با 

 سیلاب قابل اشاره است. 

 

 اصل پیشگیری و سیل-1

های پیشگیرانه در حقوق محیط زیست مهم است چه اینکه دانند. سیاستاصل پیشگیری را قاعده طلایی حقوق محیط زیست می

شوند اما گیرانه و جبرانی ضمن اینکه نفی نمیهای پیهای زیست محیطی بعد از وقوع خسارت دشوار است و سیاستجبران خسارت

ها مطابق این اصل مکلفند که اقداماتی انجام دهند تا از بروز حوادثی که منجر به قوق محیط زیست نیستند و دولتدر اولویت نظام ح

اند ها مکلفهای زیست محیطی بروز سیل نیز دولتها و زمینهخسارات زیست محیطی می شوند، پیشگیری نمایند. در مورد ریشه

 وانین و مقررات و استانداردها و استفاده از بهترین ابزارهای در دسترس، اتخاذ نمایند. اقدامات مناسب پیشگیرانه را از طریق وضع ق

 

 اصل احتیاطی و سیل-1

یا دوراندیشی است مطرح گردید. مطابق این اصل  Vorsorgeprinzip« پیش بینی»این اصل ابتدا از یک مفهوم آلمانی و مربوط به اصل 

ها مکلفند تدابیر لازم را اتخاذ نمایند و عدم قطعیت علمی ز خطر جدی سیلاب وجود دارد، دولتهایی که امکان برودر موارد و وضعیت

ها در زمینه محیط زیست در نباید مانعی در به تعویق انداختن چنین اقداماتی گردد. این اصل امروزه در هیبت یک تعهد برای دولت

 آمده است. 

 

 ارزیابی اثرات زیست محیطی و سیل -1

ارزیابی اثرات زیست محیطی در پیشگیری از سیل اهمیت بسیار زیادی دارد. مطابق قوانین و مقررات فعلی مناطق حساس نظام 

تواند با وقوع سیل ارتباط داشته باشد مشمول نظام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند. از جمله آنها های بزرگ که میزیستی و پروژه

 23/1/1313 مورخ زیست محیط حفاظت شورایعالی مصوبهاشاره نمود. مطابق  264ریایی و ساحلیمی توان به سدها و مناطق حساس د

                                                 
های مرجانی، مناطق های حرا، بسترهای علفی، صخرههای ساحلی، رویشگاهها، تالابشامل خورها، مصبها، خلیج مناطق حساس ساحلی ـ دریایی . 7۶۴

نامه ارزیابی آیین 8)بندح ماده  .ندباشهای دریایی و نظایر آن که دارای منابع حساس ساحلی و دریایی و یا وابسته به دریا میپشتگذاری لاکتخم
 هیأت وزیران( 8931/ 1/ 73مصوب  های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیها و پروژهاثرات زیست محیطی طرح
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موارد ذیل که با موضوع سیل ارتباط مستقیم  1316مصوب  محیطی زیست ارزیابی گزارش تهیه الگویو مصوبه مربوط به آیین نامه 

 زیر:     بخش در سه دیگر آبی هایها و سازهسد»...دارند مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی می شوند:

 )از چهارصد هکتار  بیش دریاچه هکتار و یا مساحت از چهل بیش جنبی ساختارهای متر و یا دارای 15از  بیش ـ سدها با ارتفاع1

 ند.      باشمی محیطی زیست ارزیابی شامل ( در هر اندازهمواد آلوده )نگهداشت باطله سدهای

 از چهار صد هکتار   بیش در مساحت ساخت انسان هایـ دریاچه2

 محیط حفاظت و سازمان جهادسازندگی وزارت کوچکتر از چهار صد هکتار با هماهنگی در مقیاس آبزیان پرورش هایدریاچه اندازه

       .شودمی تعیین زیست

 هزار هکتار.  از پنج بیش وسعت در هکشیو ز آبیاری هایها وپروژهـ طرح3

باید  و خدماتی تولیدی بزرگ هایها و پروژهطرح کلیه قانون برنامه سوم توسعه نیز در این خصوص مقرر داشته بود که 115 ماده

و  زیستمحیط حفاظت عالیشورای پیشنهادی ضوابط ، بر اساسیابیو مکان سنجی امکان مطالعات انجام از اجرا و در مرحلۀ پیش

 مذکور الزامی هایها و پروژهطرح مجریان توسط ارزیابی نتایج قرار گیرند. رعایت محیطی زیست مورد ارزیابی وزیران هیأت مصوب

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست  2ابق ماده در نهایت مطباشد. می و بودجه برنامه سازمان بر عهدۀ ماده این اجرای بر حسن . نظارتاست

سنجی و ها موظفند در مرحله امکان مجریان طرح 282/9/1381مصوب  های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانیها و پروژهمحیطی طرح

ابی اثرات زیست یابی آنها گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی مربوط را تهیه و جهت بررسی و تأیید به کار گروه ملی ارزی مکان

 ارائه نمایند. محیطی

 

 قوانین و مقررات -ب

هیأت وزیران سیل را اینگونه  1363مصوب  آیین نامه اجرایی قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه مرزی1ماده 19بند  

بیشتر باشد  بطور وضوح معمولی از مواقع که میزانی به رودخانه در یک نسبتاً زیاد آب یا بالا آمدن جریان سیل»تعریف نموده است

در همین «.گویندمی آب یا طغیان را سیل رودخانه آب سطح در اثر بالا آمدن پست هایزمین استغراق شود. همچنینمی نامیده سیل

 یری در قوانین و مقررات وظایفی برای سازمانها و نهادها مشخص شده است. راستا و برای پیشگ

 

 

 های کلی نظام در خصوص آب .سیاست1

های کلی نظام در خصوص منابع آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، به صراحت به موضوع تدوین برنامه بند چهارم سیاست

اشاره نموده  های غیرمتعارفو بازچرخانی و استفاده از آب قابله با خشکسالیحفظ کیفیت آب و م« پیشگیری از سیلاب»جامع به منظور

 است. 

 

 .قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 1

و  زیستمحیط  و بهبود و بهسازی حفاظتبا اصلاحات بعدی، 1353مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست  مصوب  

 کلیه شود، همچنینمی زیستمحیط  و تناسب تعادل خوردن برهم موجب که مخربی ر اقدامو ه آلودگیاز هر نوع و ممانعت پیشگیری
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در این قانون، در چند مورد . است زیستمحیط حفاظت سازمان از وظائف داخلی هایآب و آبزیان وحشی جانوران به امور مربوط

 نماییم.احکامی را در خصوص سیل ملاحظه می

سازمان محیط زیست مکلف شده است تا تحقیقاتی را در زمینه تغییر و تخریب  6ماده  2ست انجام تحقیقات است. مطابق بندنخ 

شکار و  در قانون که و اختیاراتی بر وظائف علاوه سازمان»... ها و سایر تغییرات محیطی به انجام برساند. مطابق این مادهمسیر رودخانه

 در زمینه و اقتصادی علمی هایو بررسی تحقیقات دادن انجام...موظف به  بر صید مقرر بوده و نظارت شکاربانی سازمان صید برای

و  تأسیسات که تغییراتی ...از جمله زیستمحیط تعادل خوردن و برهم از آلودگی و جلوگیری زیستمحیط و بهبود و بهسازی حفاظت

 وضع دگرگونی سبب تغییرات نمایند و اینو هوا ایجاد می ، آبخاک و بیولوژیک و شیمیایی فیزیکی در وضع مختلف مستحدثات

بحث پیشگیری از این وظیفه سازمان ارتباط مستقیمی با «. و... انجام دهد هامسیر رودخانه گردند. مانند تغییر و تخریبمی طبیعی

سیل و آثار زیست محیطی آن دارد. دوم مربوط به پیشگیری از آثار سیل در مناطق چهارگانه مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط 

زیست در صورتی که در مناطق چهارگانه سیلاب خطراتی را به دنبال داشته باشد انجام اقدامات پیشگیرانه و جبرانی یکی از وظایف 

 ظت محیط زیست خواهد بود. سازمان حفا

 

 .قانون شکار و صید1

قانون شکار و صید در  6های جانوری و حیات وحش آسیب برساند. در زمینه پیشگیری بند پ ماده وقوع سیل می تواند به گونه

ها را از رودخانه بحث وظایف سازمان حفظ حمایت از جانوران وحشی را در برابر حوادث نامساعد جوی و طبیعی از جمله سیل و طغیان

 وظایف سازمان حفاظت محیط زیست نام برده است. 

 

 . آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید8

شود، می تواند آثار زیست محیطی داشته ها میاز آنجا که سدسازی یا هر گونه اقدامی که منجر به تغییر و انحراف مسیر رودخانه

در راستای حمایت از نسل جانوران وحشی  26طی ماده  1314با اصلاحات  1346مصوب  باشد. آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

 ها و مؤسساتوزارتخانه»در برابر تغییراتی که می تواند در زمان سیل برای حیات و زیستگاه آنها خطرناک باشد مقرر نموده است که

ـ سدسازی به مربوط هایدهد طرح تشخیص زیستمحیط حفاظت مانساز که باید در مواردی دولت به وابسته هایو سازمان دولتی

از  که و سایر موارد مشابه آفات ـ دفعدولتی مراتع ـ اجارهجنگل هاـ قطعپل هاـ ساختمانمسیر رودخانه ـ تغییر و انحرافسازیکانال

 .«قرار دهند مورد توجه زبور را در حدود امکانم ، نظر سازمانآور استزیان وحشی جانوران نسل حفظ لحاظ

 

 .آیین نامه طبیعت گردی1

ایجاد تأسیسات بوم گردی در مناطق چهارگانه محیط زیست نیازمند موافقت سازمان حفاظت محیط زیست است. اهمیت این 

آیین نامه  4گردند. مطابق تبصره ماده مسئله از آنجا ناشی می شود که گاهی این تأسیسات در مسیر سیلاب یا داغاب تأسیس می

ایجاد هرگونه تأسیسات و امکانات اقامتگاهی و گردشگری از قبیل کمپینگ و چادر و سایر تسهیلات باید ، 1395طبیعت گردی مصوب 

لی هماهنگ با شرایط محیط و خصوصیات طبیعی و فرهنگی منطقه بوده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به تأیید کمیته م
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گردشگری رسیده و مجوز لازم اخذ شده باشد. ایجاد تأسیسات و امکانات مذکور در مناطق چهارگانه موکول به کسب مجوز سازمان 

 باشد.حفاظت محیط زیست می

 

  طبیعی بلایای اثرات کاهش کمیته تشکیل قانون.6

به عنوان یک نهاد  12/2/1312 مصوب اجرایی نامهآیین و 28/5/1311 مصوب طبیعی بلایای اثرات کاهش کمیته تشکیل قانون

 مسئولیت به) هماهنگی کمیته از یک متشکل کمیتهاین  265را تأسیس نموده است. طبیعی بلایای اثرات کاهش ملی میتهکفرابخش

دریا و  آب و نوسانات از سیل پیشگیری فرعی کمیته»است که در این میان فرعی گانه نه هایکمیتهاز مسئولان کشور و مرکب وزارت

، و ترابری راه ، وزارتجهاد سازندگی نیرو، وزارت کشور، وزارت وزارت،  هایدستگاه نیرو و عضویت وزارت مسئولیت به »رودخانه طغیان

 هواشناسی ، سازمانایران اسلامی جمهوری و سیمای صدا ، سازمانو مسکن ساختمان ، مرکز تحقیقاتو شهرسازی مسکن وزارت

شود. نکته ای که در این خصوص حایز ، تشکیل میو تلفن و تلگراف پست ، وزارتکشاورزی کشور، وزارت شناسیزمین کشور، سازمان

   اهمیت است، عدم عضویت سازمان حفاظت محیط زیست در این کمیته فرعی است. 

 

 سیل) قانون هوای پاک( .پیش آگاهی 7

یکی از مسائلی که در سیل اخیر مورد توجه رسانه ها و مردم قرار گرفته پیش آگهی در مورد وقوع سیل و پیش بینی وضعیت  

وزارت راه و شهرسازی)سازمان  1396قانون هوای پاک مصوب  26در این راستا مطابق ماده  خطر و اعلام سطح آن به مردم بود. 

، حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه شده است مکلف حفاظت محیط زیست ر( با همکاری سازمانهواشناسی کشو

د. براساس جستجوی نگارنده علیرغم گذشت موعد هنوز ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کن

   ی ملی اجرایی نشده است. چنین شبکه

   

 حقوق محیط زیست حین و پس از وقوع سیل            -1-1-1

برخلاف وضعیت نخست، برای حین و پس از وقوع سیل از منظر زیست محیطی، نهادها و مفاهیم و همچنین قوانین و مقررات  

توان از اصل اطلاع رسانی و نظام جبران خسارات زیست محیطی و همچنین پایش آثار سیل بر ناطق اندکی وجود دارد. تنها می

 چهارگانه حفاظت از محیط زیست در این بخش یاد نمود. 

 

                                                 
 طبیعی بلایای اثرات و کاهش پیشگیری جهت منطقی کارهای راه و پیدا کردن علمی ، تحقیقات، مطالعهاطلاعات منظور مبادله به. این کمیته  265

ها و ها و رودخانهدریاها و دریاچه آب ، نوساناتزمین لایه و لغزشهای هوا، زلزله ، آلودگیگیاهی ، آفات، سرمازدگی، خشکسالی، سیلاز طوفان ناشی
 هواشناسی سازمان نمایند( و عضویتمی شرکت ذیربط اونینوزرا، مع سازمانها )در غیاب وزرا و مسئولین وزیر کشور و عضویت ریاست ، بهآن امثال

، و بودجه برنامه ، سازمانو ترابری راه ، وزارتجهاد سازندگی ، وزارتپزشکی و آموزش ، درمانبهداشت ، وزارتکشاورزی نیرو، وزارت کشور، وزارت
و هر  بازرگانی ، وزارتها و مراتعجنگل احمر، سازمان هلال ، جمعیتژئوفیزیک ، مؤسسهو شهرسازی مسکن ، وزارتزیست محیط حفاظت سازمان

 انجام جهتکمیته.این گرددمی بداند، تشکیل ، مصلحتضرورت حسب کمیته این ریاست که و یا نظامی انتظامی ، نهاد و نیروهای، مؤسسهوزارتخانه
یا  مقابله و نحوه اضطراری وضعیت اعلام برای و همچنین آگاهی آنها، پیش کشور، تاریخچه طبیعی بلایای دار بر رویدامنه و تحقیقات مطالعات

 .خواهد داد مورد نیاز تشکیل فرعی هایها، کمیتهخسارت جبران



599            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 اصول و مفاهیم -الف

زیست پس از وقوع  سیل سه مسئله مهم از منظر حقوق محیط زیست مطرح است. نخست اطلاع رسانی ابعاد و خطرات و اثار 

 محیطی سیل، 

 اطلاع رسانی-1

ها مکلفند آثار زیست محیطی و خطرات سیلاب را به اطلاع شهروندان و نیز سایر کشورها در صورتی که دارای آثار فرامرزی دولت 

این اساس در  ها و مخاطرات را به کشورها اطلاع دهند. برخواهد که فجایع و آلودگیها میباشد، برسانند. اصل اطلاع رسانی از دولت

صورتی که سیل آثار زیانبار زیست محیطی به همراه داشته باشد، باید این آثار و مخاطرات به اطلاع شهروندان رسیده شود. در این 

وزارت راه و شهرسازی)سازمان هواشناسی کشور( با همکاری سازمان مکلف است،  1396قانون هوای پاک مصوب  26راستا مطابق ماده 

مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل حداکثر ظرف 

 .کند

 

 جبران خسارات زیست محیطی ناشی از سیل  -1

ب تواند خسارت متعددی به محیط زیست انسانی و طبیعی وارد نماید. نظام جبران خسارات زیست محیطی وارده از سیلاسیل می

قرارداد منضم  3ماده   1تابع مسئولیت مدنی دولت و مسئولیت مدنی اشخاص در هر نظام حقوقی است. در این راستا و برای نمونه بند 

مستأجر مکلف است ضمن ، مقرر شده است که 1384اصلاحی قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب  33به آیین نامه اجرایی ماده 

طبق قوانین موضوعه و عرف محل  ... راها و مجاری سیلاب و حقوق ارتفاقیاز عین مستأجره، حریم رودخانهحفاظت فیزیکی و مراقبت 

 .مراعات نماید و در صورت تخلف مسؤول خسارات وارد شده به دولت و اشخاص خواهدبود

 

 بیمه خسارات زیست محیطی ناشی از سیل-1

در این زمینه نهاد مناسبی است. هرچند چنین نهادی در حقوق ایران  نهاد بیمه خسارات زیست محیطی ناشی از سیلاب نیز  

چندان شناخته شده نیست. لیکن به دلیل ریسک بالای امکان بروز خسارات زیست محیطی ناشی از سیل این امر برای نظام حقوق 

زآنجا که گاهی خسارات وارده به های مسئولیت هستند و اهای زیست محیطی از اقسام بیمهمحیط زیست ایران ضروری  است. بیمه

 ای قرار داده می شود. های بیمهنماید، این امر بر عهده شرکتمحیط زیست بسیار گسترده و سنگین است و جبران آن دشوار می

 

 بازسازی -8

تواند به مناطق چهارگانه و تحت مدیریت سازمان ای است. سیل میباسازی مناطق آسیب دیده از سیل نیز حایز اهمیت ویژه

حفاظت محیط زیست، از جمله پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده، اثر طبیعی ملی، مناطق شکار ممنوع و قرق و 

و نیز قانون همچنین محیط زیست انسانی خساراتی را وارد نماید. در این راستا طبعا مطابق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 

 شکار و صید سازمان وظایفی را برعهده دارد. 
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 قوانین و مقررات زیست محیطی  -ب

نظام حقوق محیط زیست پس از سیلاب از منظر قوانین و مقررات، با کاستی مواجه است و قوانین اندکی در این زمینه به تصویب 

های زیست خسارات زیست محیطی، همچنین قوانین مرتبط با وضعیترسیده است. قوانین مربوط به بیمه محصولات کشاورزی یا بیمه 

 محیطی پس از وقع سیلاب در این دسته قرار می گیرد. 

 

 ها(.احداث سیل شکن)قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه1

تثبیت کناره و بستر آیین نامه اجرایی قانون حفظ و 1ماده 3در این قانون صحبت از احداث سیل شکن شده است. مطابق بند 

محور  تقریبی موازات به که است خاکریز یا مانعی شکن یا سیل خاکی بازوهایهیأت وزیران سیل شکن  1363مصوب  رودخانه مرزی

ها سیلاب یبیتخر از عمل و ممانعت اطراف در اراضی آب از پخش منظور جلوگیری در کنار آنها به و بخصوص و نهر یا مسیل رودخانه

  گردد.می احداث

 

 ها(های ایجاد شده بر اثر سیل)آیین نامه مربوط به بستر رودخانهها و باتلاق.تالاب1

های آبرسانی ، های طبیعی و شبکهبرکه ها ،ها ، مردابها ، انهار ، مسیلآیین نامه مربوط به بستر رودخانه 1به استناد بندت ماده 

و  بارندگی در فصول غیر ساحلی در مناطق که پستی اراضی همچنینو  باتلاقی زمینبرخی  11/9/1318آبیاری و زهکشی مصوب 

ند دارای وضعیت یست محیطی مخصوص به خود بوده و در مواردی باش داشته باتلاقی حالت سال و معمولاً در تمام شده غرقاب سیلاب

 ی توانند مشمول مقررات حاکم بر باتلاقها و تالابها قرار گیرند. م

 

 .آبخوانداری)ضوابط ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آب( 1

پس از وقوع سیل در یک منطقه موضوع استفاده بهینه از منابع آب حاصل از سیل، کمتر مورد توجه نظام حقوقی قرار گرفته است، 

ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و  1داری و آبخیزداری اشاره نمود. از جمله بند هـ ماده مقررات پیرامون آبخوانتوان به برخی از تنها می

هیأت وزیران در بحث طرح های آبخوانداری منطقه ای به این نکته اشاره می نماید که در تدوین طرح  21/5/1391مصوب  مصارف آب

های آبرفتی تهیه ای و دشتهای کوهپایهآب و کنترل و پخش سیلاب در مخروط افکنه اقدمات اجرایی آبخیزداری که با هدف حفاظت

نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از آیین شود. همچنین در بندچ، در نظر گرفته میآیدو به اجرا درمی

الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از ( قانون 17و ماده ) 1148درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب

های تغذیه های تغذیه مصنوعی شامل مطالعه و اجرای بندها و حوضچهطرح(، صحبت از 1148مقررات مالی دولت مصوب

 28های جبرانی آب شده است. علاوه بر این مطابق ماده ، در زمینه تأمین طرحمصنوعی، عملیات آبخیزداری، کنترل و پخش سیلاب

 آب نمودن ها و ذخیرهسیلاب مهارکردناقدام به  مورد نیاز کشور آب منظور تأمینهب است نیرو موظف وزارتتوزیع عادلانه آب قانون 

 نماید.  یا زیرزمینی سطحی ها در مخازنرودخانه

 

 .حمایت از جانوران وحشی پس از سیل) قانون شکار و صید( 8
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با اصلاحات بعدی، سازمان حفاظت محیط زیست،  1346قانون شکار و صید مصوب  6بند پ ماده همانگونه که قبلا اشاره نمودیم 

ها برعهده دارد. بدیهی است این حمایت از جانوران وحشی را در برابر حوادث نامساعد جوی و طبیعی از جمله سیل و طغیان رودخانه

 شود. تکلیف شامل حین و پس از وقوع سیلاب هم می

 

 هنتیج-1-1-8

تواند زمینه ساز تواند آثار زیست محیطی متعددی را به دنبال داشته باشد. از سویی دیگر تخریب محیط زیست میوقوع سیل می

های متعددی مواجه است. قوانین و مقررات همانگونه که بروز سیل گردد.  نظام حقوقی ایران در هر دو حوزه، با نواقص و کاستی

ها که وظایفی را برای پیشگیری و همچنین بته پراکنده و گاهی مبهم هستند. برخی نهادها و سازمانمشاهده شد بسیار  ناقص و ال

جبران خسارت زیست محیطی ناشی از سیل باید ایجاد و توسعه یابند، هنوز عملیاتی نشده است. مسئله مهم تغییرات آب وهوایی که 

از لحاظ حقوقی مورد توجه نیست. در مرحله جبران  در عمل سازمان تواند زمینه ساز وقوع سیل باشد چندان درسطح منطقه می

حفاظت محیط زیست و اشخاص نقش چندانی ندارند و در عمل  گاهی به دلیل عدم وجود تکالیف قانونی در این زمینه اقدام خاصی 

 شود. انجام نمی

 

 تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج ار محدوده شهر-1-1
 مقدمه-1-1-1

 ارجاع به عنایت با و انسانی تلفات و خسارات ورود و کشور از مناطقی در 89 سال اوایل و 81 سال اواخر سیلابهای وقوع به نظر

 و کار دستور در سیلاب از پیشگیری و مدیریت در دولتی دوایر و سازمانها نقش بررسی سیلاب، ملی گزارش ویژه هیات به امر بررسی

تا بررسی امر علت تشدید خسارات مشخص و برای برنامه ریزی آینده راهگشا باشد و با طراحی درست از تکرار حوادث   گردید ابلاغ

در مورد تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها   حاضر گزارش مذکور، تکلیف از قسمتی اجرای راستای در. مشابه جلوگیری به عمل آید.

های طراحی شده از طرف ن گزارش قرار بود تا بر اساس گزارشات موجود و پاسخ به پرسشنامهایدر خارج از محدوده شهر می باشد. 

های سازمانهای زیربط در مورد تغییر کاربری تهیه گردد. لیکن سازمانهای هدف به هیچ پژوهشگران در ارتباط با مفاهیم و صلاحیت

 وانین و مقررات و مدارم موجود این گزارش تهیه شده استوجه همکاری ننموده و به سوالات پاسخ نداند.لذا با توجه به ق

 از ممانعت و خاک در آسمانی نزولات جذب به کمک هرچند در قالب باغی و کشاورزی در گیاهی پوشش اهمیت به عنایت با

 بروز از پیشگیری در حیاتی نقش می تواند حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سیلاب، بروز موثر از ممانعت نهایتا و خاک فرسایش

بررسی تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها و بررسی مسولان متولی این امر به  بر علاوه گزارش این در. نماید ایفا  ویرانگر سیل های

 آسیب شناسی در این حوزه هم پرداخته می گردد.

دثه سیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن بر اساس برنامه موضوعات و صلاحیت سازمان ها در سه مرحله قبل و بعد و حین حا

 تغییر کاربری اراضی بیشتر بر پیشگیری و قبل از حادثه ارتباط دارد. بنابر این دو مرحله دیگر در این موضوع تخصصا خارج خواهد بود. 
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 مفاهیم و صلاحیتها -1-1-1

 بررسی. است افتاده اتفاق کشاورزی اراضی کاربری در چشمگیری تغییرات بشری، جوامع شدن صنعتی و جمعیت افزون روز رشد با

 زمین .دنمای می خارج تولید چرخه از را اراضی از عمدهای بخش سالیانه کشور در کشاورزی اراضی کاربری تغییر دهد، می  نشان ها

 فضای که کشور در کاربری اراضی بنابراین. نیست بازیافت قابل اقتصادی صرفه های با و آسانی به که است جایگزینی غیرقابل منبع

 و فضاها این از صیانت بدین سان،. باشد کاملا بهینه و برنامه ریزی با همراه اندیشه با آب مصرف همانند باید است، محدود زیست

 و آنها تولیدی و اکولوژیکی توان حفظ کنار در غیره و صنعتی ها، تاسیساتجاده ها،ویلا مسکونی، فضاهای به آنها تبدیل از جلوگیری

 به روستاها و شهرها احتیاج رغم علی آن، کاربری تغییر و شده ترمشکل روز به روز و باغی زراعی اراضی پایدار مدیریت همچنین

 .است وقوع حال در مستمر انفجاری صورت به کشور شهرهای کلان اطراف ویژه در به سبز فضاهای

 اراضی کاربری می شود. تغییر محسوب ایران کشاورزی اساسی مشکل دومین آبی، کم از پس کشاورزی اراضی کاربری تغییر

 محیط حفظ در بازار سازوکار ناکامی از نمونه ای و می شود محسوب ایران کشاورزی اساسی مشکل دومین آبی، کم از پس کشاورزی

 اشتغال و خودکفایی غذایی، امنیت دیدگاه از و شده کشاورزی هایزمین از اعظمی بخش نابودی سبب امر این. می رود شمار به زیست

 و آبی کم بحران گردشگری، صنعت، فشار. است اهمیت حائز بسیار اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی پیامدهای روستایی، جامعه پایدار

اراضی  از حفاظت اداری، فساد و بازدارنده قوانین خلا روستاییان، زندگی سبک تغییر کشاورزی، بخش و بهره وری حاصل خیزی کاهش

 .می کند دشوارتر را کشاورزی

 اساس ماده بر ایران اراضی اصلاحات عالی شورای سال همان در و تصویب اراضی اصلاحات قانون 1341 ماه دی در راستا، همین در

 در شده، بینی پیش وظایف حسن اجرای بر نظارت و واحد مشی خط و روش تعیین منظور به و ارضی اصلاحات قانون اصلاحی قانون 1

 5 تاریخ در و تصویب روستایی تعاون و اراضی وزارت اصلاحات تشکیل قانون 1346 ماه آبان در و شد تشکیل اراضی اصلاحات قوانین

 تعاون و اراضی اصلاحات وزارت جای به روستاها امور و تعاون وزارت قانون تشکیل 1348 سال اسفنداماه در و شد ابلاغ 1346 آذر

 از بعد .شد تاسیس جدید وزارت مجموعه زیر عنوان به اراضی اصلاحات سازمان قانون این بر اساس. شد ابلاغ و تصویب روستایی

 و تهیه ایران اسلامی حکومت جمهوری در کشاورزی اراضی واگذاری و احیاء نحوه قانون 1358 ماه فروردین در اسلامی انقلاب پیروزی

 ستاد ایران اسلمی جمهوری حکومت در کشاورزی اراضی واگذاری و احیا نحوه قانون راستای در . رسید انقلاب شورای تصویب به

 تاسیس سراسر کشور در کشاورزان و روستائیان به ملی منابع و موات اراضی واگذاری هدف با زمین واگذاری نفره هفت هیاتهای مرکزی

 تشکیلات تاریخ مجددا این از. نمود اعلام قانونی را ارضی اصلاحات روند ادامه نظام مصلحت تشخیص مجمع 1311 خرداد در. شد

 مرکزی ستاد و ارضی اصلحات سازمان تشکیلت ادغام از 1311 ماه بهمن گردیددر ساماندهی کشاورزی وزارت در ارضی اصلاحات

 وابسته و مستقل سازمانی عنوان به تاریخ این از کشور اراضی امور سازمان. شد تاسیس کشور اراضی سازمان امور نفره، هفت هیاتهای

 در وزیران هیأت .فعالیت می کند حاکمیتی ماموریتهای و وظایف از تنوعی با کشاورزی، جهاد وزارت ادغام از پس کشاورزی، به وزارت

 به و کشور استخدامی و اداری سازمان امور 21/11/1314  مورخ مشترک پیشنهاد به بنا 1315 سال اسفندماه هفتم مورخ جلسه

 اساسنامه 1368 - مصوب سازندگی جهاد و وزارتخانه های کشاورزی وظایف تفکیک قانون واحده ماده 4 و 3 تبصرههای استناد

باغها است که به  و زراعی اراضی کاربری حفظ مهم ترین قانون حاکم در این موضوع قانون  .نمود تصویب را کشور اراضی امور سازمان

 دستورالعمل های اجرایی خود نظام حقوقی حاکم بر تغییر کاربری را تشکیل می دهد.همراه آیین نامه ها و 
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 از صیانت و مستلزم حفظ بشر آتی و فعلی نسل غذایی امنیت تامین بشری بزرگ و کوچک جوامع همه در که نیست تردیدی

 کشاورزی عرصه در پیشرو و یافته توسعه کشورهای بیشتر .آنهاست از بهینه و کارآمد و مؤثر و مستمر استفاده برای موجود اراضی

بهره  مدیریت آن، یکپارچه سازی و تولید بودن اقتصادی برای اراضی شدن خرد جلوگیری از و کشاورزی اراضی حفظ برای برنامه ریزی

داده  قرار خود برنامه های راس در و دانسته دولت ها حاکمیتی وظایف مهمترین از یکی را زمین از نحوه استفاده بهینه سازی و وری

 جهانی و ملی و منطقه ای ابعاد در کشاورزی برای مستعد ملی و کشاورزی اراضی کاربری تغییر و تخریب درباره بشر نگرانی های .اند

 چند هر. نهاد فزونی به رو زمین کره غیرقابل تجدید محدود منابع از استفاده تکنولوژی، و صنعت توسعه با که گردید مشهود هنگامی

 ملی و کشاورزی اراضی است، بشر اقتصادی و علمی پیشرفت از ملزومات که صنعتی توسعه با همراه که بود متوقع نمی توان امروزه

 از استفاده با همراه پایدار توسعه های راستای در معقول حدی در صنعتی پیشرفت اثرات تخریبی لیکن بماند، باقی نخورده دست

بوده  نظر مد زمین کره موجودات آینده و حال تعالی و رشد غذایی، امنیت سلامت، تضمین و حفظ برای هموارهمتعادل  هایتکنولوژی

 و شهرها ایجاد غیرمنطقی و توسعه جمعیت، رشد همچنین و کشور اقتصادی و صنعتی توسعه با همگام نیز ایران ما کشور در .است

 کم جمعیت با و اندبوده روستا دیروز تا روستاها که معقول و غیرکارشناسانه تبدیل و شهرها، حاشیه باغی و زراعی اراضی در هاشهرک

 و محدوده عنوان تحت را کشاورزی برای مستعد و کشاورزی ترین اراضیمرغوب از هکتار هزاران و گردیدهاند شهر به تبدیل روستایی

 کشاورزی، اراضی به متجاوزین با قانونی و قاطع برخورد عدم و کشور، کشاورزی از جامعه جانبه همه حمایت های عدم و شهر حریم

دلایل  به قضایی محاکم از صادره قمع و قلع احکام موقع به اجرای عدم و غیرمجاز، کاربری تغییر هایبه پرونده رسیدگی اطاله

 اراضی کاربری تغییر...  و هاباغ و زراعی اراضی تخریب به با متجاوزین برخورد در منطقی غیر هایاندیشی مصلحت و غیرقانونی

 است.  یافته افزایش کشاورزی

تولید غذا و ایجاد توسعه پایدار با تکیه بر زمین کشاورزی، بخشی از کارایی های زمین کشاورزی است. مزارع کشاورزی و باغی به 

ا و مزارع  به مثابه جنگل و  چمنزار می عنوان بخشی از فضای سبز پیرامون شهرها و در روستاها کاربردهای دیگری هم دارند. باغه

توانند در جذب و نگهداری آب و خاک بسیار مفید واقع گردند. اگرچه نقش باغ در مقایسه با زمین کشاورزی بسیار در این زمینه 

ایگزین متفاوت است. لیکن این دست اراضی در هر صورت فضای سبز و مستعد برای جذب آب و نگهداری خاک از فرسایش هستند. ج

مسکن و راه و جاده در واقع از بین بردن فضای سبز و بافت نیمه جنگلی یا نیمه مرتعی است. اگرچه در کردن باغ و اراضی کشاورزی با 

های گلچین شده وجود دارد و تنوع چندانی مشاهده نمی شود. لیکن همین مقدار هم در مقاسیه با باغ یا مزارعه، گیاهان و درخت

ها بسیار حائز اهمیت است. تبدیل فضای سبز باغ و مزرعه به خانه یا ویلا، علاوه های مسکونی و جادهای سبز و یا بافتاراضی فاقد فض

بر اینکه به میزان زیربنای عمارت و حیاط پیرامون آن از مساحت زمین را اشغال نموده و مانع نفوذ آب در آن می گردد، ملحقاتی نیز 

دارند. راه مواصلاتی این بناها، دیوارهای محافظ محوطه بنا و حیاط، حیاط بتون ریزی شده و فقد درخت و دارد که همین اثر منفی را 

 محصول زراعی از جمله این موارد هستند.  

 آخرین با  31/3/1314 مصوب  باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ ـ قانون1ترین قوانین و مقررات این حوزه عبارت است از: مهم

 . 1/9/1395 تاریخ تا اصلاحات

 هیات وزیران 2/3/1396ها مورخ باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصلاح قانون اجرایی نامه ـ آیین2 

 اراضی کاربری حفظ قانون 2 ماده اصلاحی 1 تبصره و 1 ماده به الحاقی 4 تبصره موضوع ضوابط و مصادیق تعیین العمل ـ دستور3

 مصوب هیات وزیران 18/4/1396باغها مورخ  و زارعی
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 هیات مصوب 18/4/1396 ها مورخ باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصلاح قانون اجرایی نامه آیین 11 ماده ـ دستورالعمل4

 وزیران

 مورخ اجرائی نامل آیین 3 مادۀ 2 تبصره موضوع ، پرونده تکمیل و تشکیل تقاضا، دریافت چگونگی نحوه دستورالعمل ـ5

 وزیران هیات مصوب 18/4/1396

 وزیران هیات مصوب 18/4/1396 مورخ غیرمجاز اجرائی کاربری تغییر مصادیق تعیین ـ دستورالعمل6

ماده  روستاها موضوع هادی هایو طرح هاشهرک شهرها، محدوده از درخارج هاوباغ زراعی اراضی تشخیص ضوابط ـ دستورالعمل1

 وزیران هیات مصوب 18/4/1396 کاربری مورخ حفظ قانون اصلاح قانون اجرایی نامهایین 6

 

 مبحث اول: مفهوم و مصادیق تغییر کاربری

 گونه هر کاربری به  تغییر ها، باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصلاح قانون اجرایی نامه ماده یک آیین "د"بر اساس بند 

 سایر و ماسه و شن افزایش یا برداشتن بنا، ایجاد قالب در ها باغ و زراعی اراضی کشاورزی استمرار و برداری بهر ه از مانع که اقدام

 .شود محسوب کاربری تغییر کشاورزی جهاد تشخیص وزارت به بنا که اقداماتی

 کاربری حفظ ، به منظور1395 ـمصوب آن اصلاحیه ـو 1314 مصوب ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ بر اساس ماده یک قانون

 قانونی محدوده از خارجدر باغها و زراعی اراضی کاربری تغییر قانون این تصویب تاریخ از آنها وریبهره و تداوم و باغها و زراعی اراضی

 به استان هر در هاباغ و زراعی اراضی کاربری تغییر ضروری موارد تشخیص باشد.می ممنوع ضروری در موارد جز هاشهرک و شهرها

 حفاظت مدیرکل شهرسازی، و مسکن سازمان رئیس اراضی، امور مدیر کشاورزی، جهاد سازمان رئیس از مرکب کمیسیونی عهده

 گردد. می تشکیل کشاورزی جهاد سازمان ریاست به که باشدمی استاندار نماینده نفر یک و استان آن زیست محیط

باغی، برای تداوم کشت و زرع و تولید مواد غذایی در وحله اول ممنوع  همانطور که ملاحظه می گردد تغییر کاربری اراضی زراعی و

است و هیچ کس صلاحیت تغییر نوع استفاده از این اراضی را ندارد. لیکن در مواردی که چاره ای جز این تغییر کاربری وجود ندارد این 

گردد. به طور کلی هر عملی رفا به ساخت بنا خلاصه نمیامر با تشریفاتی امکان پذیر است. تغییر کاربری دارای شقوق مختلف است و ص

 نامه گیرد. برای وحدت ملاک و ایجاد رویه یک دست هیات وزیران طی تصویبکه در روند کشت و زراعت خلل وارد آورد را در بر می

 اصلاح قانون موضوع هایباغ و زارعی اراضی در که صورتی در ذیل مقرر نمود اقدامات 1396/4/18مورخ هـ 31111 ت/58918 شماره

 یا و یک ماده یک تبصره کمیسیون از مجوز اخذ و مربوطه مقررات و ضوابط رعایت بدون و ها باغ و زارعی اراضی کاربری حفظ قانون

 بهره و تولید تداوم از مانع و گیرد صورت مورد حسب مذکور قانون الحاقی 4 تبصره هایطرح قالب در کشاورزی جهاد سازمان موافقت

 :گرددمی تلقی غیرمجاز کاربری تغییر مصادیق عنوان به شود کشاورزی استمرار و برداری

 ماسه و شن افزایش یا برداشت   ـ  "

 تأسیسات و بنا ایجاد   ـ

 خاکریزی و خاکبرداری   -

 برداری گود -

 پزیگچ و آجر هایکوره احداث   -

 کنی پی    -
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 اراضی کشی دیوار    -

 .فلزی ضایعات و ماسه و شن ساختمانی، مصالح و نخاله زباله، دپوی  -

 موقت سکونتگاههای ایجاد   -

 آلاچیق و کانکس استقرار    -

 راه و جاده احداث     -

 صنعتی واحدهای هایزباله دفن  -

 کارخانجات ضایعات شهری، هایفاضلاب صنعتی، واحدهای هایپساب کردن رها    -

 گذاری لوله     -

 برق هایشبکه عبور     -

 کشاورزی غیر هایفعالیت و اراضی سایر به باغات و زارعی اراضی حقابه تغییر و انتقال  -

 طریق هر به باغات کردن خشک و کنی ریشه و قطع سوازندن،    -

 ریز شن و ریزی مخلوط     -

 فرودگاه و آهنراه احداث  -

 .سبز فضای و پارک احداث  -

 ورزشی هایپیست    -

 کشاورزی غیر آب ذخیره استخرهای    -

 غیرمسق و مسقف پارکینگ احداث     -

 مشابه موارد و ریزی سنگ گذاری، جدول کاری، آسفالت و سنگفرش شامل) سازی محوطه  -

 .الذکرفوق 4 تبصره موضوع هایطرح و غذایی و تکمیلی و تبدیلی صنایع  - 

 دستی صنایع   –

 عمومی خدمات هایطرح–

 (. استانی – ملی) اسلامی شورای مجلس مصوب ایسرمایه هایدارایی تملک هایطرح  ـ

 نگهبانی و کارگری ـ خانه 

 تغییر مشمول که مواردی از یکی آن مصادیق تعیین و 1396 سال مصوبه کشور باغی و کشاورزی اراضی کاربری حفظ قانون در

 اقدام ارگانهائی یا و افرادی کشور نقاط بسیاری در که شده مشاهده کرات به چون ولی بود نگهبانی و کارگری خانه احداث نبود کاربری

 تحت متعارف غیر ویلائی ساختمانهای احداث به اقدام امر این از استفاده با آن مالکین سپس و نموده کشاورزی اراضی بندی قطعه به

 های وزارتخانه نمایندگان : لذا اند شده باغی و کشاورزی اراضی وسیع کاربری تغییر و تخریب موجب و نموده گارگری و نگهبانی نام

 و نگهبانی ساختمان " عنوان خود 31/11/98 جلسه در گردشگری و زیست محیط های سازمان و صنایع مسکن، کشاورزی، جهاد

 ساختمان احداث به اقدام توانند نمی تاریخ این از اراضی اینگونه مالکین و نمودند حذف کاربری تغییر معافیت شمول از را " کارگری

 در کشاورزی رشته رسمی محترم کارشناسان توجه مورد باید موضوع این لذا.  بنمایند خود ملک در کارگری و نگهبانی عنوان تحت

 امور به مراجعه با باید دارند نگهبانی و کارگری اتاق احداث قصد واقعا که متقاضیانی ضمنا.  گیرد قرار دادگاهها از ارجاعی های پرونده
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 در باغی و کشاورزی اراضی حفظ قانون 1 ماده 1 تبصره کمیسیون تا دهند ارائه را خود درخواست شهرستانها جهادکشاورزی اراضی

 ".نمایند تصمیم اتخاذ مشخص ضوابط طبق و بررسی را وی درخواست مربوطه استان

نیز افاده حصر و اطلاق ندارند. بنابر این چه بسا مواردی در آینده تغییر این موارد مصادیقی از تغییر کاربری هستند و از نظر اصولی 

هایی که ماهیتا تغییر کاربری قلمداد گردد اما در این لیست وجود نداشته باشد. در کنار این موارد مقنن در قانون یک دسته از فعالیت

 ها،دامداری ها،گلخانه هایی همچون احداثاده یک قانون، فعالیتم 4کاربری هستند را از شمول منع قانونی استثنا نموده است. ،تبصره 

 بخش تولیدات کردنبهینه روستاها در غذایی و تکمیلی صنایع هایکارگاه و کشاورزی تولیدات سایر و ماهی پرورش ها،مرغداری

 با محیطیزیست ضوابط رعایت با و بوده مستثنی ماده این شمول از مذکور موارد. شودنمی محسوب کاربری تغییر و بوده کشاورزی

ها اگرچه در راستای تولید مواد کشاورزی است. لیکن از این قیبل فعالیت .باشدمی بلامانع هااستان کشاورزی جهاد هایسازمان موافقت

 هاو درختان مضر است. نظر حفظ فضای سبز و باغ

 

 مبحث دوم: شرایط تغییر کاربری

زراعی و باغی امری استثنایی است. بنابراین جز در موارد معدود و محصور قانونی امکان ندارد. برای این امر تغییر کاربری اراضی 

ابتدا باید درخواست تغییر کاربری به اداره جهاد کشاورزی برای تجویز تغییر کاربری داده شود و اداره جهاد نیز کمیسیون ماده یک 

 مدیر کشاورزی، جهاد سازمان رئیس عبارت است از رح نماید. اعضای کمیسیون در هر استان،قانون را تشکیل و درخواست را در آن مط

 به که باشدمی استاندار نماینده نفر یک و استان آن زیست محیط حفاظت مدیرکل شهرسازی، و مسکن سازمان رئیس اراضی، امور

ز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ( همان گونه که گردد.)ماده یک و تبصره آن امی تشکیل کشاورزی جهاد سازمان ریاست

بیان شد کمیسیون مرجع احراز ضرورت تغییر کاربری است. به عبارت دیگر موجه بودن درخواست تغییر کاربری نمی تواند دلیل 

ر کاربری زمین امکان رفع ان موجهی برای تغییر کاربری زمین باشد. بلکه ضرورتی باید وجود داشته باشد که به نحو دیگری جز تغیی

میسور نباشد. اصل اولیه عدم جواز تغییر کاربری و تجویز ان است. لذا متقاضی باید دلایلی را اقامه نماید تا این کمیسیون به اقناع 

کاربری  رسیده و ضرورت امر  را تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعادل میان منفعت فردی در تغییر کاربری و مصلحت عمومی در حفظ

سابق از پیش با دادن وزن مضاعف به مصلحت عمومی به صورت نامتعادل تنظیم و تمشیت شده است و این وزن مضاعف در کلیه 

ماده یم تکمیل گشته  1مراحل رسیدگی باید لحاظ گردد. این امر به خوبی در صدر ماده یک مورد اشاره قارا گرفته است و در تبصره 

 تغییر مجوز که مواردی در ماده این( 1)تبصره موضوع هایکمیسیون تصمیمات درمورد نظر تجدیددارد: میمقرر   1 است. تبصره

 نماینده یا کشاورزی جهاد وزیر ریاست به کمیسیونی عهده به کشاورزی جهاد وزارت پیشنهاد و تشخیص با صادرشده کاربری

 نماینده .باشدمی زیست محیط حفاظت سازمان و کشور شهرسازی، و راه هایوزارتخانه ذیربط معاونان عضویت با و وی الاختیارتام

نماید. واضح است که تجدیدنظرخواهی از  شرکت مذکور جلسات در رأی حق بدون و مورد حسب تواندمی ربطذی اجرایی دستگاه

ت باید بر اساس نیاز واقعی و سنجش و ارزیابی تجویز تغییر کاربری فقط مجاز است و رد درخواست امری قطعی است.  تشخیص ضرور

ادله و واقعیات صورت پذیرد. تناسب در آن رعایت گردد و به حداقل بسنده گردد. ضرورت موضوعی عینی و ضابطه دار است. فقدان 

غییر کاربری، از زمین جایگزین، ورود ضرر سنگین در صورت مخالفت با تغییر کاربری، بررسی دقیق میزان زمین مورد نیاز برای ت

متغیرهای تشخیص ضرورت و میزان آن هستند. تشخیص مصادیق ضروری امری دشواری است اما می تواند با ضوابطی آن را تا حدی 

و عدم تامین  توان به نیاز صرف تقلیل داد. ضرورت آن چیزی است که احتیاج به آن بسیار شدید استساختارمند نمود. ضرورت را نمی
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نماید و مسیر عادی زندگی را دچار گردد.  ضرورت در انسان ایجاد اضطرار میخسارت سنگین جانی، مالی و آبرویی می آن سبب ایراد

 موارد هاضرورت تشخیص در است موظف(1)ماده( 1)تبصره موضوع قانون، کمیسیون 1بر اساس ماده کند. وقفه و  قانون انحراف می

 :نماید رعایت را زیر

 .متقاضی توسط جدید کاربری با متناسب ربطذی اجرایی دستگاه از لازم مجوز اخذ  -1

 .ایران معماری و شهرسازی عالی شورای مصوب ایناحیه و ایمنطقه کالبدی، طرحهای ضوابط – 2

 .مسلح نیروهای درخواست به رسیدگی در مسلح نیروهای فرماندهی ستاد مصوبه مطالبه  -3

 .باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ بر مبنی قانون کلی روح به باتوجه گذاریسرمایه و تولید تداوم و زیست محیط حفظ ضوابط  -4

 .ربطذی دستگاه سوی از صادره مجوزهای مطابق مربوط فنی ضوابط و اصول استانداردها،  -5

 266قانون این اجرائی نامل آیین 3 مادۀ 2 تبصره موضوع ، پرونده تکمیل و تشکیل تقاضا، دریافت چگونگی نحوه دستورالعمل 

، 1ماده  1مصوب وزیر جهاد کشاورزی نیز در مقام بیان چگونگی رسیدگی به تقاضا و مدارک لازم برای رسیدگی در کمیسیون تبصره 

ن و به مواردی همچون دلیل مالکیت متقاضی، نقشه زمین و بنای مورد درخواست، موقوفه یا طلق بودن زمین، زراعی یا ملی بودن زمی

 محتویات بر موافقت اصولی و زیست محیطی در صورت لزوم بسنده نموده است و در انتها هم کمیسیون مکلف شده است که علاوه

با مداقه در قانون و دستور العمل  .نماید رعایت ضرورت تشخیص در را قانون الحاقی 1 ماده در مصرحه پنجگانه ضوابط تکمیلی، پرونده

شود که ضرورت به کفایت ادله کافی برای احراز و آیین نامه موجود در زمینه آیین کار کمیسیون و تخصیص ضرورت، مشاهده می

دور مالکیت و جواز و نقشه ساخت و ساز و تامین ملاحظات محیط زیستی قلب معنا داده شده است و از معنای واقعی خود در قانون 

 ای به نحوه حصول ضرورت، تشخیص آن و مصادیق احتمالی نشده است.افتاده است. هیچ اشاره

 تعیین منظور ماده یک، به 6با توجه به استانی بودن کمیسیونها، برای جلوگیری از تشتت رویه و آرای کمیسیون، بر اساس تبصره  

 وزارت در مرکزی دبیرخانه ماده، این( 1) تبصره موضوع کمیسیونهای کردعمل ارزیابی و نظارت و اجرایی رویه وحدت ایجاد و کلی روش

 و مصادیق تعیین العمل به عللاوه دستورالعمل های متعددی از قبیل دستور .گرددمی تشکیل( اراضی امور سازمان) کشاورزی جهاد

 نحوه ها، دستورالعملباغ و زارعی اراضی کاربری حفظ قانون 2 ماده اصلاحی 1 تبصره و 1 ماده به الحاقی 4 تبصره موضوع ضوابط

 مصادیق تعیین قانون و دستورالعمل این اجرائی نامل آیین 3 مادۀ 2 تبصره موضوع ، پرونده تکمیل و تشکیل تقاضا، دریافت چگونگی

نامه آن از سوی هیات وزیران و وزیر جهاد کشاورزی تهیه و تصویب شده است که در با استناد به قانون و آیین غیرمجاز کاربری تغییر

 راستای هرچه بیشتر کردن وحدت رویه در عملکرد کمیسیون است.   

صد ارزش ملک را در  91قانون، پس از تشخیص ضرورت و تجویز تغییر کاربری، متقاضی باید معادل  2در هر صورت بر اساس ماده 

با احتساب حالت پس از تغییر کاربری، به عنوان عوارض به دولت بپردازد. البته پرداخت عوارض شرط تجویز تغییر کاربری و تشخیص 

 یکبار برای فقط مربع متر پانصد تا زمین صاحبان شخصی سکونت برای هاباغ و زراعی اراضی کاربری تغییر گردد.ضرورت محسوب نمی

                                                 
 نمـودن مطـرح اولیـه، کارشناسـی بررسـی نیاز، مورد های اماستعل از اعم پرونده تکمیل و تشکیل تقاضا، دریافت چگونگی و نحوه ـ 2 تبصره -266 

 بود خواهد دستورالعملی براساس متقاضی به تقویم کمیسیون و کمیسیون تصمیمات ابلاغ و مصوبات و سوابق نگهداری کمیسیون، در ها درخواست
 گرددمی ابلاغ و تهیه( اموراراضی سازمان) جهادکشاورزی وزارت سوی از ماه دو مدت ظرف که
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 و کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع واحدهای همچنین و ایگلخانه تولیدات آبزیان، پرورش ها،مرغداری ها،دامداری احداث و

 نخواهد بود. ماده این موضوع عوارض پرداخت مشمول دستی صنایع

 

 مبحث سوم: تغییر کاربری غیر قانونی

ماده  4تغییر کاربری زمین خود نماید یا اقداماتی را در راستای تبصره چنانچه شخصی بدون مجوز و طی تشریفات قانونی اقدام به 

 قانون 3باشد. بر اساس ماده گردد و مهمترین ضمانت اجرای آن ضمانت اجرای کیفری مییک انجام دهد تغییر کاربری محسوب می

 موضوع کمیسیون از مجوز اخذ بدون و ازغیرمج صورت به که قانون این موضوع هایباغ و زراعی اراضی متصرفان یا مالکان کلیه

 بهای برابر سه تا یک از نقدی جزای پرداخت به بنا، قمع و قلع بر علاوه نمایند، کاربری تغییر به اقدام قانون این( 1)ماده(1)تبصره

 نقدی جزای حداکثر به جرم تکرار صورت در و استبوده متخلف نظر مورد که جدید کاربری با زمین روز قیمت به هاباغ و زراعی اراضی

جزای نقدی و قلع و قمع بنا یا هر چیز دیگر مجازات تکلیفی و توامان این عمل غیر  .خواهند شد محکوم ماهشش تا ماه یک از حبس و

 قانونی است. اما عدم الزام به اعاده وضع به سابق یا رفع موانع کشاورزی از جمله نواقص موجود است. 

این خصوص وجود دارد مربوط به مجازات کارمندان بخش های دولتی است که در تغییر کاربری غیر قانونی  نکته ای دیگری که در

 تشخیص به قانون این اجرای در که نهادها و هاشهرداری و دولت کارکنان از هریک این ماده، 2معاونت می نمایند. بر اساس تبصره 

 روز قیمت به هاباغ و زراعی اراضی بهای برابر سه تا یک از نقدی جزای به صادره مجوز ابطال ضمن باشندنموده تخطی صالحه دادگاه

 و دولتی خدمات از دائم انفصال به مذکور جریمه بر علاوه تکرار صورت در و استبوده متخلف نظر مورد که جدید کاربری با زمین

 و حبس ماه شش به تکرار صورت در و خدمت از تعلیق سال دو تا ماه شش به نیز متخلف سردفتران. خواهندشد محکوم هاشهرداری

 واگذاری و تأمین و ساخت پروانه یا مجوز هرگونه این قانون، صدور  9به علاوه بر اساس ماده  .شوندمی محکوم سردفتری از محرومیت

 این( 1)ماده موضوع هاباغ و زراعی اراضی در ربطذی هایدستگاه سوی از تلفن و گاز برق، آب، مانند زیربنایی تأسیسات و خدمات

 تأیید از پس صرفاً ربطذی مراجع سایر و هاشهرداری ها،استانداری شهرسازی، و راه کشاورزی، جهاد هایوزارتخانه توسط قانون

 مقررات برابر ماده این از متخلف. خواهد بود مجاز کاربری تغییر ضرورت بر مبنی قانون این( 1)ماده( 1)تبصره موضوع کمیسیون

از سوی دیگر مقنن به اداره جهاد کشاورزی این صلاحیت را داده است تا در موارد برخورد و  .خواهدشد مجازات قانون این( 3)ماده

 تغییر های آن، هرگونهکشف عملیات تغییر کاربری بدون نیاز به حکم قضایی از ادامه کار جلوگیری نماید. بر اساس ماده ده و تبصره

 کاربری تغییر کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به بنا که اقداماتی سایر و ماسه و شن افزایش یا برداشتن بنا، ایجاد قالب در کاربری

 بوده جرم پذیرد، صورت قانون این(1)ماده(1)تبصره موضوع کمیسیون از مجوز اخذ بدون و غیرمجاز طوربه چنانچه گردد،می محسوب

 اعلام قضایی مراجع به انعکاس جهت متبوع اداره به را مراتب و اقدام عملیات توقف به نسبت مکلفند محل کشاورزی جهاد مأموران و

 به بنا است موظف انتظامی نیروی دهد ادامه خود اقدامات به کشاورزی جهاد اعلام از پس مرتکب چنانچه – 1 تبصره  .نمایند

 نماینده حضور با موظفند کشاورزی جهاد مأموران – 2 تبصره   .نماید جلوگیری مرتکب عملیات ادامه از کشاورزی جهاد درخواست

 مستحدثات و بنا قمع و قلع به نسبت رأساً صورتمجلس تنظیم ضمن محل دادگاه نماینده حضور با نباشد دادسرا که نقاطی در و دادسرا

گردد ضمانت اجرای تغییر کاربری اراضی زراعی در همه نمایند. همانطور که مشاهده می اعاده اولیه حالت به را زمین وضعیت و اقدام

مراحل حداکثری و تام است. ماموران مربوطه دارای صلاحیت زیادی هستند و نیازی به دستور قضایی هم ندارند. اداره جهاد کشاورزی 



589            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ب را در دادسرا در مرجع قضایی تشکیل دهد. هرگونه ارائه خدمات در حکم ضابط عمل می نماید و می تواند در این موارد پرونده مرتک

 به بنایی که تشریفات تغیی کاربری را طی ناکرده احداث شده باشد، ممنوع است. 

 

 آسیب شناسی  -1-1-1

عنوان آسیب تغییر کاربری به عنوان عامل تشدید سیلاب و خسارات ناشی از سیل دارای دلایل متعددی است. این عوامل باید به  

 :از کشاورزی اراضی کاربری تغییر و ناپایداری در مؤثر شناسایی و با آن مقابله گردد. عوامل

 سال در درصد 14 از بیش به 1311 در درصد 29 - از نشینی شهر میزان افزایش: شهرنشینی توسعه و شهرها گسترش -الف

 و 1385 سال در شهر 1245 به 1335 - سال در شهر دویست از شهرها تعداد افزایش شهری جمعیت شدن برابر ده از بیش و 1385

 بر کشور شهرهای درصد 11 - استقرار و ایجاد 1385 سال در کلانشهر 19 به 1335 سال در مورد یک از شهرها کلان تعداد افزایش

 کاهش شهرها گسترش و ایجاد جهت باغی و زراعی اراضی از ای ملاحظه قابل بخش تبدیل و تغییر و کشاورزی قابل اراضی روی

 با بخش مرکز روستاهای که کشوری  تقسیمات قانون جدید اصلاحات تصویب با شهر به روستایی مناطق تبدیل در قانونی هاینصاب

 اراضی از زیادی مساحت فرآیند این در که شوندمی شناخته شهر عنوان به نفر 3511 جمعیت دارای روستاهای و جمعیت میزان هر

 اراضی کاربری تغییر در معقول غیر و منطقی غیر و اصلی عامل از یکی بند این. است گرفته قرار شهرها حریم و محدوده در کشاورزی

 .باشدمی کشاورزی

 اراضی از ای ملاحظه قابل بخش قهری خروج به منجر که جوی نزولات کاهش و آبی هایسفره افت و آب منابع محدودیت ب.

 .گردد می تولید چرخه از کشاورزی

 .اقتصادی هایفعالیت سایر با مقایسه در باغی و زراعی هایفعالیت در هاگذاریسرمایه مناسب بازدهی عدم و ج. دیرپایی

 .شهرها حریم و محدوده به آن الحاق و کاربری تغییر و تفکیک افراز، از پس زمین ارزش تصاعدی د. رشد

 مستعد ملی اراضی و کشاورزی اراضی سو و سمت به روستاها و شهرکها و شهرها غیرلزوم و منطقی غیر و رویه بی ایجاد و توسعه ه.

 .کشاورزی

 . شهرک و شهر به کشاورزی هایفعالیت برای مستعد روستاهای غیرلزوم و منطقی غیر رویه، بی تبدیل و ارتقاء و.

 .شهرکها و شهرها توسعه و ایجاد برای کشاورزی اراضی روی بر سنگین بسیار عوارض اعمال ز. عدم

 حرمت و اهمیت و توجه عدم  کشاورزی و اراضی افراز و تفکیک از جلوگیری در ذیربط هایدستگاه جانبه همه همکاری عدم ح.

 و مسکن زیربنایی امور کمیسیون و فنی و کارشناسی هایگروه کار در هاطرح تصویب و تدوین در کشاورزی اراضی کاربری حفظ

 . 5 ماده کمیسیونهای و شهرسازی و معماری عالی شورای

 .مقررات و قوانین در هامجازات بازدارندگی ط. عدم

 از کشاورزی محصولات بخش کنندگان تولید از جانبه همه حمایت جهت در مناسب، هایرویه و مشی خط برنامه، وجود عدم ی. 

 واقعی هزینه برآورد بخش، نیاز مورد آلات ماشین و وسایل تهیه محصولات، تولید مناطق تعیین تولید، سطح محصول، نوع تولید لحاظ

 و...  و آنان پوشش تحت افراد و کشاورزان بیمه کشاورزی، محصولات تمام بیمه کشاورزی، محصولات تمام برای تضمینی قیمت تولید،

 بنیاد اداره شهرسازی، و راه اداره  شامل مسکن امر متولی اجرایی هایدستگاه برای اراضی کاربری تغییر برای شهر به روستا تبدیل

 .دارند را باغی و زراعی اراضی کاربری تغییر به نیاز خود هایطرح اجرای برای که دیگر متولی هایدستگاه سایر و اسلامی انقلاب مسکن
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 متخلفین به خدمات ارائه و کشاورزی اراضی در مجاز غیر سازهای و ساخت از جلوگیری در اجرایی هایدستگاه همکاری عدم . ک

همان طور که گفته شد ... و مسکن بنیاد اداره گاز، مخابرات، شهرسازی، و راه آب، برق، ادارات: قبیل از کشاورزی اراضی به متجاوزین و

اند، ممنوع است. براساس قانون و آیین نامه مذکور، هرگونه ارائه خدمات شهری به بناهایی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده 

شود که ویلاهایی که در شود. لیکن مشاهده میاگر فقط همین مقرره اجرایی شود، بسیاری از ساخت و ساز های غیر قانونی متوقف می

 شود از تمامی امکانات شهری بهره مند هستند. اراضی زراعی ساخته می

 کاربری تغییر در مهمی بسیار عامل بند این اجرای عدم که. رکشو در سرزمین آمایش طرح یا اصلی سند مادر، طرح اجرای ل. عدم

 . است کشاورزی اراضی

 به شهرها حریم در طرحها و پروژهها از عوارض اخذ صرفا جهت شهرها حریم بیرویه توسعه به ها بخشداری و ها شهرداری نگاه م.

 .درآمد منبع عنوان

 نشان عدم و هاباغ و زراعی اراضی غیرمجاز کاربری تغییر خصوص در قضایی محترم محاکم از احکام صدور در رویه وحدت ن. عدم

 فرمانداران، دادستان، قانون، مجریان و اندرکاران دست توسط صادره قمع و قلع احکام اجرای در حاکمیت قدرت قاطع دادن

پذیرد و هیچ نمایشی و گزینشی صورت می قانون. اجرای احکام قلع و قمع اجرای متولی دستگاه ،...  و نظاتی بازرسی، هایدستگاه

 شود.نظارتی بر روی آن نمی

  1عدم نظارت صحیح بر عملکرد کمیسیون تبصره یک ماده  س.

. ضرورت همان طور که  ع. تعریف مبهم ضرورت تجویز تغییر کاربری و عدم وجود ضوابط دقیق یا رویه کارآمد در تشخیص ضرورت

شود. بلکه از عسرت و نیاز بسیار شدید از یک سو و عدم وجود گزینه جایگزین از سوی دیگر بیان شد به نیاز صرف فرد محدود نمی

 نماید. گردد. اما در حال حاضر درخواست فرد به علاوه پرداخت عوارض تغییر کاربری این رکن مهم را احراز شده فرض میاطلاق می

 تسهیل بسیار ا امر این آنچه منتها. بود خواهد ضرر پر بسیار مرتکب برای قانونی غیر کاربری تغییر شود می مشاهده که انطورهم

 به نسبت سو یک از کارآمد نظارت عدم نماید،می تبدیل کشور کشاورزی بخش هایچالش بزرگترین از یکی به را آن و نمایدمی

 عنصر تبیین کاربری، تغییر به مربوط مقررات و قوانین کلیه در. است کاربری تغییر جواز بودن الحصول سهل دیگر سوی از و تخلفات

 یک به تنها محلی و ملی از  اعم عوامل این .گردد تجویز راحتی به کاربری تغییر که شودمی سبب امر این و است مانده مکتوم ضرورت

 عنوان به را کشاورزی زمین باغداری، و کشاورزی مقوله به نو نگاه با تا است ملی عزم به نیاز آن با مقابله برای و نیست مرتبط بخش

هایی دارند. در سیل اخیر، به ساختمان تبدیل برای خوبی پتانسیل که اراضی عنوان به نه. نماید تلقی حفاظت درخور و مستقل موضوع

هایی انجام شد که در ها و یا حریم شهرها و روستا بوده اند خسارات زیادی وارد آمد. چرا که ساخت و ساز در زمینکه در کنار رودخانه

نه تنها تغییر کاربری  های فصلی  صورت پذیرفت. این عملهای قدیمی رودخانهکنار رود بوده و مهیای کشاورزی بود و یا در آبرفت

گردد. متاسفانه این موارد به هیچ وجه مورد بررسی قرار نگرفت و این گردد، بلکه تجاوز یه حریم رودخانه هم محسوب میمحسوب می

زه دهد که نظارتی بر عملکرد دستگاه های مسول در این حوسیل بود که این تخلفات را بر ملا نموده بود. این امر به وضوح نشان می

همچون اداره جهاد کشاوزی، دهیاری، بخشداری و حتی محیط زیست وجود ندارد و اشخاص به راحتی و بدون واهمه اقدام به این کار 

نمایند.  حجم بالای تخلفات کاربری بر کسی پوشیده نیست. این حجم بالا این پیام را دارد که افراد در یک سنجش ساده  حسابسود می

های بینند. این موازنه دقیقا نشان دهنده کیفیت دستگاه ییر کاربری، کفه سود و عدم تعقیب را بسیار سنگینتر میو زیان موجود در تغ

 مذکور است که شرح آن رفته است. 
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 پیشنهادات -1-1-8

لذا ارضی  گردد؛نمی. عملیاتی همچون ساخت صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، دامداری، کشتارگاه و .. تغییر کاربری محسوب 1

تحت این قسم عملیات هنوز دارای کاربری کشاورزی است. بنابراین چنانچه در این مستحدثات بخواهد عملیات غیرمرتبطی انجام شود، 

 گردد. لذا نباید با این تلقی که با این نوع تصرفات مرتبط به کشاورزی، کاربریهمچون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی محسوب می

 زمین از کشاورزی تغییر نموده است، باب سو استفاده از این جواز را گشود یا آن را بدون نظارت رها نمود.  

کنند، رویه قضایی تاب این مهم را ندارد. لذا . تشخیص ضرورت باید ضابطه مندگردد. چون محاکم قضایی در این زمینه ورود نمی2

که مجموعه زیادی از ادارات کل استان زیر نظر وی وجود دارند و نظارت بر آنها را بر عهده باید مسولان عالی استانی همچون استاندار 

دارد باید با همفکری و هماهنگی با ادارات ذیربط مثل جهاد کشاورزی و محیط زیست و راه و شهرسازی این رکن را ضابطه مند نمایند 

 و زراعی اراضی کاربری ماده یک قانون حفظ 6این با استفاده از ظرفیت تبصره  و در قالب بخشنامه یا دستورالعمل ابلاغ نماید. علاوه بر

 موضوع هایکمیسیون عملکرد ارزیابی و نظارت و اجرایی رویه وحدت ایجاد و کلی روش تعیین منظور به" داردها که مقرر میباغ

توان در سطح کلان مفهوم می "گرددمی تشکیل( اراضی امور سازمان) کشاورزی جهاد وزارت در مرکزی دبیرخانه ماده، این( 1) تبصره

 ضرورت را تبیین وبه صورت وحدت رویه در کشور اعلام نمود

. تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی برای عملیات عمرانی عمومی باید تا حد امکان محدود شود و به اراضی بایر و خشک خصوصا 3

ی کمتر اکتفا گردد تا بافت سبز کمتر آسیب ببیند. تبصره ماده سه قانون حفظ کاربری در مناطق کویری و بایر و دارای پوشش گیاه

 و هاشرکت و عمومی نهادهای و هاشهرداری و دولتی هایشرکت و مؤسسات و هاسازمان"دارد که ها مقرر میاراضی زراعی و باغ

قانون مقرر  4ماده  ".باشندمی قانون این مقررات مشمول نیز است نام ذکر مستلزم آنها به نسبت قانون شمول که دولتی مؤسسات

 وزارت سالیانه بودجه در را قانون این موضوع درآمدهای از( %91)درصد هشتاد معادل اعتباری سالههمه است مکلف دارد: دولتمی

 احداث اراضی، تسطیح شامل کشاورزی زیربنایی امور مصرف به مربوطه قانونی ضوابط طبق مزبور وزارت تا نماید منظور کشاورزی جهاد

 برساند قانون این اجرای و دادرسی هایهزینه و بایر و موات اراضی احیای و آب تأمین خاکی، بندهای و سدها زهکشی، آبیاری، کانال،

 توسعه برای زرع و کشت غیرقابل زمینهای سازیآماده و مطالعه منظور به قانون این موضوع درآمد از باقیمانده(%21)درصد بیست و

اگر ذیل ماده به دقت مورد بررسی قرار گیرد،  "گیرد.می قرار شهرسازی و راه وزارت اختیار در شهرکها ایجاد و روستاها و شهرها

 پیشنهاد مذکور در آن مورد اشاره قرار گرفته است و بیست درصد دارمد اجرای قانون نیز به آن اختصاص داده شده است.

تواند بسیار راهگشا و موثر وهم پیشگیرانه و رات سو تغییر کاربری و زیادتی وقوع آن، سرعت عمل در برخورد می. با توجه به اث4

 سایر و ماسه و شن افزایش یا برداشتن بنا، ایجاد قالب در کاربری تغییر هرگونه قانون مذکور، 11 ارعاب برانگیز باشد. بر اساس ماده

 از مجوز اخذ بدون و غیرمجاز طوربه چنانچه گردد،می محسوب کاربری تغییر کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به بنا که اقداماتی

 عملیات توقف به نسبت مکلفند محل کشاورزی جهاد مأموران و بوده جرم پذیرد، صورت قانون این(1)ماده(1)تبصره موضوع کمیسیون

  .نمایند اعلام قضایی مراجع به انعکاس جهت متبوع اداره به را مراتب و اقدام

 درخواست به بنا است موظف انتظامی نیروی دهد ادامه خود اقدامات به کشاورزی جهاد اعلام از پس مرتکب چنانچه – 1 تبصره

  .نماید جلوگیری مرتکب عملیات ادامه از کشاورزی جهاد
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 محل دادگاه نماینده حضور با نباشد دادسرا که نقاطی در و دادسرا نماینده حضور با موظفند کشاورزی جهاد مأموران – 2 تبصره

  .نمایند اعاده اولیه حالت به را زمین وضعیت و اقدام مستحدثات و بنا قمع و قلع به نسبت رأساً صورتمجلس تنظیم ضمن

تظر رای نهایی سازد تا بئون اینکه بخواهد مندهد و آن را قادر میاین ظرفیت بسیار خوبی برای این مهم در اختیار سازمان قرار می

و قطعی قضایی بماند، موضوعات تغییر کارری را علی الراس قلع و قمع و یا جمع آور نماید و حتی به قوه قهریه نیز توسل نماید. این 

تواند دراین امر بسیار های مستمر و داشتن نقشه های جامع میاقدام وزارت جهاد کشاورزی فقط نیاز به کشف و مقابله دارد. گشت

باشد. شبیه این سیستم در شهرداری تهران و برخی کلانشهر ها در برخورد با سد معبر  و ساختو ساز غیر مجاز وجود دارد. تنها  موثر

 امکانات لازم برای این نحوه از اعمال صلاحیت نیروی انسانی و ابزار کار و واسایل نقلیه است.

و بدون پروانه در اراضی کشاورزی و ارجاع امر به مرجع کیفری کم  . تشکیل پرونده قضایی برای ساخت و ساز های غیر قانونی5

ترین اقدام سازمان برای مقابله با این پدیده شوم است. چنانچه سازمان خود را قادر به بر خورد کیفیت مورد بالا نمی داند، این هزینه

د و سازمان صرفا به عنوان شاکی و ناظر عمل کند. لیکن تواند به  راحتی رسیدگی به امر را بر عهده  قوه قضاییه قرار دهراهکار می

پیگیری پرونده و اجرای رای نه نیاز به صرف هزینه سنگین یا امکانات زیاد داشته بلکه عزمی راسخ و اراده جدی و اداره سالم را 

 رسد که این اقتضا هم در جهاد کشاورزی وجود ندارد.طلبد. به نظ میمی

نباید با دیگاه کسب درآمدی و تجاری دنبال گردد. این نگاه که با تجویز تغییرکاربری عایدی خوبی نصیب  . اجازه تغییر کاربری6

گردد باید تغییر یابد و این فرهنگ غالب گردد که با تجویز تغییر کاربری دیگر زمینی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت سازمان می

کند تا به این حتما به برای استفاده شخصی مالک، تکلیفی برای کمیسیون ایجاد نمی متر مربع 511جایگزین گردد. به علاوه، سقف 

این مقدار مجوز صادر نماید. بنابر این کمیسیون باید با بررسی مدارک موجود میان میزان ضرورت مالک و متراژ مورد درخواست وی 

 برای تغییر کاربری تناسب را رعایت نماید.

 

 حقوق خاک و سیلاب-1-8
 چکیده-1-8-1

کند وضعیت خاکی زیرا آنچه اغلب نعمت باران را تبدیل به نقمت می در میان موضوعات مرتبط با سیلاب، خاک جایگاهی والا دارد؛

روست که نظام سیاسی ایران علاوه بر این مهم به دلیل نقش خاک در امنیت غذایی است که بناست میزبان نزولات آسمانی گردد. ازاین

 ها توجهی جدی به عنصر خاک مبذول کرده و نظام هنجاری و ساختاری لازم را برای این مهم ترتیب داده است.ینهو سایر زم

های متعدد، کاهش رسند لکن مطالعات و آمارهای پراکنده، وقوع سیلاباین ترتیبات اگرچه در ابتدای امر به نظر امیدبخش می

بار خاک در ایران است که دلیلی کافی بر رسوبات، جملگی کاشف از وضعیت اسفشده سدها از ها و مخازن اشغالحاصلخیزی خاک

 ناکارآمد بودن نظام حقوقی حاکم بر خاک است.

ترین دلیل یا دلایل ناکارآمدی نظام حقوق خاک کشور را طرح و های اخیر پرسشی مبنی بر اصلیگزارش حاضر با تأکید بر سیلاب

 ترین دلیل ناکارآمدی نظام حقوق خاک در ایران فقدان حاکمیت قانون است.اده است که اصلیاین فرضیه را مورد آزمون قرار د

همچنین فرعًا پرسشی نیز مبنی بر دلایل فقدان حاکمیت قانون در نظام حقوق خاک ایران مطرح نموده و عدم نگاه جامع به 

عنوان فرضیه سؤال فرعی مورد آزمون قرار داده ی مؤثر را بهسازمانی، فقدان ضمانت اجراهاهای سیاسی، اداری و فرهنگطبیعت، چالش

 است.
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 کلیدواژگان

 گیاهی، حاکمیت قانون، آبخیزداری حقوق خاک، فرسایش خاک، سیلاب، پوشش

 مقدمه

زیرا که زیست انسان درگرو حفظ  زیست انسان صیانت نماید؛عنوان محیطدر معنای اعم( وظیفه دارد تا از طبیعت به) دولت

های بروز این حوادث را طبیعت است. همچنین دولت وظیفه دارد تا شهروندان خود را در مقابل حوادث طبیعی محافظت نموده و زمینه

 به حداقل ممکن تقلیل دهد.

 رسد لکن برخی دیگر نظیر سیلناپذیر به نظر میاز میان حوادث طبیعی برخی نظیر زلزله به دلیل امکانات موجود بشری اجتناب 

ای های جدید علمی حکایت از آن دارد که وقوع پدیدهکنترل بوده و یافتههای صورت گرفته در علوم مختلف قابلبا توجه به پیشرفت

آن  که دلیلی طبیعی داشته باشد ریشه در اعمال انسانی داشته و اطلاق اوصاف طبیعی و یا غیرمترقبه برنظیر سیل بیشتر از آن

فعل و ترک فعل( انسانی را در وقوع و یا تشدید و ) ت که لازم است تا پیرو وظیفه ذاتی دولت، تأثیر اعمالروسنادرست است. ازاین

 ای نظیر سیل بررسی نمود.بار بودن پدیدهخسارت

های به وقوع پیوسته در سه استان گلستان، رو با تمرکز بر نقش تخریب خاک در وقوع پدیده سیلاب خاصه سیلابگزارش پیش

فرض ناکارآمدی نظام حقوقی حاکم بر خاک به دلیل وجود شواهد عینی متعدد، و با پیش 89و  81های ان و خوزستان در ساللرست

 درصدد پاسخ به این مسئله است که دلایل ناکارآمدی نظام حقوق خاک ایران چه بوده است؟

 

 خاک و فرسایش آن-1-8-1

و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته  شدهتشکیلفرایندها و عوامل خاکساز  براثرطبیعی و پویاست که  ایپیکرهخاک، 

 باشند.میو گیاهان قادر به روییدن در آن  پوشاندمیخارجی زمین را 

منبع طبیعی، سرمایه ملی و بستر حیات، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد و  عنوانبهخاک  

تواند در طی به همین دلیل هرگونه آلودگی موجود در خاک می استبخشی از زنجیره غذایی انسان و سایر حیوانات از خاک  درواقع

 در انسان تمرکز یابد. درنهایتو  یافتهانتقالزنجیره غذایی، به سطوح بالاتر 

در شرایط مختلف آب و  خاک مترسانتی هر تشکیل مختلف مراجع اساس نظر بر اما رودمی به شمار  پذیر تجدیدخاک از منابع 

 .کشدمی سال طول 11111تا  111هوایی از 

، از کل تنوع زیستی جهان چهارمیکنگهدارنده ، تنوع زیستی سیاره زمین حافظ ،پایه و اساس پوشش گیاهی، غذا تأمین

سالی؛ ازجمله خشکمنابع آبی در برابر سیل و  دهبهبوددهنذخیره کننده و ، کربن چرخه در و هوایی و آب تغییرات در کلیدی نقش

 کند.مواردی است که مرتبط با خاک بوده و اهمیت آن را روشن می

قانون حفاظت از خاک « د»مطابق بند  .شودمیبخش فرسایش و آلودگی خاک  دوشامل طورکلی بهخاک  محیطیزیستتهدیدات 

چنین و هم خود، جابجایی، انتقال و ترسیب آن توسط عوامل طبیعی یا انسانیشدن ذرات خاک از محل فرسایش خاک عبارت است از: 

خاک به  بر سطح هاآنخاک یا پخش  آمیختن یک یا چند ماده خارجی به این قانون آلودگی خاک عبارت است از« ت»وفق بند 
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یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و برای انسان  که دهدنحوی تغییر  میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به

 .باشد آورزیانابنیه 

فرسایش خاک شامل انتقال خاک توسط عواملی نظیر آب و باد است که این عمل منجر به از دست رفتن خاک و آب و عناصر 

 .شودمیغذایی موجود در خاک 

اعتمادی در این خصوص وجود ندارد و در این لذا آمار قابل متأسفانه برآورد دقیقی از میزان فرسایش خاک کشور صورت نگرفته و

 برانگیز است:توجه و تعجبخصوص اظهارنظر غیردقیق پژوهشکده حفاظت خاک جالب

 این طورکلی،به البته، باشد. 137 سزیم هایگیریاز اندازه کمتر و هاپلات از شدهاعلام مقادیر از بیش کشور فرسایش رسدمی نظر به»

و باید به  ندارند؛ کشور در مناسبی پراکنش ضمن در و دهندنمی کشور فرسایش مورد در و اطلاعات زیادی نبوده اعتمادقابل نیز مقادیر

 هایفرسایش و هستند شیاری و ایهای ورقهفرسایش نماینده تنها یادشده هایگیریهردو اندازه که داشت توجه نیز مهم نکته این

 261«شوند.ای را شامل نمیهای تودهو حرکت ایرودخانه ای،آبراه خندقی،

معادل یک میلیارد  1355، فرسایش خاک کشور در سال شده و گزارش مقامات رسمی کشورانجام پراکنده برآوردهای اساس اما بر

ال حاضر، میزان فرسایش خاک است. در ح یافتهافزایشتن  میلیارد 245به  1315میلیارد تن و در سال  145تن بوده که ده سال بعد به 

از این میزان  که ؛تن در هکتار است که با شاخص جهانی پنج تا شش تن در هکتار، فاصله بسیار زیادی دارد 1641 در ایران، حدود

باید  به این میزاند. هزار هکتار در معرض نابودی قرار دار 411هزار هکتار مراتع در حال تخریب است و بیش از  111سالانه بیش از 

گفتنی  .را نیز اضافه کرد شوندمیزهکشی بدون استفاده و  افزایش شوری، سدیمی شدن، مشکلات ماندابی براثرکه  هاییخاکحجم 

میلیون هکتار زمین قابل کشت آبی در کشور وجود دارد که بر اثر تخریب و مسایلی مانند خشکسالی و افزایش شوری  9حدود است 

 .ن استروز به روز در حال کم شد

میلیارد ریال برآورد شده است. هزینه  511مختلف سالانه در حدود سه هزار و  صورتبهخسارت ناشی از فرسایش و تخریب خاک 

ایران یکی از هفت کشور آسیائی است که بیشترین به این دلیل است که درصد درآمد ناخالص ملی است.  14فرسایش در ایران معادل 

 .اردمیزان هدررفت خاک را د

  :پیامدهای فرسایش خاک در ایران موارد زیر هستند ترینمهمبرخی از 

میلیون مترمکعب در حوزه سدهای  241 گذاری در حدودرسوب، سال 41 طولهای ایران در درصدی وسعت جنگل 11کاهش 

میلیون  111زایی در بیش از بیابان(، و یا تقریباً یک سد با حجم سد کرج میلیون مترمکعب 51)معادل سالانه پنج سد با ذخیره  کشور

 .ایگلخانهافزایش غلظت گازهای ، کاهش قابلیت تولید محصول، هکتار از اراضی کشور

. ودرمیصنعتی، شهری، معدنی و کشاورزی از عوامل عمده تخریب خاک به شمار  هایفعالیتآلودگی خاک ناشی از توسعه ناپایدار 

به  شودمیمحسوب  هاآنکه کشورمان نیز جزو  خشکنیمهخشک و  هایزمیندر  زاییبیاباندر اثر گسترش آلودگی و تخریب خاک، 

درصد کاهش قابلیت تولید محصول نیز یکی دیگر از  21. رودمیکه یکی از پیامدهای هدر رفت خاک به شمار  پیونددمیوقوع 

 .آیدمیشور به شمار پیامدهای اتلاف منابع خاک در ک

                                                 
 28های آبخیز کشور، پژوهشکده حفاظت و آبخیزداری کشور، صفحه . اطلس حوزه261
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در هرسال و متعاقب آن ناآگاهی و عدم مدیریت مناسب با توجه به توزیع نامتعادل  درصد 149 سرعت رشد جمعیت جهان با نسبت

دستیابی به انواع مواد غذائی و محصولات کشاورزی، محدودیت موجود در منابع خاک و  منظوربهمنابع خاک در کره زمین، تلاش انسان 

 .این تخریب و هدر رفت را تشدید کرده است …زمین وسرانه 

 

 نقش خاک در پدیده سیل-1-8-1

توان اشاره نمود لکن از آن میان موضوع خاک نقشی نه خود سیل( به موارد متعددی می) در خصوص موضوعات مرتبط باسیل

هایی در خود ذخیره جذب و توسط مکانیزم ای است که با کمک خلل و فرج نزولات آسمانی راگونهاساسی دارد. ساختمان خاک به

کند. به هر میزان که ضریب نفوذپذیری خاک افزایش یابد میزان بیشتری از باران را در خود جذب کرده و مقدار کمتری از حجم می

رافی زمین ناپذیر است خاصه در شرایطی که وضعیت توپوگگردد. اگرچه تشکیل رواناب اجتنابباران به حالت رواناب تبدیل می

طورکلی میزان ای باشد که امکان جذب باران وجود نداشته و آب سریعاً براثر نیروی گرانش به نقطه تمرکز گسیل شود لکن بهگونهبه

روی هرآن چیزی که جذب آب باران در خاک از سویی و تشکیل رواناب از سویی دیگر در ارتباط با میزان نفوذپذیری خاک دارد. ازاین

 ها تأثیرگذار است.ذپذیری خاک را تقلیل دهد به همان میزان در تشکیل رواناب و احیاناً ایجاد سیلابضریب نفو

نقطه مهم در این خصوص آن است که چه عواملی بر ضریب نفوذپذیری خاک اثرگذارند. بر اساس اطلاعات مندرج در اطلس 

افتد که قطرات این نوع فرسایش به این صورت اتفاق می 269ترین نوع فرسایش در ایران فرسایش پاشمانی استفرسایش خاک مهم

شده و خلل و فرج خاک را پرکرده ها از هم متلاشیو طی این برخورد خاکدانه کنندها برخورد میتوجهی با خاکدانهباران با نیروی قابل

غال خلل و فرج آن موجب چندین دهند. تخریب ساختمان خاک و اشخاک را تشکیل می« سله»و سطحی صاف و صیقلی تحت عنوان 

رود. دوماً خاک بدون آب مستعد سایر گردد: اولًا با پر شدن این منافذ امکان جذب و ذخیره آب توسط خاک از بین میپیامد می

 شود.جای آنکه جذب خاک گردد تبدیل به رواناب میگردد. ثالثاً آب باران بهمخاطرات مرتبط با تخریب خاک می

روند زیرا که افزایش رواناب در بالادست به ها به شمار میها به دلیل فرسایش خاک یکی از دلایل اصلی وقوع سیلابتشکیل رواناب

های مجاور از حاصلخیزی های آبخیز است. از سویی رواناب با شستشوی خاکهای فرعی و اصلی حوزهمعنای افزایش حجم آب رودخانه

کند که عاملی دیگر در وقوع ها و مخازن سدها را اشغال میاین رسوبات بستر رودخانهها کاسته و از سویی دیگر با حمل آن

  هاست.سیلاب
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      615     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 نظام حقوق خاک ایران؛ قوانین مرتبط، تکالیف مقرر، نهادهای مسئول -1-8-8

 قوانین مرتبط با حقوق خاک -گفتار اول

 مرتبط با حقوق خاک نقوانی 1-1جدول 

 اصل پنجاهم قانون اساسی 1

 های کلی نظامو سیاست 1828انداز جمهوری اسلامی در ایران چشم 2

 قانون مدیریت خدمات کشوری 3

 24/28/1161قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی  4

 14/11/11قانون تشکیل وزارت نیرو  5

 84قانون جامع حفاظت از خاک مصوب  6

 بعدی اصلاحات با 12/28/1186مراتع  و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون 1

 با اصلاحات بعدی 11/21/1178ها باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون 9

 16/1/1144 کشور پروریدام جامع نظام قانون 8

 11/11/1141 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی 11

 11/28/1148 طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون 11

 41قانون مدیریت پسماند مصوب  12

 21/12/1181 ارز و کالا قاچاق با مبارزه قانون 13

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 14

 11/28/1186 پاک هوای قانون 15

 کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون 16

 - 1822) ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون 11

1186) 

 (سنا)14/21/1111 12/21/1111 زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون 19

 جرائم با ارتباط در زیستمحیط حفاظت سازمان کارکنان خسارات و زحمات جبران نحوه قانون 18

 بعدی اصلاحات با 11/11/1148 محیطیزیست

 17/1/77قانون معادن مصوب  21

 81قانون تشکیلات و آیین دادرسی قوه قضائیه مصوب  21

 81قانون مجازات اسلامی مصوب  22

 71کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب  23
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 تکالیف مقرر و نهادهای مسئول -گفتار دوم

 جهاد کشاورزی -قسمت اول

 -آب و خاک تحقیقات مؤسسه -سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -ها، مراتع و آبخیزداریسازمان جنگل 

 پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری

 بعدی اصلاحات با 12/28/1186 مراتع و هاجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون

 :11ماده 

 است. ذغال تهیه مرتبط با امرخصوص موضوعات  در مستقیم مسئول هاجنگل سازمان

 مکرر: 43ماده 

خاک باید مناطقی قرق  فرسایش از حفاظت همچنین و روان هایریگ حرکت و سدها مخازن شدن پر از جهت جلوگیری 

کلی ممنوع کرد و کشت آبی در این مناطق و تعیین مناطق قرق شده و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده بهاعلام

 نامه مشخص گردد.اراضی زیر سدها طبق آییندر 

 بعدی اصلاحات با 11/21/1178 هاباغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 مواد متعدد:

 اعلام نظر کارشناسی در خصوص تغییر کاربری اراضی -

 آن تعیین ضوابط حاکم بر تغییر کاربری اراضی و سازوکارهای حاکم بر -

 16/1/1144 کشور پروریدام جامع نظام قانون

 :5ماده  4تبصره  -

 صنعتی غیر و عشایری روستایی، دامداری ساماندهی واحدهای -

 لحاظ معیارهای همچون حفاظت از مراتع و خاک در اجرای این قانون -

 

 11/11/1141 اقتصادی فنی، مناسب قطعات ایجاد و کشاورزی اراضی شدن خرد از جلوگیری قانون

 ملاحظات مرتبط با حقوق خاک با توجه به اختیارات و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در این قانوناعمال  -

 

 11/28/1148 طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون

 :11ماده  -

 پدیده با مقابله و بادی آبی، فرسایش بحرانی هایکانون کنترل و شناسایی برای لازم تمهیدات اتخاذ با است مکلف دولت

 برنامه پایان تا که نماید عمل ایگونهبه خارجی و داخلی منشأ با گردوغبار و روان هایشن هجوم از جلوگیری و زاییبیابان

 کشور خاک فرسایش سالانه کاهش متوسط میزان ایران، اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم سالهپنج
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 .برسد هکتار در تن سه حداقل به اراضی در و هکتار در تنیک

 :12ماده -

 های طبیعی و مراتع کشور شده است.ها بیشهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلدولت مکلف به ارتقاء بهره 

 :14ماده 

 انجام اقداماتی در راستای حفاظت از خاک

 

 21/12/1181 ارز و کالا قاچاق با مبارزه قانون

 :36ماده 

های که مستقیماً و یا قاچاق) گردد.جهاد کشاورزی در حدود وظایف محوله قانونی کاشف در امر قاچاق محسوب می 

 های متضمن تخریب خاک است(.غیرمستقیم مرتبط با حقوق خاک است از قبیل قاچاق خاک تا قاچاق

 کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون

 

وری بخش های زهکشی اراضی، بهرهمفاد متعدد این قانون جهاد کشاورزی باید اقداماتی را در جهت طرح بر اساس -

 های غیرمجاز انجام دهد.زیست و چاهها، هدر رفت محیطکشاورزی و منابع طبیعی، شور شدن آب

 :61ماده  -

تا در کنار سایر وظایف، مشکلات مرتبط با این قانون وزارت جهاد کشاورزی عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است  

 زیست و منابع طبیعی در جهت رفع موانع تولید تسهیل گرددمحیط

 

 11/28/1186 پاک هوای قانون

 :21ماده  -

 وظایف جهاد کشاورزی در خصوص مدیریت پسماند -

 کشاورزی در خصوص ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی کشاورزی وظایف جهاد -

 :24ماده  -

 جهت مقرر، زداییبیابان هایطرح اجرای بر علاوه است مکلف( آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان) کشاورزی جهاد وزارت 

 و محلی اجرائی هایدستگاه مردم، مشارکت با یا رأساً کشور داخل در گردوغبار تولید و زاییبیابان مستعد هایکانون مهار

 معادل حداقل سالانه داخلی، نهادمردم هایسازمان و اساسی قانون( 11) هفتم و هفتاد اصل رعایت با المللیبین هایسازمان

 هاکانون و بحرانی مناطق در زداییبیابان عملیات اولویت با گردوغبار پدیده با مقابله اقدامات اجرای به نسبت هکتار هزار سیصد

 در هرساله را ماده این موضوع عملیات اجرای برای موردنیاز اعتبارات است مکلف دولت. کند اقدام حساس هایبومزیست و

 .نماید منظور سالانه هایبودجه
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 کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون

 :58ماده  -

 هاییافته و دانش انتقال مناسب بستر ایجاد و تولیدکنندگان توانمندسازی منظوربه است مکلف کشاورزی جهاد وزارت 

 جهاد مراکز کلیه تجهیز و بازسازی دانش، مدیریت شبکه اندازیراه به نسبت ترویج نوین نظام طرح قالب در آنان، به تحقیقاتی

 و ترویج عاملان شبکه و مروّجان دانش روزرسانیبه پهنه، هر به کارشناس یک اختصاص و تولیدی هایپهنه تعیین کشاورزی،

 نماید. اقدام تولیدی هایعرصه در ترویجی فنون کلیه کارگیریبه

 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون

 (1186 - 1822) ایران اسلامی جمهوری 

 تکلیف دولت در راستای:

 هاکاری و احیای جنگلجنگل -

 داریعملیات آبخیزداری و آبخوان  -

 های بحرانی فرسایش بادیکانونهای روان و مهار در خصوص مهار فرسایش خاک و تثبیت شن -

 

 

 ستیزطیمحسازمان حفاظت  -قسمت دوم

 

 (سنا)14/21/1111 12/21/1111 زیستمحیط بهسازی و حفاظت قانون

 :6ماده  -

خورده تعادل جلوگیری از برهم و زیستمحیط بهسازی و حفاظت ٔ  درزمینه اقتصادی و علمی هایبررسی و تحقیقات

 زیست از قبیل:محیط

 نظر بخش خاکازنقطهطرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت  -

نمایند و این تغییرات خاک ایجاد می تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک -

 و مراتع، دگرگونی اکولوژی هاجنگلها، تخریب تغییر و تخریب مسیر رودخانه مانند ؛گردندوضع طبیعی می دگرگونی سبب

 .هاتالابو دگرگونی و انهدام  هاآب طبیعی زهکشیخوردن  هم بهدریاها، 

 زیست با تأکید بر آلودگی خاکمحیطآور به استفاده از سموم کشاورزی یا مواد مصرفی زیان -

 

 :6بند ب ماده -

 منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی خاک است.سازمان مسئول پیشنهاد ضوابطی به 
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 ٔ  درزمینه عمومی افکار هدایت و تنویر منظوربه آموزشی هایاین قانون سازمان مکلف است تا برنامه 6ماده « د»بند  -

 زیست تنظیم و اجرا نماید.محیط بهسازی و حفظ

 :6ماده « ز»بند  -

 المللیبین و خارجی های مشابهبا سازمان هایهمکاری 

 

 :1ماده  

 زیستاخطار در خصوص اقدامات مخرب محیط

 :8ماده 

 زیسترصد اقدامات مخرب محیط

 

 :14ماده  

  قانون این در مذکور زیست در دعاوی با موضوع جرائمطرفیت سازمان حفاظت محیط

 

 ا: 15ماده -

 ضابطین وظائف کهدرصورتی شوندجرائم مندرج در این قانون می تعقیب و کشف مأمور سازمان طرف از که سازمان مأمورین

 صید و شکار قانون و قانون این اجرای ازلحاظ باشند گرفته تعلیم دادستان شهرستان نظر زیر مخصوص کلاس در را دادگستری

 شوند.می محسوب دادگستری ردیف ضابطین در

 

 تشکیل گاردهای تخصصی-

 

محیطیزیست جرائم با ارتباط در زیستمحیط حفاظت سازمان کارکنان خسارات و زحمات جبران نحوه قانون

 بعدی اصلاحات با 11/11/1148 

 

واحده و تبصره اصلاحی این قانون سازمان باید علاوه بر کارکنان خود از محل اعتبارات این قانون نسبت به مطابق ماده -

 زیست ندارند نیز مبادرت ورزد.مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیطبه  دیه و خسارت کشف، حق پرداخت

 

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم سالهپنج برنامه قانون

 توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون و( 1186 - 1822) ایران اسلامی جمهوری

 ...ها و مراتع وت از جنگلصیانت از منابع خاک کشور، مقابله با فرسایش، حفاظ-
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 های ایران و تخطی از ضوابط حقوقی؛ توصیف، تبیینسیلاب -1-8-1

طلبد لکن ای مینظر عنصر خاک اگرچه مطالعات چندوجهی و پیچیدهبررسی ابعاد علل و عوامل مؤثر در وقوع پدیده سیل ازنقطه

گذارد گونه تردیدی را باقی نمیرود جای هیچهای اخیر میسیلابکه سخن بر سر اصل موضوع یعنی نقش وضعیت خاک کشور در آنگاه

هایی با شدت و قدرت تأثیر تخریب خاک بر وقوع پدیده سیل جزو بدیهیات علمی است و از سوی دیگر وقوع سیلاب زیرا که از سویی

سایر عوامل دخیل در این امر دارد. لذا  بار خاک کشور در کنارحکایت از وضعیت اسف 89و اوایل سال  81تخریب زیاد در اواخر سال 

 های اخیر است.بحث است میزان تأثیر تخریب خاک در وقوع سیلابتنها چیزی که قابل

رغم گذشت سالیان دراز تاکنون هیچ مطالعه ملی و جامعی در خصوص میزان و ابعاد تخریب خاک جای بسی شگفتی است که علی

های غیرعلمی است. های تخصصی صرفاً محتوی حدس و گمانصورت نگرفته است و گزارش طور خاصطور عام و فرسایش خاک بهبه

ها، میزان رسوبات سدها و بسترهای رودخانه و سایر عوامل جملگی حکایت از حجم لکن بررسی میزان تضعیف حاصلخیزی خاک

 بار فرسایش و تخریب خاک ایران دارد.فاجعه

های در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان بررسی و سپس شواهدی که دال بر تخطیدر این بخش ابتدا میزان تخریب خاک 

 گردد.که صورت گرفته از ضوابط قانونی است بررسی و ارتباط آن با پدیده سیل تبیین می

 لازم به توضیح است که در خصوص عوامل مؤثر بر تخریب خاک عامل فرسایش و در خصوص تکالیف مختلف مقرر در متون 

 داری بیش از سایر موارد مورد تأکید قرارگرفته است.حقوقی احکام مرتبط با آبخیزداری و آبخوان

 

 توان به سه دسته تقسیم نمود:عوامل مؤثر بر سیلاب اخیر در سه استان مذکور را می

 مدیریتی – سازمانی عوامل انسانی، طبیعی، عوامل عوامل

تبع آن خاک مرطوب، ذخیره کانالی پرشده، سطح خاصه در گلستان و لرستان( و به) رانتوان به زمستان پربااز عوامل طبیعی می

های گیرنده و درنتیجه ضریب رواناب زیاد اشاره کرد. همچنین در طول روزهای وقوع سیل نیز باران چندروزه با ایستابی بالا و رودخانه

شده است که الادست در وضعیت خواب زمستانی و بدون برگ گزارشدوره بازگشت زیاد و پهنه وسیع اتفاق افتاده و پوشش جنگلی ب

 موجب تشدید تشکیل رواناب در سطح حوزه آبخیز دارد.

عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و تخصیص کاربری دار، توان به زراعت غیراصولی در اراضی شیباز عوامل انسانی نیز می

 اشاره کرد غیراصولی در اراضی کوهستانی و جنگلی سازیادهج و و یا تخریب کیفیت جنگل زداییجنگل ،ناصحیح

 راهبردی جامع سند توان اشاره کرد: نداشتنعوامل مدیریتی مختلفی نیز در وقوع سیل نقش دارند که از آن میان به موارد ذیل می

 شرایط سازیشبیه و سناریوسازی برای( تصمیم پشتیبان سامانه) گیریتصمیم ابزار جامع، نداشتن اقدام برنامه و محیطی مخاطرات

ای، رودخانه هایحوضه در سیل هشدار سیستم نبود کارشناسان، و مدیران بین سیل ریسک از صحیح ادراک شده، نداشتن پیشگویی

 حجم از نسبتی تخصیص رعایت عدم) دیرهنگام و ناکافی بسیار حد در سدها مخازن آب متمرکز، رهاسازی و واحد فرماندهی نبود

 حین هایلیست چک و تفصیلی هایپروتکل نداشتن( شود نگهداری خالی هاسیلاب کنترل منظوربه بایستی همیشه که سدها مخازن

 سیل ریسک عناصر به توجه عدم درنتیجه و کارشناسان و مدیران بیشتر در محور ریسک جایبه محور خطر تفکر خطر، وجود وقوع

 مکانیکی هایحلراه بر تمرکز و رسوب منشأ به ناکافی ها، توجهریزیبرنامه در بودن معرض در و پذیریآسیب ویژهبه
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از میان عوامل طبیعی، انسانی و مدیریتی وقوع سیل برخی ارتباط مستقیم و برخی ارتباطی غیرمستقیم با مقوله تخریب خاک 

 گردد:ها اشاره میکه ذیلاً به بعضی از آن دارد؛

 

 یراصولیزراعت غ -گفتار اول

ای است که شیب زمین تند بوده و با فرض گونهها بهحوزه های گلستان و لرستان وضعیت توپوگرافی منطقه در اغلب زیردر استان

توجهی از باران وجود نداشته و شرایط برای تشدید رواناب مستعد است. نکته مساعد بودن وضعیت خاک امکان جذب حجم قابل

گردد. ی نظیر گلستان اغلب جنس خاک ریزدانه و سنگین بوده و برای جذب آب ساختار مناسبی محسوب نمیتأمل آنکه در استانقابل

الذکر را افتد زراعت غیراصولی است زراعتی که مخاطرات فوقگانه مدنظر آنچه اتفاق میباوجوداین اوصاف در اغلب کشور و مناطق سه

گیرد تنها برخلاف استانداردهای مطرح عمل کشاورزی صورت میی با تند شیب نههاکند توضیح اینکه در اغلب زمینتشدید نیز می

 کنند.های غیراصولی میهای شخصی مبادرت به شخمدلیل انگیزه بلکه کشاورزان به

 
 های اخیرهای زراعی استان گلستان در سالتصویری از زمین 1-1شکل 

 

بر کاهش جذب آب و فرسایش خاک یبشیر تأثخود باعث تشدید  نوبهبه هم در جهت شیب، آنداریبشخم و شیار در اراضی ش

 شود.یمی آبخیز موجب هاحوزهازدیاد حجم رواناب را در  درمجموعشده و 

زیست را رصد زیست مکلف است تا اقدامات مخرب محیطزیست سازمان محیطقانون حفاظت و بهسازی محیط 8موجب ماده به

 این قانون طرف دعوا قرارگرفته و اقامه دعوا نماید. 14موجب ماده به مراجع قضایی بهنموده و علاوه بر اعلام 

 منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون 14همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز علاوه بر قوانین متعدد دیگر در ماده 

 طبیعی مکلف شده است تا از منابع خاکی کشور صیانت نماید.

گانه حکایت از آن دارد که کشاورزان در انجام زراعت متضمن تخریب خاک و های سهشاهدات میدانی از استانها و مگزارش

توجهی از های مسئول نیز در جریان مکاتبات صورت گرفته از طریق هیئت بررسی کارنامه قابلالید بوده و سازمانزیست مبسوطمحیط

 اند.خود در این زمینه ارائه نداده

تأمل داشته و یراصولی و تأثیر آن بر تخریب خاک زمانی که در مقیاس یک حوزه آبخیز در نظر گرفته شود تأثیری قابلزراعت غ

 های نظیر سیل را دامن خواهد زد.محیطی و امنیت غذایی بحرانتوجهی به آن علاوه بر مخاطرات زیستبی
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 تخریب پوشش گیاهی -گفتار دوم

گردند. پوشش گیاهی در زمان بارندگی ترین سدهای طبیعی در مواجه با سیلاب محسوب میمهمعنوان اولین و پوشش گیاهی به

 شود و بدین طریق مانعی جدی در فرسایش پاشمانی است؛گیر عمل کرده و حائل میان ضربات باران و ذرات خاک میعنوان ضربهبه

شده و آب از طریق خلل خورد نکرده و ساختمان خاک محافظتکه باوجود پوشش گیاهی باران به شکل مستقیم به ذرات خاک بر زیرا

ها و یا شود همچنین پوشش گیاهی مانعی مهم در به پیوستن روانابگردد و از حجم رواناب سطحی کاسته میو فرج جذب خاک می

ع فرسایش است حجم جهت که مانعامل مهم در ایجاد تأخیر درحرکت رواناب به نقطه تمرکز است. از طرفی پوشش گیاهی ازآن

 گردند.تبع آن مخازن سدها و بستر رودخانه مصون از رسوبات مییافته و بهرسوبات در رواناب نیز کاهش

 
 پایدار و طبیعت بر مبتنی هایحلراه اعمال جایبه مکانیکی هایحلراه بر تمرکز و رسوب منشأ به ناکافی توجه 1-1شکل 

 

ریاست جمهوری نیز دربرگیرنده تذکر جدی در خصوص نقش تخریب پوشش گیاهی در امر همچنین گزارش معاونت حقوقی 

زیست است که باوجود تصویب ها در کشور تخریب محیطبار بودن سیلابسیلاب بوده و عنوان داشته است که یکی از دلایل خسارت

 268ای دارد.قوانین و مقررات متعدد همچنان روند فزاینده

های اخیر در نقاط مختلف کشور و در سه هاست. یکی از دلایل وقوع سیل در سالگیاهی مربوط به جنگلبخش مهمی از پوشش 

رسد که زدایی به دست میای از امر جنگلکنندهزدایی است. متأسفانه آمارهای نگرانهای اخیر موضوع جنگلاستان درگیر در سیلاب

 دهای آن است.های متعددی از قبیل بحران سیل نیز از پیامبحران

 

 دهد.های استان گلستان نشان میسال و دریکی از زیر حوزه 17زدایی را در عرض فرآیند جنگل 1-1شکل 

                                                 
 89/ 12/13مورخ  28211های اخیر، به شماره . گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص سیلاب268
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 رود خیز حوضه رودخانه گرگانهای اصلی سیلزدایی و یا تخریب کیفیت جنگل در سرشاخهجنگل 1-1شکل 

 

 و حفاظت پاک، قانون هوای طبیعی، قانون منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش ها، قانونجنگل از برداریبهره و حفاظت قانون

ها پرداخته و تکالیف گردند که به مقوله جنگل بخشی از قوانینی محسوبتوسعه ششم سالهپنج برنامه زیست، قانونمحیط بهسازی

 گرفته است.های مختلف در نظر ها برای دستگاهمتعددی را از قبیل حفاظت، ارتقاء و احیای جنگل

رسد قانون برنامه ششم توسعه قابل انتقاد به نظر می 39ماده  2های کشور تبصره البته در این میان و در خصوص صیانت از جنگل

محیطی و های عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیستکند که برداشت درختان جنگلی برای طرحزیرا که این تبصره عنوان می

رسد این تبصره باب انواع بنابراین به نظر می ها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است؛یی با مجوز سازمان جنگلکد( شناسا) شناسه

نمود به گذار از اتخاذ رویکرد متعارض خودداری میهای بسیاری خواهد شد و مناسب بود تا قانونتخلف را بازکرده و موجب سوءاستفاده

ها ممنوع شده است. همچنین از دیگر نقاط برداری از درختان جنگلف( این ماده هرگونه بهره) بند 1این دلیل که در ضمن جزء 

گذار اجرای این تکلیف را در سال چهارم برنامه لازم دانسته است که به نظر غیرمنطقی برانگیز این ماده این است که قانونتعجب

 نمایاند.می

اتع کشور است. مراتع نیز علاوه سایر مزایایی که دارند به سهم خود از منابع های دیگر در پوشش گیاهی بخش مریکی از بخش

کشاورزی را  زیست و جهادالذکر در خصوص جنگل به مسئله مراتع نیز توجه کرده و محیطنمایند. قوانین فوقخاکی حفاظت می

 اند.مسئول حفاظت و صیانت از آن دانسته

شود که میزان دام ای واصله یکی از علل کاهش پوشش گیاهی چرای دام است و گفته میهشده و گزارشبر اساس آمارهای اعلام

 گیرد.برابر زمان مجاز، چرای دام در داخل مراتع کشور صورت می 3برابر ظرفیت مراتع موجود است. و بیش از  5کشور 

 

 سوزاندن بقایای گیاهی -گفتار سوم

های اخیر نیز ادامه ز در میان کشاورزان ایران امری معمول بوده و همچنان در سالمتأسفانه سوزاندن بقایای گیاهی که از دیربا

های مسئول توانایی رصد و مقابله با این موضوع را ندارند. این عمل علاوه بر سایر آثاری بدی که بر پیکره خاک داشته است و سازمان
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بادی و از بین بردن مواد آلی خاک( به دلیل ایجاد حرارت بالا از قبیل بدون محافظ شدن خاک در برابر فرسایش ) گذاردباقی می

 گردد که نقشی اساسی در تخریب خاک داد.های خاک میموجب از بین رفتن میکروارگانیسم

 متخلف و بوده ممنوع محصول برداشت از پس زراعی اراضی گیاهی بقایای سوزاندن 86قانون هوای پاک مصوب  21مطابق با ماده 

 است مکلف کشاورزی جهاد وزارت و. شودمی محکوم اسلامی مجازات قانون( 18) ماده موضوع شش درجه نقدی جزای به مورد حسب

 .برساند طبیعی منابع و عشایری کشاورزی، بخش بردارانبهره اطلاع به مقتضی طرقبه را ماده این مفاد

به نقش ترویجی و تعلیمی خود اذعان کرده و اظهار داشته است  211وخاک نیز در طی مکاتبات صورت گرفتهموسسه تحقیقات آب

شود این است که که موسسه مذکور از سالیان گذشته به این وظیفه خود عمل کرده است. اما متأسفانه آنچه در عمل مشاهده می

 ورزند.این عمل مبادرت می وجه از آثار منفی این عمل خود مطلع نبوده و همچنان نسبت بههیچکشاورزان و صاحبان اراضی به

 

 آبخیزداری -گفتار چهارم

منابع  مدیریت وواحد فیزیکی4 بیولوژیکی4 سیاسی4 اجتماعی و اقتصادی برای طراحی  عنوانبهآبخیز واحدی هیدرولوژیک است که 

وسط یک سیستم رودخانه توپوگرافی است که ت ایمنطقهآبخیز  دیگرعبارت. بهاست شدهپذیرفتهپوشش گیاهی(  ،خاک ،طبیعی )آب

 .شودمیزهکشی 

بدون ، منافع کسب با ،اداره منابع موجود در آبخیز منظوربهآبخیزداری عبارت است از فرآیند تنظیم و اجرای اقدامات مناسب 

 پروری،دام ،ت کنترل درآوردن عملیات کشاورزی: تحاز اندعبارتهدف مدیریت منابع آبخیز ع. آسیب رساندن به موجودیت این مناب

 توجه و هاآنارزیابی  ،منفی چه وچه مثبت  ،مضر چه وهرگونه عملی چه مفید  طورکلیبه ودرختان  قطع سازی،سازی و راهساختمان

 ورهنمودها  ارائه وهیدرولوژی  شناسی،اقلیم ،پوشش گیاهی شناسی،خاک شناسی،زمینخصوصیات  اساس بربه وضعیت آبخیز 

 اعمال وهر اکوسیستم در واحدهای طبیعی خاص  زیستی و مدیریت صحیح در مورد همه عوامل طبیعی وجهت اجرا  پیشنهادها

خاک حوضه آبخیز از  علمی، ومطلوب  صورتبهتا  ،دارند تأثیرهیدرولوژیکی  کیفیت ومدیریت بر روی عواملی که در توزیع آب 

 .فرسایش حفظ گردد

 هایدستگاه متعدد احکام قالب در همواره گذشته هایزمان طول در و داشته جدی توجهی آبخیزداری علم به نیز ایران گذارقانون

 .است ساخته مکلف را مختلف

های کشاورزی و وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی سه نهاد اجرایی در خصوص طرح بر اساس متون قانونی نهادهای وزارت جهاد

زیست نیز مکلف به اعمال وظیفه نظارتی خود در این خصوص سازمان حفاظت محیط شده و طبعاًداری معرفیآبخیزداری و آبخوان

هزار هکتار از  2461این برنامه دولت مکلف است تا پایان سال ششم در  31است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و بر اساس ماده 

 های آبخیزداری را اجرا نماید.های کشور طرحزمین

یافته است تأکیدات فراوانی بر اجرای عملیات آبخیزداری زیست اختصاصاین برنامه که به موضوع محیطچنین در بخش نهم هم

های اصلی و خاص نهادهای مذکور در خصوص رغم تأکید فراوان قانون برنامه و وظایفی که در قانونشده است. لکن متأسفانه علی

 های گذشته مؤید این مدعاست.وبی نداشته و افزایش وقوع سیل در سالها در کشور وظیفه خآبخیزداری شده است اجرای این طرح
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و آبخیزداری حلقه  داریآبخوان هایپروژهاجرای  هامدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگلبر اساس اظهارات 

در کشور مهیا است، نبود تخصیص  داریآبخوانبستر لازم برای اجرای عملیات آبخیزداری و  باوجودآنکه بوده واخیر  هایسیلمفقوده 

 .211کامل اجرا نشود طوربه داریآبخوانهای گذشته موجب شده تا آبخیزداری و اعتبارات لازم به این امر در طول سال

 

 ی مطلوب خاکمنظر حکمراناز  های نظام حقوقی خاککاستی -1-8-6

معیارهای حکمرانی مطلوب خاک موردبررسی قرارگرفته و از این رهگذر در این قسمت نظام حقوقی خاک ایران با عطف نظر به 

در ضمن هر قسمت الگوی مناسب برای حکمرانی مطلوب منابع خاک کشور پیشنهاد  شده و درنهایتهای این عرصه مشخصکاستی

 گردد.می

 

 زیستکد جامع محیط -گفتار اول

آب، خاک، گیاه، هوا( در تعامل با یکدیگر بوده و درگذر زمان در ) زیستمحیطزیست یک مجموعه به پیوسته است. اجزاء محیط

یک تعادلی قرارگرفته است تغییر در هریک از این اجزاء یادشده موجب اختلال در تعادل این سامانه خواهد شد و تالی فاسدهای نیز در 

 پی خواهد داشت.

زیست داشته و از ومانع نسبت به محیطرود آن است که نگاهی جامعر میگذار انتظازیست آنچه از قانونپیرو این خصیصه محیط

 ای احتراز نماید.اقدامات تقنینی جزیره

گذار به همبستگی و ارتباط زیست و منابع طبیعی کشور نشانگر آن است که قانونمتأسفانه بررسی نظام حقوقی حاکم بر محیط

های مختلف این حوزه دست به اقدامات تقنینی زده های مختلف در مورد بخشمانزیست توجه نکرده و در طول زوثیق اجزاء محیط

بندی است. زمانی به موضوع آب توجه کرده و قوانینی را در این حوزه وضع کرده است و سپس در زمان دیگری موضوع خاک را صورت

طورکلی دو ایراد بر ت پی گرفته است. با این مقدمه بهحقوقی کرده است. و این رویه را در مورد پوشش گیاهی، هوا و سایر عناصر طبیع

 نظام حقوقی ایران وارد است:

ای دست نداده و هر بخش را در ضمن قوانین جداگانه زیست بهومانعی را در خصوص محیطاولاً تاکنون نظام حقوقی واحد، جامع

 موردتوجه قرار داده است.

زیست های محیطبخش با طبیعت را در قانون واحدی موردتوجه قرار نداده و در زیرهای مختلف مرتبط دومًا لااقل هر یک از بخش

 ای مشوش از اقدامات تقنینی از خود به نمایش گذاشته است.نیز چهره

گذار به گیرد حکایت از آن دارد که قانوناگرچه اقداماتی که اخیراً در راستای تنقیح قوانین و تصویب قوانین جدید صورت می

زیست توجه کرده و درصدد ایجاد نظم و نسق در این حوزه است و برای نمونه به قانون حفاظت از خاک های محیطبخش ظمی زیرنبی

توان اشاره کرد لکن ایراد نخست متأسفانه همچنان باقی است و در صورت عدم توجه به آن که اخیراً از تصویب مجلس گذشته است می

 چنان باقی خواهد ماند.زیست هممشکلات مربوط به محیط
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گذار اقدامات در قانون حفاظت از خاک که پس از گذشت چهارده سال توانست تصویب و به تائید شورای نگهبان برسد قانون

بار برخلاف قوانین قبلی به شکلی تقریبًا تفصیلی به موضوع خاک واردشده است  مناسبی در راستای حفاظت از خاک انجام داده و این

رسد این قانون نیز نظیر اغلب قوانین زیست بود همچنان باقی است و به نظر مینخست که همان عدم نگاه جامع به محیط لکن مشکل

 کشور نتواند توفیق حاکمیت یابد.

زیست را مطمح نظر قرار داده و به پیوستگی و های محیطگذار در ضمن یک قانون همه بخشگردد تا قانونبنابراین پیشنهاد می

گذاری شاسته در خصوص موضوع آب، گیاه، باط عناصر مختلف طبیعت توجه نماید. زیرا که موضوع حفاظت از خاک درگرو مقرراتارت

 هوا و غیره است.

در این خصوص جوابیه پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در با مکاتبه کمیته حقوقی گزارش ملی سیلاب قابل توجه است. این 

 پرداخت اظهار داشته است:ت باید از منظر حقوق خاک به مدیریت سیلاب میمرکز که بنابر درخواس

 «نظام حقوقی مدیریت سیلاب در کشور فاقد ضابطه، دستورالعمل و اسناد بالادستی مرتبط با خود است.»

 همچنین این مرکز در ادامه اظهار داشته است که:

های خاصی وجود نداشته و باید با الگوبرداری وانین و بخشنامهدر خصوص فرسایش خاک، رسوب و پوشش گیاهی در بالادست، ق»

 212«از کشورهای پیشرو ضوابط و قوانین تعریف شوند.

 

 یبخش فرامدیریت  -گفتار دوم

طور که بخشی است. توضیح اینکه همان یکی دیگر از موانع تحقق حکمرانی مطلوب خاک در کشور نیاز این حوزه به مدیریت فرا

تنها روی نهها صورت گیرد و ازایندر خصوص موضوع خاک متوقف بر اقدامات دیگری است که باید در سایر حوزهذکر شد اقدام 

بخشی ترتیب داده  بخشی برای اعمال مدیریت فرا زیست نیز باید نهادی فراخاک بلکه در سایر موضوعات مرتبط با محیط ٔ  درزمینه

 شود.

ضوع آبخیزداری توجهی جدی مبذول داشته است لکن این مهم در طول سالیان گذشته گذار به مومثال اخیراً قانونعنوانبه

 گذار را تأمین نماید که به نظر دو دلیل عمده دارد:نتوانسته است هدف قانون

 ایمثال در خصوص اقدامات سازهعنواناول اینکه آبخیزداری وجوه مختلفی دارد که هریک از وجوه متولی خاص خود را دارد به

ها و مراتع وزارت کشاورزی؛ لذا این اختلاف در نهاد متولی موجب عمدتًا وزارت نیرو مسئول بوده و در خصوص اقدامات مرتبط با جنگل

 شده است تا از شتاب اجرای عملیات آبخیزداری کاسته شود.

نماید. و امع به طبیعت را نمایندگی مینوعی نگاه جطور که گفته شد آبخیزداری وجوه متعددی دارد و این علم بهدوم اینکه همان

شود اجرای تمام و کمال این عملیات نیاز به مقدماتی دارد که متأسفانه در ضمن قوانین پراکنده ذکرشده است و این موضوع باعث می

توجه قرار گیرد و مثال در عملیات آبخیزداری باید پوشش گیاهی بالادست موردعنوانتا عملیات آبخیزداری توفیق اجرا نیابند به

اند و در قوانین مختلفی به این امر شدهزیست مسئول مستقیم این امر معرفیروی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیطازاین

ها مسئول این مهم و وزارت نیرو و شهرداری مهم بوده ها نیزشده است. از طرفی دیگر به حریم موضوع آب و حریم رودخانهتصریح
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حال با این توضیح موضوع آب با موضوع پوشش گیاهی در ارتباط است و هر دو با موضوع خاک آنچه از نظام حقوقی  اند.دانسته شده

شود این است که احکام هر یک از این عناصر در قوانین متعدد آورده شده و هر یک نیز چندین متولی خاص خود را ایران برداشت می

 دارند.

کشاورزی و مجری وقت  های آبخیزداری مصاحبه مشاور وزیر جهادانعی ساختاری در اجرای طرحبرای نمونه در خصوص وجود مو

سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، رسد. او در این مصاحبه اظهار داشته است که توجه به نظر میداری قابلهای آبخیزداری و آبخوانطرح

باعث  هاآنطق مختلف کشور دارند که متأسفانه گاهی اوقات موازی کاری برای آبخیزداری در منا هاییبرنامهنیرو و راه و شهرسازی 

 213.آبخیز کشور وارد شود هایپهنهآبخیزداری انتظار داریم برعکس صدماتی هم به  هایطرحخروجی مثبتی که از  جایبهکه  شودمی

 

 ضمانت اجرای مؤثر -گفتار سوم

طور خاص آنچه در حال حاضر به نظر طور عام و مدیریت منابع خاک بهزیست بهمحیطفارغ از تشتت قوانین و ناکارآمدی مدیریت 

 گردد فقدان ضمانت اجراهای مؤثر در این حوزه است.ترین عوامل ناکارآمدی نظام حقوقی خاک کشور میجزو مهم

 ی کیفری و مدنی است.متصور بود ضمانت اجرا توان در حوزه حقوق خاکترین ضمانت اجراهایی که میطورکلی مهمبه

اخیراً نیز در قانون حفاظت خاک  گذار اقدام به برخی جرم انگاری کرده است.زیست قانونسابقًا در قوانین حوزه کشاورزی و محیط

 به برخی از عوامل مخرب خاک توجه شده است.

مؤثری نیز برای این منظور تعبیه نمود و البته های دقیق عوامل مخرب خاک ضمانت اجراهای رود علاوه بر جرم انگاریاما انتظار می

ای برخوردار است نقش نظارت و رصد و یا کشف جرم است که متأسفانه العادهپرواضح است که آنچه در کنار سایر عوامل از اهمیت فوق

 سازوکارهای مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است.

 

 مراجع قضایی تخصصی -گفتار چهارم

زیست مقتضی آن است تا تنها به نظرات کارشناسان رسمی اکتفا ننمود و دادرسی و رسیدگی و تخصصی امر محیطملاحظات فنی 

 اختصاصی برای این امر نیز اختصاص داد.

رسد در کنار مراجع اختصاصی اداری که در بدنه نهادهای مرتبط با خاک در کشور وجود دارند نظارت قضایی بیرونی بر به نظر می

داری مرتبط با موضوع خاک نیز جدی بوده و دستگاه قضایی باید لوازم و سازوکارهای آن را فراهم آورد. اگرچه مکاتبات صورت اعمال ا

طور خاص طور عام و منابع خاکی کشور بهزیست بهگرفته با دیوان عدالت اداری حکایت از آن دارد که این نهاد به موضوع محیط

 111موضوعات مرتبط با سیلاب قسمت اعظمی از ظرفیت دیوان مصروف دعاوی مربوط با ماده  توجهی نداشته و صرفاً در خصوص

 214ها بوده است.شهرداری
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 نظام نظارت و رصد -گفتار پنجم

زیست مسئول رصد اقدامات این قانون سازمان محیط 8و مواد  1353 زیست مصوبمحیط بهسازی و حفاظت بر اساس قانون

های مخصوصی که زیر که مأمورین این سازمان در کلاساین قانون درصورتی 15شده است و بر اساس ماده زیست معرفیمخرب محیط

 گردند.عنوان ضابطین قضایی محسوب مییابد شرکت نمایند بهنظر دادستان تشکیل می

های لازم را نیز در اختیار این رسد که ابزارها و صلاحیتگذار وظیفه نظارت را به سازمان مذکور اعطا کرده و به نظر میاگرچه قانون

سو گستردگی قلمرو تخلفات و جرائم به لحاظ جغرافیایی و کمبود منابع انسانی و تخلفات اداری از سویی نهاد قرار داده است اما از یک

های صورت سازمان تاکنون کارنامه روشنی از رصد اقدامات مخرب ارائه نداده و بعضاً نیز طبق مصاحبه دیگر موجب شده است این

نماید های مختصری دریافت میهایی در قبال اقدامات مخرب جریمهموجب بخشنامهزده، این سازمان بهگرفته از کشاورزان مناطق سیل

 رسند.میکه علاوه بر مؤثر نبودن به نظر غیرقانونی نیز 

نکرده و های قانونی که وجود با کارآیی بالایی عملزیست نیز در برخی موارد علیرغم مشوقهمچنین منابع انسانی سازمان محیط

 کارکنان خسارات و زحمات جبران نحوه موجب قانونافتند. گفتنی است بهبعضاً در دام تخلفات و جرائمی نظیر رشوه و امثال آن می

قانون سازمان باید علاوه بر  بعدی اصلاحات با 12/11/1394 محیطیزیست جرائم با ارتباط در زیستحیطم حفاظت سازمان

به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان  دیه و خسارت کشف، حق کارکنان خود از محل اعتبارات این قانون نسبت به پرداخت

 زیست ندارند نیز مبادرت ورزد.حفاظت محیط

موجب این نهاد حقوقی است به زیستزنی در عرصه محیط رسد ایجاد نهاد حقوقی سوتمیان به نظر سودمند می آنچه در این

آورده و های جانی، مالی و غیره به عملزیست را گزارش نمایند حمایتگذار از مردم عادی که تخلفات و اقدامات مخرب محیطقانون

 دهد.افراد اختصاص میتوجهی نیز به این دسته های مالی قابلمشوق

 

 مشارکت مردمی -گفتار ششم

روی باید مشارکت عمومی و مردمی در امر زیست را امری همگانی دانسته است. ازایناصل پنجاهم قانون اساس حفاظت از محیط

 صیانت از منابع خاک را به رسمیت شناخته و سازوکارهای مناسب آن را نیز فراهم آورد.

 نهاد است.های مردممشارکت مردمی در موضوع حفاظت از منابع خاک توجه جدی به نقش سازمانیکی از لوازم تحقق 

 زنان، نوجوانان، و اطفال از حمایت ٔ  درزمینه هاآن اساسنامه که نهادیمردم هایسازمان کیفری دادرسی آیین قانون 66 ماده وفق

 حقوق از حمایت و عمومی بهداشت فرهنگی، میراث طبیعی، ابعمن زیست،محیط ذهنی، یا جسمی ناتوانی دارای و بیمار اشخاص

 .کنند شرکت دادرسی مراحل تمام در و کنند جرماعلام فوق هایزمینه در ارتکابی جرائم به نسبت توانندمی است، شهروندی

تبدیل کنند و در زیست را به مطالبه عمومی توانند در ساحت جامعه مدنی صیانت از محیطزیست میهای تخصصی محیطسمن

نظارت و حتی پیگیری قضایی موضوعات مرتبط با منابع خاکی کشور نقشی اساسی ایفا نمایند. البته این امر مستلزم آن است که نظام 

های لازم را ها نداشته و ثانیاً در متون قانونی نقش این بخش را به رسمیت شناخته و حمایتسیاسی کشور اولاً نگاهی امنیتی به سمن

 به عمل آورد.
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زیست باید به نقش جوامع محلی در اجرای های مرتبط با محیطبرای نمونه در خصوص نقش مردم و مشارکت عمومی در طرح

اگر مدیریت »که برخی معتقدند که طوریترین و مؤثرترین اقدام حافظ منابع خاک اشاره کرد. بهعنوان مهمهای آبخیزداری بهطرح

های دولتی، توسط دستگاه شدهانجامسال فعالیت  51در طول یک سال، با  فعالیتشاندم روستاها سپرده شود، های آبخیز به مرحوزه

 215.توان کنترل کردها را میهای آبخیز، بسیاری از سیلاببا مدیریت مردمی حوزه. و برابری خواهد کرد

 

 یریگجهینت-1-8-7

های رغم وجود کاستیروی نظام حقوقی حاکم بر خاک علیاساسی دارد. ازاینهایی نظیر سیل نقشی تخریب خاک در وقوع پدیده

بندی حقوقی جدی تا حدودی توانسته است بر این موضوع متمرکزشده و عوامل مخرب خاک و فرآیندهای حفظ و احیای آن را صورت

دست دهد اما با تأمل در کیفیت اجرای  اک بههای مقتضی را برای مدیریت مؤثر منابع خنماید. و تا حدودی برخی ابزارها و صلاحیت

رسد که در وهله اول آنچه از حیث حقوقی موجب هدر رفت منابع خاکی کشور شده تکالیف مقرر در این نظام حقوقی چنین به نظر می

ون در سپهر اجتماعی زند فقدان احکام مرتبط نبوده بلکه سوء اجرا و فقدان حاکمیت قانهایی نظیر سیلاب را دامن میو وقوع پدیده

طور خاص است که به نظر ریشه در فقدان نظام مطلوب نظارت و تعادل در نظام حقوق زیست بهطور عام و عرصه محیطکشور به

 اساسی کشور دارد.

 زیست وبعدی به موضوع محیطهای سیاسی، نگاه تکرسد ازجمله دلایل عدم وصول به حاکمیت قانون علاوه بر چالشبه نظر می

های اداری، عدم وجود ضمانت های بخشی و وجود چالشبخشی و سیطره مدیریت زیست، فقدان مدیریت فرافقدان کد جامع محیط

درنهایت عدم توجه به نقش مردم  یابی واجراهای مؤثر، فقدان سازوکارهای مؤثر نظارت بیرونی قضایی، فقدان نظام نظارت، رصد و جرم

 زیست بوده است.رصه محیطهای فعال در عخاصه نقش سمن

 

 هاشنهادیپ-1-8-4

 زیستِ متضمن احکام مرتبط با خاک، آب، هوا و گیاهومانع محیطتدوین کد جامع

 های اداری ناشی از مدیریت بخشیزیست جهت تعدیل چالشای مرتبط با محیطقوه تأسیس نهاد فرا

 بیرونیتأسیس مراجع اختصاصی قضایی جهت اعمال نظارت مؤثر قضایی 

 زیستهای محیطزیست خاصه نقش سمنتوجه به نقش مردم در صیانت محیط

 ایجاد شفافیت در روندها و ساختارهای مرتبط

 مقابله جدی با خرد شدن اراضی

 داری جهت تقویت سفرهای زیرزمینی و خاکهای آبخوانها در طرحاستفاده بهینه از سیلاب

 زیست و حمایت قضایی و مالی از منابع خبریمحیطدر حوزه « زنی سوت»ایجاد نهاد حقوقی 

                                                 
« های آبخیزمدیریت مردمی حوزه»در نشست  انجمن علمی توسعه روستایی مدیرههیئتعضو اکبر مهرابی استاد دانشگاه تهران و . سخنرانی علی215

 4658919: ، کد خبر1389تیر  15، به نقل از خبرگزاری مهر، السلامهسته سیاست کشاورزی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه
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 رعایت حقوق بشر در بلایای طبیعی-1-1
 چکیده-1-5-1

و  یقوم ،یلیفام یها-که قبلاً بر عهده گروه یعیدر حوادث طب دهیافراد بلاد تیامن نیتضم یفهیظهور دولت موجب شده که وظ

 تیبر مسئول نگیجیب هیشده است. اعلام یناش یعرف مللالنیاز حقوق ب فیتکل نیقرار داشت به عهده دولت گذارده شود. ا یمذهب

 تی)مسئول یعیطب یایاز وقوع بلا شیپ یدولت را در سه مرحله تی. مسئولکندیم دیتأک یعیطب یابلای با مواجهه در هادولت

قرار  یابیمورد ارز توانیجبران( م تی)مسئول یعیطب یای( و بعد از وقوع بلاتیریمد تی)مسئول یعیطب یای(، هنگام وقوع بلایریشگیپ

 یبشر هایحق از اندشده خانمانیب ایبوده  یعیطب یکه متأثر از بلا یفرادکه ا آغازدیفرض م نیبر حقوق بشر با ا یمبتن کردیداد. رو

بشردوستانه  المللنیو اسناد حقوق ب نیشهروندان و در در قوان یبرا یداخل نیکه در قوان یحقوق یهیبلکه از کل شوند،یخود محروم نم

 .مندنددر نظر گرفته شده، بهره

مورد تهاجم قرار  یعیطب یایانواع بلا یدر همه رایبرخوردار است ز یشتریب تیاز اهم اتیحق بر ح یبشر هایحق یهمه انیدر م 

و مناسب به بحران حادث عیسر یپاسخ دیخصوص با نیدارد. در ا یطمحیستیز هایبحران تیریبر مد یمبن یفی. دولت تکلردگییم

 هاتیمسئول میتقس دیداشته باشند. دولت با یاز قبل آمادگ دیمقابله با بحران با هایسازمان ،یریشگپی اصل خصوص در. بدهد شده

بر  زین دهیبلاد یمنطقه تیجمع یهیو تخل ایارائه اطلاعات مربوط به بلا تیکند. مسئول نیرا تضم یمختلفِ امدادرسان یِنهادها نیب

 ن،یزبان، د ت،ینژاد، رنگ، جنس یبر مبنا ضیبدون تبع دیبا یامدادرسان ض،یعهده دولت است. علاوه بر آن، مطابق اصل عدم تبع

 .ارائه شود یاسیس دیعقا ای تیتابع

است که آثار  هاییهیها و رو استیو اخذ س ،یعیطب یایدولت، کنترل و محدود ساختن آثار مضر بلا دیجد تیمسئول امروزه

راستا، پروتکل  نیشده است. در ا ینیب شیانها پ ی این بلایا درمقابله و کنترل و محدود ساز یو راهبردها و راهکارها یمیاقل راتییتغ

آب  راتییشده است تا به کشورها کمک کند با آثار تغ یطراح ای، به گونه میاقل رییدر تغ مللسازمان  نامهمانیمانند چارچوب پ وتو،یک

در صورت عدم  ن،ی. بنابرامقابله با این بلایا تیظرف جدید در توسعه یها-یبا توسعه و گسترش فناور ژهیسازگار شوند، به و ییو هوا

حقوق بشر   ییدادگاه اروپا یادر آر یبه روشن لتدو تیمسوول نیتواند مسوول خسارات شناخته شود. ا یدولت م، امر نیتوجه به ا

مسئول  ت،یعیداشت که دولت، و نه طب انیب 2119خود در سال  یدر رأ ییمثال دادگاه اروپا یقرار گرفته است، . برا ییمورد شناسا

دولت در  یناتوان لیکه به دل یعیطب لیدلالت بر آن داشت که علت مرگ نه به دلا یبه طور ضمن یرأ نای. است رودفرد در گل  9مرگ 

  .بوده است ینبیشپیامتناع از خطر قابل یلازم برا رانهیشگیاقدامات پ یو اجرا یزریبرنامه

محدود  یعیطب یافراد متأثر از بلا یکیزیف تیبقا و تمام نیبه تضم یعیاز حقوق بشر در دوران وقوع حوادث طب تیحما سطح

 بشر حقوق در هاآن یشوند، که همگ-یرا شامل م یو اجتماع یاقتصاد هایو هم حق یاسیو س یمدن هایهم حق هاتی. حماستین

حق نیا یعمل لیبه هم دارند، به دلا یمتقابل یوابستگ یبشر هایحق یاست. اگرچه تمام شده رفتهیو حقوق بشردوستانه پذ المللنبی

  :کرد میبه چهار دسته تقس توانمی را ها

از تعرض، تجاوز، بازداشت  تیحق بر مصون ات،ی)مانند حفاظت از حق بر ح یکیزیف تیو تمام تیمرتبط به امن هایحق -

  (؛یکیزیف تیتمام هیعل داتیو تهد ،دزدیخودسرانه، آدم

و  ،یکاف یخدمات بهداشت ،یسرپناه، لباس کاف ،یدنی)مانند حق بر غذا، آب آشام اتیح یهیاول هایمرتبط به ضرورت هایحق -

 درمان(؛
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 افتیدر نیبه آموزش و کار هم چن ی)مانند حق بر دسترس یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد یازهاین گریمرتبط به د هایحق - 

 جبران بابت اموال از دست داده(؛ و ایخسارت 

 ،یاسیمشارکت س ،یاسناد شخص ان،یب یو آزاد یمذهب ی)مانند حق بر آزاد یاسیو س یمدن یازهاین گریمرتبط به د هایحق - 

 یبلا کی ینجات جان افراد در ط یو مرحله ،یراضطرا دوران در هااول حق ی(. دو دستهضیاز تبع تمصونی ها،به دادگاه یدسترس

از افراد در متأثر از  یکاف تیمندرج در چهار طبقه منجر به حما هایکامل تمام حق تیرعا نحالیا بارا دارند.  تیاهم نیشتریب یعیطب

  .خواهد بود یعیطب یبلا

 دهدیقرار م ریتحت تأث گرانیاز د شیرا ب نیو معلول خانمانیمانند زنان، کودکان، افراد ب رپذیبیاز اقشار آس یبعض یعیطب یایبلا

و مشاوره یدرمان ،یکه ارائه خدمات بهداشت ردیصورت گ یعیطب یایدر زمان وقوع بلا دبای هاگروه نیاز ا ایژهیو تیحما لیدل نیبه هم

  .هاستآناز جمله  ای

متفاوت را  ازیحداقل سه مرحله وجود دارد که سه ن ،یعیطب یبلا تیریدر مد یحقوق بشر یبر ملاحظات و استانداردها یمبتن

  :کندیم جادیا

 یو آمادگ ،یعیطب یایمهارت در مورد بلا شی)آموزش، افزا یعیطب یاز وقوع بلا شیبه اطلاعات پ یو دسترس رسانیلزوم اطلاع -اول

در مورد نوع و  یحیصح ماتیتصم توانندیمناسب است که م رسانیاطلاع طیلازم است. تنها در شرا منیا ایبه منطقه هیتخل یبرا

  .اتخاذ کرد ازیبشردوستانه مورد ن هایکمک زانیم

مورد آن  نیدر ا ضیعدم تبع فی. تعرردپذی صورت هاکمک عیدر توز دینبا یضیتبع چی:  هضیعدم اعمال تبع نیلزوم تضم -دوم

  .در مقابل قانون داشته باشند یبرابر تیموقع شان،یو مذهب یفرهنگ هایاست که تمام مردم با توجه به تفاوت

 یها، کمک برا-کمک عیموضوع، نظارت بر توز نتریمرحله، مهم نی. در ایعیطب یلزوم نظارت در مرحله بعد از وقوع بلا -سوم

 یایاز حقوق بشر افراد متأثر از بلا تیکه حما ییارهایمؤثر و مع ینظارت یسازوکارها جادیاست. ا ندهیدر آ یو توسعه بازساز یبازساز

  .است یورضر دینما نیرا تضم یعیطب

از  یگریبه اندازه د کینداشته و هر  تیاولو گریکدیبر  یبشر هایاز حقوقدانان حقوق بشر معتقدند که حق یاریبس کهنیوجود ا با

که کمبود منابع وجود داشته باشد، مانع از  یزمان ژهوی به هابه حق یانکار کرد که نگاه حداکثر توانیبرخوردار است، نم تیاهم

را  داندیم گریکدیترتب نسبت به  دارای را هاکه حق یبهتر است نگاه نی. بنابراشودمی هاآن شتریب عییتضو  تیریدر مد یسردرگم

دولت، و  هایاستیتوسعه س یرا برا ییمبنا یعیطب یایحفاظت از اشخاص متأثر از بلا یبرا یعمل یا. امروزه راهنممیده حیترج

 . .کندیفراهم م شدهخانمانیو کمک به اشخاص ب تحفاظ یو بشردوستانه برا المللینیب هایسازمان

اتباع کشورشان از آن برخوردارند.  رسای که شوند مندبهره یحقوق بشر هاییاز همان حقوق و آزاد دیبا یعیطب یایمتأثر از بلا افراد

فیکه با آن مواجه هستند، اقدامات تخف یعیطب یبلا تیاطلاعات لازم در مورد ماه دیبا یعیطب یایتمام جوامع متأثر از بلا نیهمچن

کنند. همانگونه  افتیرا در یبشردوستانه جار هایاز وقوع حادثه، و اطلاعات در مورد کمک شیانجام شود، هشدار پ تواندیکه م دهنده

مهم هایتیمشخص شود. اولو یعیطب یدر زمان بعد از وقوع بلا دیبا هاتیمهم هستند، اولو یبشر هایتمام حق نکهیکه آمد، به رغم ا

مرحله دوم به  تیاولو کهیاست در حال یعیطب یمتأثر از بلا تیو کرامت جمع یجسمان تیتمام و ،یفرد تیامن ات،حی از حفاظت تر

حق گریمرتباط است. د یضرور یآب و بهداشت، سرپناه، پوشاک و خدمات بهداشت ،یکاف یمانند غذا یزندگ یادیبن یازهاین نیتأم
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 یمانند آزاد یاسیو س یمدن هایسوم قرار دارد، و حق تیدر اولو شتیمانند آموزش، مسکن و مع یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد های

  .ردگییچهارم قرار م تیپس از آن در اولو یانتخابات هایرفت و آمد، اجتماع، حق

 هادولت ل،یمثال بلافاصله بعد از س ی. براکنندیم تیریرا مد یعیطب یایدارد که بحران بعد از بلا یکسان یبرا یحیصر هایهیتوص

که کودکان در برابر  دآییبه وجود م یامکان زمان نیکودکان فراهم سازند. ا یرا برا یضرور یامکانات آموزش ستندنی قادر معمولاً

افراد  یبرا یاتیح یحق یتیبه اوراق هو یحق دسترس نیشود. همچن نیتأم شانیزندگ یهیاول یازهاین  وخشونت محافظت شوند 

 .ردیگ-یقرار م تیدر اولو یکاف یبه آب و غذا ازین یاست، ول

 یمستلزم انجام اقدامات یاستثنائ هایتیاز وضع یکه بعض اندرفتهیپذ یاسناد حقوق بشر نتریاز مهم یاریوجود آنچه آمد، بس با

 یبعض کهنیمشروط به ا «یبند تخط». استفاده از ستیهمساز ن ،یعاد توضعی در اعمالقابل یِحقوق بشر یاست که که با استانداردها

 یایوقوع بلا طینقض حقوق در شرا یتا برا دهدمی اجازه هاشده باشد، به دولت تیرعا ژهیو اراتیاخت یر اجراد ایهیو رو یقواعد ماهو

که  یعموم یاضطرار تیدر دوران وضع: »کندیم انیب یاسیو س یحقوق مدن المللینیب ثاقیم 4نداشته باشند. ماده  تیمسئول یعیطب

 یتخط ثاقیم نیاز الزامات خود به موجب ا توانندیمتعاهد م هایاعلام شده است، دولت اًکند و وجود آن رسم-یم دیملت را تهد اتیح

الزامات دولت به موجب  گریبا د یاقدامات نچنی کهباشد، مشروط به آن یضرور تیکه با توجه به اقتضائات وضع یداشته باشند تا حد

 .«.نباشد یاجتماع گاهیو جا نیزبان، د ت،ینژاد، رنگ، جنس یاصرفاً بر مبن ضینباشد و مشتمل بر تبع ریمغا المللنیحقوق ب

 یبا اجرا یعیطب یاز بلا یناش یاضطرار تیوضع تیریمد یو اقتضائات عمل یعیطب یایبروز بلا انیم یتعادل دیهمواره با نیبنابرا 

در کنار  یبشر هایحق تیو توجه توامان به رعا رشیکه پذ رفتیرا پذ یتلق نیا توانیبرقرار کرد. در مجموع م یحقوق بشر هایحق

را به حداقل رسانده و موجب  یعیطب یایبلا یآثار منف تواندیم یاضطرار تیدر وضع یبشر یوارده بر حق ها یعمل یها تیمحدود

  .جامعه به حالت معمول خود شود ترعیبازگشت سر

 

 مقدمه-1-1-1

به موازات آسیب رساندن به تأسیسات و طبیعت و وارد آوردن خسارات مالی، بیش از  پیونددای طبیعی به وقوع میزمانی که حادثه

دهد؛ و در این میان برخی حقوق بنیادین و اولیه آنها نیز در معرض  خطر خدشه همه وضعیت شهروندان را تحت تأثیر و آسیب قرار می

ثه و بلای طبیعی آسیب دیده و یا در معرض نقض از سوی و نقض و تضییع جدی قرار می گیرد.این حقوق یا مستقیما ناشی از حاد

پذیر ساختن شهروندان دیگران به تبع وقوع حادثه مزبور قرار دارد. تأکید بر حقوق بشر در زمان وقوع بلایای طبیعی تنها به دلیل آسیب

ها یا یعی در آن است در این زمان دولتها به لحاظ مادی نیست؛ اهمیت پرداختن به حقوق بشر در زمان وضوع بلایای طبهای آنو حق

های بشری حرکت کنند، به ها و آزادیتوانند با استناد به اضطراری بودن وضعیت، در راستای محدود ساختن حقنهادهای مدیریتی می

 یابد. همین دلیل تعریف وضعیت اضطراری و پای فشاری بر اهمیت حقوق بشر اهمیتی دوچندان می

المللی صلیب سرخ از بلایای که در خصوص بلایای طبیعی ارایه شده است؛ در این نوشتار ما تعریف فدراسیون بیناز میان تعاریفی 

 پذیریم که مطابق آن: طبیعی را می

بار است که به صورت جدی کارکرد یک جامعه را مختل کرده و موجب تلفات انسانی، ی ناگهانی مصیبتیک فاجعه یک حادثه»

 «شود که بیش از توان جامعه برای مقابله با آن با استفاده از منابع خود است.ی و محیطی میمادی، و اقتصاد
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ای به طور کلی طبیعی نیست، زیرا اگر اقدامات پیشگیرانه از بلایا به موقع و به صورت مؤثر صحبت کنیم هیچ فاجعه  اگر دقیقتر

له با خطرات طبیعی که ممکن است با آن مواجه شوند )مانند طوفان، سیل و ها آمادگی بهتری برای مقابها اتخاد شوند آنتوسط انسان

زلزله( خواهند داشت. بنابراین همه به ظرفیت فردی فرد برای مقابله بستگی خواهد داشت )تاب آوری(، و یک فاجعه به معنای واقعی 

چنین ظرفیتی فراتر رود. به جای اصطلاح های موجب شده به موجب یک خطر طبیعی از کلمه زمانی حادث خواهد شد که خرابی

دهیم چرا که است. هر چند ما در این نوشتار این تمایز را مد نظر قرار نمی« محیطیبلای زیست»تر ، واژه صحیح«216بلای طبیعی»

 استفاده کرده است. « بلای طبیعی»المللی به طور وسیع از اصطلاح ادبیات اسناد بین

، در کشورهای مختلف ) از سوی دولت ها و همچنین بخش های غیر دولتی( پیش از حادثه، در جریان در مواجهه با بلایای طبیعی

و پس از آن به منظور پیشگیری، مدیریت مناسب و مطلوب بحران و همچنین روش ها و راهکارهای جبرانی، از دیر باز همواره برنامه ها 

بدون سازماندهی صورت می گرفته؛ و رفته رفته دارای چارچوب و نظم و  و اقدامات متعدد و متنوعی با سازماندهی و در مواردی

انضباط بیشتری گردیده است. با این وجود مساله از دو جهت با چالش مواجه بوده است. از یک سو، تا چند دهه قیل، استانداردها و 

این عملکرد در سطح فراملی وجود نداشته و شاخص های روشن و فراگیری به منظور عملکرد مناسب و مطلوب تر و همجنین ارزیابی 

یا قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، در مواجهه و عملکرد دولت ها و ارزیابی آن جای مولفه حقوق بشر و توجه و رعایت ان خالی 

شده با تاکید بر مساله  بوده و یا کمتر محل توجه بوده است. در اینحا سعی بر آن شده است تا استانداردها و شاخص های فرا ملی یاد

 لزوم رعایت حقوق بشر در بلایای طبیعی، ضمن بررسی برخی موارد و مصادیق، مورد  اشاره و ارزیابی قرار گیرد.

 این نوشتار به پنج مبحث تقسیم شده است:

 یوقوع بلا نیح تیرینحوه مد ،یعیطب یاز وقوع بلا شیپ یدر سه مرحله شانفهوظی پرتو در هادولت تیمسئولمبحث اول  -

  .کندیم یرا بررس ینیو اقدامات پس یعیطب

« راهنمای عملی برای حفاظت از اشخاص متأثر از بلایای طبیعی»کند که در واربیان میهایی را فهرستمبحث دوم حق -

 قرار دهند. ها را در رفتار خود در زمان وقوع بلایای طبیعی مدنظر منعکس شده است. کشورها موظفند تا حد امکان این حق

حاشیه مانور و معافیت هایی که در شرایط اضطراری در رعایت حقوق بشر، دولت ها می توانند از آن برخوردار به مبحث سوم  -

 باشند، می پردازد.

 لیکه به دل هاشدهخانمانیمانند زنان، کودکان و ب هاییگروه کند،یاشاره م رپذیبیآس هایبه حق گروهمبحث چهارم  -

 هستند.  شانخاص یازهایتوجه به ن ای شتریتوجه ب ازمندین شتریب یریپذبیآس

 . پردازدیم دهدیحادثه کشوربه  امدادرسانی در های خارجینقش دولتجایگاه و به مبحث پنجم   -

 

 تکلیف حفاظت از قربانیان بلایای طبیعی در پرتو معاهدات حقوق بشری -1-1-1

ها و نیازهای خاص کسانی را مد نظر قرار داده باشد که در مند حقکه به صورت نظامی حقوق بشری وجود ندارد هیچ معاهده

ها باید برای برآوردن نیازهای خاصی که از بلایای که آیا مجموعه جدیدی از حقبلایای طبیعی آسیب دیده باشند. به طور خاص این

های ست. عمده توجه معطوف به آن است که بسیاری از حقشود گسترش یابد یا خیر، نیازمند تحقیقی جداگانه اطبیعی حادث می
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هایی مانند برقراری حکومت نظامی، پایمال بشری که برای افراد به رسمیت شناخته شده، ممکن است توسط قدرت عمومی، و از راه

 211شود.

توان در کنوانسیون اشارات را میارجاعات مستقیم بسیار اندکی در معاهدات حقوق بشری به بلایای طبیعی وجود دارد. یکی از این 

ی اقدامات ضروری را به منظور تضمین کلیه»های متعاهد مکلفند کند که دولتآن تصریح می 11خواه یافت، که ماده حقوق افراد توان

ای نیز به نطقههمچنین یک استاندارد م«.  های خطر، شامل وقوع بلایای طبیعی انجام دهندحفاظت و ایمنی افراد توانخواه در وضعیت

ای به وضعیت . مقدمه این سند اشاره1881ژولای  11ها و رفاه کودکان مورخ این مسئله پرداخته است، یعنی منشور آفریقایی حق

( آن 4( و )بند 1)بند 23نقد است. مواد بیشتر کودکان آفریقایی کرده است، که با توجه به عوامل مختلف از جمله بلایای طبیعی قابل

های باید تمام اقدامات مناسب را انجام دهند تا تضمین کنند که کند که دولتر این رابطه از اهمیت برخوردار است و تصریح مینیز د

های اند، حفاظت مناسب و کمکخانمان شدهی وقوع بلایای طبیعی بیخانمان درون کشور، از جمله کسانی که به واسطهکودکان بی

های عضو به اتخاذ کلیه اقدامات به منظور پیدا کردن و ( به تکلیف دولت2)بند  25. در نهایت، ماده بشردوستانه را دریافت کنند

 کند، از جمله در جایی که این جدایی با توجه به بلایای طبیعی اتفاق افتاده باشد. رساندن کودکان به والدین یا اقوامشان اشاره می

اند، باید ملاحظات زیر را در ذهن بشری هیچ ارجاع روشنی به بلایای طبیعی نداشته اگرچه به جز استثنائات اندک، معاهدات حقوق

یابد، به جز بعضی های مربوط به بلایای طبیعی نیز تداوم میداشت: )الف( این که در اصل اجرای معاهدات حقوق بشری  در وضعیت

ضطراری به حالت تعلیق درآیند(؛ و )ب( نهادهای مرتبط به توانند توسط دولت در وضعیت اها ممکن است )و میبندها که تعلیق آن

های فردی را شناسایی کرده است. در ادامه به ها، شامل نیاز به حفظ حقمعاهدات حقوق بشری و دکترین سه سطح از تکالیف دولت

 شود. مسئولیت دولت سرزمینی پرداخته می

 بلایای طبیعی مبتنی بر الزامات حقوق بشری  مسئولیت دولت در -گفتار اول

حفاظت از قربانیان بلایای طبیعی، و به ویژه بلایای اقلیمی، همواره در کشورهایی مانند آفریقا توسط نهادهای مذهبی که مردم را 

ی تضمین امنیت اند مورد توجه قرار داشته است. ظهور دولت در این وادی موجب شده است که دولت براکردهبه خیر دعوت می

های الملل عرفی ناشی شده است، در سالهای فامیلی، محلی و مذهبی شود. این تکلیف که از حقوق بینشهروندان جایگزین گروه

گذشته همواره توسط مجمع عمومی سازمان ملل مورد تأکید قرار گرفته است. اعلامیه بیجینگ که در یازدهمین کنفرانس جهانی در 

کند. به منظور برآوردن این مأموریت، ها در مواجهه با بلایای طبیعی تأکید میپذیرفته شده بر مسئولیت دولت مورد حمایت مدنی

ی اول های باید در هر مرحله از  بلای طبیعی، یعنی پیش، در طول، و بعد از آن مداخله کنند. در این رابطه ضروری است در وهلهدولت

آوری مورد یشگیری، مدیریت، و جبران بررسی گردد و سپس مسئولیت دولت برای افزایش تابنقش سنتی واگذار شده به دولت در پ

 بحث قرار گیرد. 

 مسئولیت دولت در پیشگیری، مدیریت و جبران بلایای طبیعی -بند اول

ه از بلایای طبیعی دیدهایی که مردمان آسیبرویکرد مبتنی بر حقوق بشر به پیشگیری، واکنش و جبران بلایای طبیعی نه تنها حق

ی صاحبان تکلیف است )هم دولت و هم بازیگران نهادهای بشردوستانه( شناسد، بلکه الزاماتی که بر عهدهدارا هستند را به رسمیت می

                                                 
211 . Zack, Naomi, 2009. Ethics for Disaster. Studies in Social, Political, and Legal Philosophy. Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc., Plymouth, UK, p. 97-98. 
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ی آغازد که افرادی که متأثر از بلاکند. رویکرد با این فرض میو سازوکارهای پاسخگویی در هر سطح از حکمرانی را با دقت مشخص می

ی حقوقی که در قوانین داخلی برای شهروندان شوند، بلکه از کلیههای بشری خود محروم نمیاند از حقخانمان شدهطبیعی بوده یا بی

های بشری حق بر حیات ی حقمندند. در میان همهالملل بشردوستانه در نظر گرفته شده است بهرهو در در قوانین و اسناد حقوق بین

ای معتقدند که به جای حق البته عده 219گیرد.ی انواع بلایای طبیعی مورد تهاجم قرار میی برخوردار است زیرا در همهاز اهمیت بیشتر

 218شوند.های دیگر بر آن استوار میی حقحیات باید از ارزش حیات سخن گفت، چرا که حیات در واقع ارزش مبنایی است که کلیه

ی دولت است. الزام قانونی دولت در راستای حفظ زندگی افراد متأثر از بلای طبیعی بر عهدهی حفاظت از حق بر مسئولیت اولیه

المللی المللی منعکس است. در کنار دولت، نهادهای بشردوستانه بینهای بیناین حق هم در قوانین اساسی و هم در اسناد و کنوانسیون

های حقوق بشری کنند و باید استانداردها و رویهبران بلایای طبیعی ایفا مینهاد نیز نقش مهمی در پاسخدهی و جهای مردمو سازمان

  291را در رفتار خود بگنجانند.

و کنوانسیون کامپالا تفسیر گردد. این دادگاه در رأی  291اعمال دولت باید در چارجوب روح حاکم بر رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر

رود است. این رأی به طور ضمنی دلالت بر آن فرد در گل  9طبیعیت، مسئول مرگ بیان داشت که دولت، و نه  2119خود در سال 

ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه لازم برای امتناع از خطر داشت که علت مرگ نه به دلایل طبیعی که به دلیل ناتوانی دولت در برنامه

 بینی بوده است. پیشقابل

 :292وص حمایت الزامات خاصی را برای دولت به همراه داردحق فردی بر حیات و مسئولیت دولت در خص

 های تقلیل خطر بلایا پرداخته و سازوکارهای ضروری را برقرار سازد؛تصویب و اجرای قوانینی که به تمام جنبه 

 های بالقوه خطرناک؛ی اقدامات اداری ضروری، از جمله نظارت بر وضعیتاقدام کلیه 

 الوقوع؛خطرات احتمالی و وضع نظامی برای هشدار خطر قریب رسانی به جمعیت در مورداطلاع 

 ی مناطق در معرض سیل؛تخلیه 

 اند؛تحقیقات کیفری و تعقیب مسئولانی که وظایف خود را در مرگ افراد در بلایای طبیعی انجام نداده 

 اند. توجهی کشته شدهی چنین بیی قربانیانی که در نتیجهپرداخت خسارت به خویشاوندان زنده 

 پیشگیری -الف

، دولت وظیفه دارد از کلیه تهدیدات نسبت به افراد، اموال و محیط زیست به طور کلی جلوگیری کند. نزد 293مطابق اصل پیشگیری

 الملل: کمیسیون حقوق بین

                                                 
219 . Human Rights-based Approach to Disaster Management: A Study of Disaster Deaths in Kerala Flood of 2018, p. 617.  

International Journal of Multidisciplinary, Volume-03, Issue-09, September-2018 

doi: 98. -, 20(3), 75فصلنامه تحقیقات حقوقی .حیات؟ نکته ای منطقی در باب ادعای حق بر حیات« ارزش»یا « حق(. »1386راسخ4 محمد. ). 218 

10.22034/jlr.2017.54388 
291 . Pyles, L. (2011). Neoliberalism, INGO practices and sustainable disaster recovery: a post-Katrina case study. 

Community Development Journal, 46(2), 168-80.  

 58/02, 11673/02 and 15343/02.. ECHR, Budaya and others vs Russia, nos. 15339/02, 21166/02.200 291 
292. Kalin, W. (2011). A Human Right –Based Approach to Building Resilience to Natural Disasters. Retrieved from 

www.brookings.edu/papers/2011/0606_disasters_human_rights-Kalin.aspx  
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ن وظیفه مبنی بر دانیم، برآوردبا توجه به اینکه هر روز بیشتر در مورد نتایج خطرناک و خطرات نهفته }در بلایای طبیعی{ می

 294«.پیشگیری بهتر از درمان است»سازد که پیشگیری )یا تلاش در راستای آن( ضروری تر است و ما را به این جمله رهنمود می

شد. متعاقب اعلام ای مربوط به کاهش خطرات مربوط به بلایای طبیعی تلقی می، پیشگیری به عنوان مسئله1881در اواسط دهه 

ها را به ها را تصویب کرد که دولتای از قطعنامه(، مجمع عمومی مجموعه1881-1888یشگیری از بلایای طبیعی )المللی پدهه بین

   295کرد.هایی برای کاهش آثار بلایا تشویق میها و استراتژیاجرای سیاست

ترپذیرفته شد که به جهانی ایمن، در کنفرانس جهانی در مورد پیشگیری از بلایای طبیعی، استراتژی یوکوهاما برای 1884در سال 

 طور خاص تصریح داشت که پیشگیری از بلایا و آمادگی پیشینی اهمیتی اساسی برای کاهش آثار بعدی بلایای طبیعی دارد. 

ای، ریزی در سطح ملی، منطقههای توسعه و برنامهناپذیر از سیاستبخشی جدایی»ریزی قبلی باید پیشگیری از بلایا و طرح

گسترش فرهنگ پیشگیری از بلایا و  نیاز به»المللی ی بین، جامعه2115در اعلامیه هیوگو سال « المللی باشد.دوجانبه، چندجانبه و بین

شناسایی کرده « المللیهای پیشگیرانه را تمامی سطوح از سطح فردی تا سطح بینآوری در برابر آن، هم چنین اجرای استراتژیتاب

 است. 

اجرا، گنجاندن الملل در ضمانتالمللی، باید توجه داشت که با توجه به ضعف نظام حقوق بشر بینین اسناد در سطح بینبا وجود ا

 این ملاحظات در قوانین داخلی دارای اهمیت است. 

 مدیریت  -ب

شده ه بحران حادثمحیطی دارد. در این خصوص باید پاسخی سریع و مناسب بهای زیستدولت تکلیفی مبنی بر مدیریت بحران

ها بین های مقابله با بحران باید از قبل آمادگی داشته باشند. دولت باید تقسیم مسئولیتبدهد. در خصوص اصل پیشگیری، سازمان

ی بلادیده نیز بر عهده ی جمعیت منطقهنهادهایِ مختلفِ امدادرسانی را تضمین کند. مسئولیت ارائه اطلاعات مربوط به بلایا و تخلیه

دولت است. علاوه بر آن، مطابق اصل عدم تبعیض، امدادرسانی باید بدون تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، تابعیت یا 

 عقاید سیاسی ارائه شود.

 جبران -ج

ازی شود. دولت در این زمان موظف به هکاری برای بازسهای مهم وظیفه دولت پس از وقوع بلای طبیعی آغاز مییکی از بخش

های مادی به دیده است. برای تسلی مردم متأثر از بلای طبیعی، دولت باید با مقامات عمومی همکاری کرده و حمایتنواحی آسیب

شوند در حالی که برای شناسی نادیده گرفته میهای روانهای معنوی مانند مشاورهشکل جبران خسارت ارائه کند. معمولاً حمایت

                                                                                                                                                                  
293 . le principe de prévention 

 9پاراگراف  -بخش دوم– 2، جلد 2111الملل، کمیسیون حقوق بین. سالنامه 294 
295 . Résolutions 45/185 du 21 décembre 1990, 46/149 du 18 décembre 1991, 48/188 du 21 décembre 1993, 49/22 A du 

2 décembre 1994, 49/22 B du 20 décembre 1994, 50/117 du 20 décembre 1995, 51/185 du 16 décembre 1996, 52/200 

du 18 décembre 1997, 53/185 du 15 décembre 1998, 54/220 du 22 décembre 1999, et 56/195 du 21 décembre 2001. 
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ی بعد از وقوع بلای طبیعی فاجعه و از دست دادن نزدیکان اهمیت بسیاری دارند. اصل عدم تبعیض در مرحله های روانی بعد ازآسیب

  296نیز از اهمیت برخوردار است.

 مسئولیت دولت در کاهش آثار بلایا؛ نقش جدید دولت -بند دوم

مطرح  2111در رابطه با تحولات اقلیمی مفهوم سازگاری را در گزارش خود در سال  291الدولیِ تحولات اقلیمگروه کارشناسان بین

کرد. اگر پیشگیری ناظر به اجتناب از آثار مضر یک بلا باشد، سازگاری شامل اقدامات خاص، ساختاری یا غیرساختاری، با هدف محدود 

هایی که آثار تغییرات اقلیمی ها و رویهسازگار ساختن سیاست ساختن آثار مضر آن بلای طبیعی است. سازگاری بنابراین عبارت است از

، به 299نامه سازمان ملل در تغییر اقلیمشود. پروتکل کیوتو، مانند چارچوب پیمانبینی کرده و آمادگی برای آن را موجب میرا پیش

های ند، به ویژه با توسعه و گسترش فناوریای طراحی شده است تا به کشورها کمک کند با آثار تغییرات آب و هوایی سازگار شوگونه

 آوری. اصلاح ظرفیت تاب

های سازگاری کشورهای در حال توسعه که عضو پروتکل کیوتو هستند ها و برنامهدر این رابطه، صندوقی ایجاد شده است تا پروژه

ناپذیر است و نیاز به آب و هوایی که اجتناب ی کپنهاگ نیز به نتایج تغییراترا تأمین مالی کند. باید اشاره داشت که موافقتنامه

 ی کپنهاگ: سازگاری با این تغییرات را مورد اشاره قرار داده است. مطابق پاراگراف سوم موافقنامه

سازگاری با آثار نامطلوب تغییرات اقلیمی و آثار بالقوه اقدامات، پاسخ به آن چالشی است که تمام کشورها با آن مواجه هستند. »

ی سازگاری بسیار ضروری است تا اجرای کنوانسیون با قادر ساختن، حمایت و اجرای اقدامات المللی در زمینهام و مشارکت بیناقد

آوری در کشورهای در حال توسعه ممکن گردد، به ویژه کشورهایی که بسیار سازگارانه به منظور کاهش خطرپذیری و ساخت تاب

-الجزایری در حال توسعه کوچک و آفریقا. ما موافقیم که کشورهای توسعههای مجمعفته، دولتیاپذیرند، کشورهای کم توسعهآسیب

سازی فراهم ساخته تا از اجرای اقدامات سازگارانه در پذیر و پایدار را در کنار ظرفیتبینییافته باید منابع مالی، تکنولوژی  کافی، پیش

 «. کشورهای در حال توسعه حمایت کند

-رأی نیستند. در حقیقت، بعضی توصیه میداشت که امروزه کارشناسان در مورد مفهوم سازگاری با تغییرات اقلیمی هم باید توجه

پیکر در فضا نصب گردند. با این حال این راهکارها ممکن است در ها غولبانکنند که تحت لوای الزام به سازگاری برای مثال سایه

آیند. باید به خاطر داشت که سازگاری متضمن بهترین راهکار به شمار نمی 298اصل احتیاط لحظه مناسب باشند، اما با توجه به

های آمایش سرزمین را موجب هایی است که آمادگی کافی برای مقابله با آثار تغییرات اقلیمی مانند سیاستها و رویهسازگاری سیاست

شود که زبانی از این واقعیت ناشی می« سازگاری»ارائه شده برای مفهوم کند، چندگانگی معانی شود. همانگونه که سیمونه اشاره میمی

                                                 
Dorothée Lobry, « Une étude juridique des crises humanitaires résultant de catastrophes climatiques : l’exemple .  296

du continent africain », Les Cahiers d’Outre-Mer [En ligne], 260 | Octobre-Décembre 2012, mis en ligne le 01 octobre 

2015, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://com.revues.org/6741 ; DOI : 

10.4000/com.6741 

du climat (GIEC)Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution .  291 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC)-La Convention.  299 

. Principe de précaution 298 
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سازد. مفهوم سازگاری همچنان باید اصلاح ای در ارائه این مفهوم سیال به کار رفته است که اجرای آن را با کندی مواجه میرشتهبین

     281گردد.

 ایای طبیعیتقسیم بندی و اولویت گذاری حمایت از حق ها در بل -گفتار دوم

سطح حمایت از حقوق بشر در دوران وقوع حوادث طبیعی به تضمین بقا و تمامیت فیزیکی افراد متأثر از بلای طبیعی محدود 

ها در حقوق بشر شوند، که همگی آنهای اقتصادی و اجتماعی را شامل میهای مدنی و سیاسی و هم حقها هم حقنیست. حمایت

های بشری وابستگی متقابلی به هم دارند، به دلایل عملی این نه پذیرفته شده است. اگرچه تمامی حقالملل و حقوق بشردوستابین

 توان به چهار دسته تقسیم کرد: ها را میحق

های مرتبط به امنیت و تمامیت فیزیکی )مانند حفاظت از حق بر حیات، حق بر مصونیت از تعرض، تجاوز، بازداشت حق -

 ، و تهدیدات علیه تمامیت فیزیکی(؛ دزدیخودسرانه، آدم

ی حیات )مانند حق بر غذا، آب آشامیدنی، سرپناه، لباس کافی، خدمات بهداشتی کافی، و های اولیههای مرتبط به ضرورتحق -

 درمان(؛

دریافت های مرتبط به دیگر نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )مانند حق بر دسترسی به آموزش و کار هم چنین حق - 

 خسارت یا جبران بابت اموال از دست داده(؛ و

های مرتبط به دیگر نیازهای مدنی و سیاسی )مانند حق بر آزادی مذهبی و آزادی بیان، اسناد شخصی، مشارکت سیاسی، حق - 

فراد در طی یک بلای ی نجات جان اها در دوران اضطراری، و مرحلهی اول حقها، مصونیت از تبعیض(. دو دستهدسترسی به دادگاه

های مندرج در چهار طبقه منجر به حمایت کافی از افراد در متأثر از طبیعی بیشترین اهمیت را دارند. با اینحال رعایت کامل تمام حق

 بلای طبیعی خواهد بود. 

سه نیاز متفاوت را مبتنی بر ملاحظات و استانداردهای حقوق بشری در مدیریت بلای طبیعی، حداقل سه مرحله وجود دارد که 

 کند: ایجاد می

 رسانی و دسترسی به اطلاعات پیش از وقوع بلای طبیعیلزوم اطلاع -بند اول

ای که در سرزمینی بلاخیز واقعی است باید اطلاعات مؤثر را در مورد بلایای طبیعی کسب نماید. آموزش، در این مرحله جامعه

رسانی هم در مورد افرادی که در ای ایمن لازم است. نیاز به اطلاعگی برای تخلیه به منطقهافزایش مهارت در مورد بلایای طبیعی، و آماد

توانند رسانی مناسب است که میکنند و هم در مورد سایر افراد کشور مصداق دارد، زیرا تنها در شرایط اطلاعمناطق بلادیده زندگی می

رسانی تانه مورد نیاز اتخاذ کنند و بدین گونه بازوی کمکی دولت در کمکهای بشردوستصمیمات صحیحی در مورد نوع و میزان کمک

 باشند. 

                                                 
Le concept d’adaptation : polysémie interdisciplinaire et implication pour les changements  -2009 Simonet G., .  281

climatiques. Natures, Sciences, Sociétés, Les Ulis, vol. 17, n° 4, p. 392-401 In: Lobry, Ibid.  
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 181جبران-لزوم تضمین عدم اعمال تبعیض در مرحله اضطراری -بند دوم

ها صورت پذیرد. تعریف عدم تبعیض در این مورد آن است که تمام مردم با توجه در این مرحله هیچ تبعیضی نباید در توزیع کمک

های غذایی فرهنگ ذبح شان، موقعیت برابری در مقابل قانون داشته باشند، برای مثال در توزیع کمکهای فرهنگی و مذهبیتبه تفاو

 های یکسانی سکنی داده نشوند. اسلامی برای جامعه مسلمان رعایت گردد و یا اینکه مردان و زنان در پناهگاه

 طبیعی لزوم نظارت در مرحله بعد از وقوع بلای -بند سوم

ها، کمک برای بازسازی و توسعه بازسازی در آینده است. ایجاد سازوکارهای ترین چیز نظارت بر توزیع کمکدر این مرحله، مهم

نظارتی مؤثر و معیارهایی که حمایت از حقوق بشر افراد متأثر از بلایای طبیعی را تضمین نماید ضروری است. علاوه بر آن، تمام اقدامات 

ها مطابق به پیشگیری از وقوع بلای طبیعی، جبران و بازسازی باید ارزیابی شوند تا مشخص گردد آیا این فعالیتدر راستای 

  282پذیرند یا خیر.الملل و بشردوستانه چنانچه در دستورالعمل کاربردی مشخص شده است صورت میاستاندادرهای حقوق بشر بین

 

 181تأثر از بلایای طبیعیراهنمای عملی برای حفاظت از اشخاص م -1-1-8

های بشری بر یکدیگر اولویت نداشته و هر یک به اندازه دیگری از که بسیاری از حقوقدانان حقوق بشر معتقدند که حقبا وجود این

ز ها به ویژه زمانی که کمبود منابع وجود داشته باشد، مانع اتوان انکار کرد که نگاه حداکثری به حقاهمیت برخوردار است، نمی

داند را ها را دارای ترتب نسبت به یکدیگر میشود. بنابراین بهتر است نگاهی که حقها میسردرگمی در مدیریت و تضییع بیشتر آن

 ترجیح دهیم.

اجرای خود را در زمان سیل از دست های بشری قابلیتالاجرایی در مورد سیل وجود ندارد، حقکه بیان شد سند لازمبا وجود این

 284(RSGشده)خانمان، نماینده دبیرکل در حقوق بشر اشخاص بی2114دهند.  به دنبال وقوع سونامی اقیانوس هند در سال نمی

کردند منتشر کرد. این کار نتیجه بازدیدی های بشردوستانه که در شرایط بعد بلایا کار میای را برای ارائه راهنمایی برای سازمانپروسه

خانمانی بعد از بلای طبیعی مشاهده شماری را در ارزیابی خود از بیزمانی که او موضوعات حقوق بشری بیبود،  2115در فوریه سال 

خانمان شده به موجب سیل یا تعارضات مسلحانه کرد. برای مثال او متوجه شد که تبعیض زیادی میان نحوه برخورد میان افراد بی

-های بینهای دولت، و سازمانخانمانی داخلی مبنایی را برای توسعه سیاستورد بیوجود دارد. او پیشنهاد داد که اصول راهنما در م

 نویس راهنما برای کمیته، او پیش2116شده فراهم کند. در سال خانمانالمللی و بشردوستانه برای حفاظت و کمک به اشخاص بی

 پذیرفته شد. IASCتوسط  2111، که در سال نهادی مقیم در مورد حمایت از اشخاص در بلایای طبیعی را ارائه دادبین

مند شوند که سایر های حقوق بشری بهرهکند که افراد متأثر از بلایای طبیعی باید از همان حقوق و آزادیاین راهنما تأکید می

ت ارائه کمک برای افراد ها وظیفه ابتدایی و مسئولیفشارد که دولتاتباع کشورشان از آن برخوردارند. این راهنما بر این اصل پای می

ها را بر عهده دارند. همچنین تصریح دارد که تمام جوامع متأثر از بلایای طبیعی های بشری آنمتأثر از بلایای طبیعی و حفاظت از حق

                                                 
relief-. emergency 281 

 . Yeti Puspita, Natalia (). Legal Analysis of Human Rights Protection in times of Natural Disasters and its Implementation In 282

Indosia, Asian Law Institute, ASLI Working Paper, No. 013, pp. 6-7.  
in Situations of Natural Disasters. IASC Operational guidelines on the Protection of persons  283 

284 . Human Rights of Internally Displaced Persons 
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هشدار پیش از تواند انجام شود، دهنده که میباید اطلاعات لازم در مورد ماهیت بلای طبیعی که با آن مواجه هستند، اقدامات تخفیف

 های بشردوستانه جاری را دریافت کنند. وقوع حادثه، و اطلاعات در مورد کمک

 شوند: شان مواجه میهای بشریهای عملی برای حقراهنما اشاره دارد که افراد متأثر از بلایا با چهار دسته چالش 21پاراگراف 

آب، بهداشت، سرپناه، مراقبت بهداشتی، و آموزش قطع  های بشردوستانه مانند غذا،ها به کمکممکن است دسترسی آن -1

 شود. 

شان، شامل خشونت مبتنی بر جنسیت، الوقوع باشند، به ویژه خشونت علیه زندگیها ممکن است در معرض خطرات قریبآن -2

 نابودی اموال، قاچاق کودکان، جدا شدن اعضای خانواده و مانند آن. 

ها اند و یا در مورد مسائلی که مستقیماً بر آناز دست بدهند زیرا فاید اطلاعات ضروری هایشان راممکن است امکان ابراز حق -3

گیرند؛ ممکن است اسناد خود مانند اوراق هویتی که برای برخوردار شدن از حق لازم گذارد طرف مشورت قرار نمیتأثیر می

 ؛ و که توان جایگیزینی آن را داشته باشنداست را از دست بدهند بدون آن

ی اجتماعی یا ملیت، مالکیت، هایی را با توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، ریشهممکن است تبعیض -4

 ها تجربه کنند و در نتیجه نتوانند مدعی حق خود شوند. تولد یا دیگر وضعیت

ها باید در زمان بعد از وقوع بلای هستند، اولویت های بشری مهمکه تمام حقاین راهنما بر این واقعیت تأکید دارند که در حالی

تر حفاظت از حیات، امنیت فردی، و تمامیت جسمانی و کرامت جمعیت متأثر از بلای طبیعی های مهمطبیعی مشخص شود. اولویت

ه، پوشاک و خدمات که اولویت مرحله دوم به تأمین نیازهای بنیادی زندگی مانند غذای کافی، آب و بهداشت، سرپنااست در حالی

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند آموزش، مسکن و معیشت در اولویت سوم قرار دارد، بهداشتی ضروری مرتباط است. دیگر حق

 گیرد. های انتخاباتی پس از آن در اولویت چهارم قرار میهای مدنی و سیاسی مانند آزادی رفت و آمد، اجتماع، حقو حق

کنند. برای مثال بلافاصله بعد های صریحی برای کسانی دارد که بحران بعد از بلایای طبیعی را مدیریت میی توصیهراهنمای کاربرد

آید که ها معمولاً قادر نیستند امکانات آموزشی ضروری را برای کودکان فراهم سازند. این امکان زمانی به وجود میاز سیل، دولت

شان تأمین شود. همچنین حق دسترسی به اوراق هویتی حقی ی زندگیشوند و  نیازهای اولیهکودکان در برابر خشونت محافظت 

 گیرد.حیاتی برای افراد است، ولی نیاز به آب و غذای کافی در اولویت قرار می

ه است. برای دهی به بلایای طبیعی وجود داشتتوجهی برای گنجاندن رویکرد مبتنی بر حق در پاسخهای قابلدر سطح عملی، تلاش

( فهرستی را برای گنجاندن حقوق بشر در UNDP) 285( و برنامه توسعه ملل متحدOHCHRمثال، دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر )

هایشان هم نیازهای جامعه در کلیت آن، هم ها و طرحمدیریت بلایای طبیعی در اقیانوس آرام ارائه کرده است تا تضمین کند که برنامه

 شود.های مندرج در راهنما به صورت تفصیلی پرداخته میپذیر را مد نظر دارد. در ذیل به حقرانده  شده یا آسیبحاشیههای به گروه

 

 حفاظت از حیات، امنیت، و تمامیت، فیزیکی، جسمانی و روانی -گفتار اول

 اصول حقوق بشری مرتبط عبارتند از:

                                                 
. United Nations Development Program 285 
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  286باید به موجب قانون حفاظت شود.هر انسانی از حق ذاتی بر حیات برخوردار است، که  

   هر انسان حق بر کرامت و تمامیت، فیزیکی، جسمانی و روانی دارد. هر کس به وِیژه باید در برابر شکنجه، رفتار یا مجازات

 289محور یا خشونت داخلی مصون باشد.-، تجاوز و دیگر اعمال جنسی و خشونت جنسیت281ظالمانه، غیرانسانی و خوارکننده

 بار ارتکابی از جانب اشخاص خصوصی یا بازیگران غیردولتی مصون باشد.ق دارد در برابر اعمال خشونتهر فرد ح 

 .288هر فرد حق بر آزادی و امنیت فردی دارد. هیچ کس نباید تابع دستگیری  یا توقیف دلبخواهانه باشد 

 .311هر فرد حق بر آزادی رفت و آمد و آزادی انتخاب محل سکونتش را دارد  

  گری ی افراد انسانی باید در برابر کار اجباری و قاچاق انسان یا اشکال معاصر بردگی مانند فروش برای ازدواج، روسپیکلیهاز

گرفته برای مقابله با پیامدهای بلای طبیعی را نباید به عنوان کار کشی جنسی محافظت کرد.  خدمات شکلاجباری و بهره

 311اجباری در نظر گرفت.

 312کشی اقتصادی و کارهای خطرناک پیشگیری کرد.د در برابر بهرهاز اطفال بای 

 

 های مربوط به نیازهای اساسی زندگیحفاظت از حق -گفتار دوم

 اصول حقوق بشری مرتبط با این تکلیف عبارتند از:

 ن، عقاید، ریشه های بشردوستانه و دسترسی به آن، تبعیض از هر نوع بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دیدر ارائه کمک

 313ها شدیدا ممنوع است.اجتماعی  یا تابعیت، دارایی، تولد، سن، معلولیت یا دیگر وضعیت

 ترین سطح، اشخاص آسیب اش را داراست. در پایینهر انسان حق بر برخورداری از استانداردهای زندگی برای خود یا خانواده

  314از؛ )ب( سرپناه و مسکن اولیه؛ و )ج( پوشاک مناسب را دارند.دیده در بلایا حق دسترسی به )الف( غذا و آب مورد نی

 اند حق دسترسی به خدمات ترین سطح، کسانی که در بلایای طبیعی آسیب دیدههر انسانی حق بر سلامت دارد. در پایین

  315پزشکی و بهداشتی ضروری را برخوردار هستند.

 

 های بشردوستانهخدمات و کمکبند.اول. الزامات مربوط به دسترسی به کالاها و 

ها دسترسی بدون شدهخانماندیده در بلای طبیعی، به ویژه بی. اقداماتی باید صورت گیرد که تضمین شود افراد آسیب1

                                                 
286 . Art. 3 UDHR; Art. 6 CCPR; Common Article 3 to the 1949 Geneva Conventions. 
281 . Art. 5 UDHR; Art. 7 CCPR. 
289 . Art. 5 UDHR in conjunction with Art. 1 UDHR; Art. 7 in conjunction with Art. 2, para. 1 CCPR. 
288 . Art. 9 UDHR; Art. 9 CCPR. 
311 . Art. 13 UDHR; Art. 12 CCPR. 
311 . Art. 4 UDHR; Art. 8 CCPR. 

312 . Art. 32 CRC; Art. 3 ILO Convention on the Worst Forms of Child Labour, Nr. 182; Optional Protocol to the 

Convention on the 

Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict. 

Art. 2 in conjunction with Art. 25 UDHR; Art. 2, para. 2 CESCR..  313 
Art. 22 and 25 UDHR; Art. 11 CESCR..  314 

Art. 25 UDHR; Art. 12 CESCR..  315 
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 شان دارند. آمیزی به کالاها و خدمات برای تأمین نیازهای اساسیمانع و غیرتبعیض

 یابی شده صورت گرفته و بدون تمایز ارائه گردد. . اقدامات بشردوستانه باید بر مبنای نیاز ارز2

های بشردوستانه باید برای تمام افراد نیازمند فراهم گردد. به طور خاص اقداماتی . دسترسی ایمن و بدون تبعیض به کمک3

خواه و توان ها، خانوارهای تک سرپرست، سالمندان، افرادپذیر مانند اقلیتهای آسیبدر راستای اعطای اولویت برای گروه

 کودکان جدا شده از خانواده. 

المللی های حقوق بشری بینربط ناتوان یا غیرمتمایل در ارائه خدمات حقوق بشری هستند، سازمان. زمانی که مقامات ذی4

 دیده و نیازمند کمک ارائه دهند.و دیگر بازیگران باید خدمات خود را در حمایت از اشخاص آسیب

 طرفی و عدم جانبداری اجرا شود. تانه باید مطابق با اصل انسانیت، بی. اقدامات بشردوس5

های بشردوستانه باید در هماهنگی با همدیگر و المللی و دیگر بازیگران فعال در ارائه کمکها و نهادهای بینسازمان -6

 نهادهای ملی و محلی عمل کنند. 

 

 ، پوشاک، خدمات پزشکی و بهداشتبند.دوم. الزامات مربوط به غذا، آب، سرپناه، مسکن

. در طول و بعد از مرحله اضطراری سیل، غذای کافی، آب و بهداشت، سرپناه، پوشاک و خدمات بهداشتی ضروری باید به 1

اند ارائه شود. تأمین این اقلام باید بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید کسانی که متأثر از وقوع سیل بوده

 ها صورت گیرد. سیاسی یا دیگر عقاید، ریشه اجتماعی یا تابعیت، مالکیت، تولد، سن، معلولیت و دیگر وضعیت

پذیرش و )د( مناسب وصول، )ج( قابلها )الف( در دسترس، )ب( قابلکافی بودن این کالا و خدمات به معنای آن است که آن

 باشند:

-زده قرار میلاها و خدمات به میزان و کیفیت لازم در دسترس مردم سیلبه این معناست که این کا 316دسترسقابل -الف

 گیرد؛

گیرد، دوماً به مستلزم آن است که اولاً این کالا و خدمات بدون تبعیض در اختیار همگان قرار می 311وصول بودنقابل -ب

ها به اطلاع ته باشند، و سوماً ارائه آنتوانند به آن دسترسی داشسادگی و ایمنی در دسترس است و همگان از نظر اقتصادی می

 دیدگان برسد؛آسیب

کند که از نظر فرهنگی منسب و متناسب با به لزوم فراهم کردن کالاها و خدماتی اشاره می 319پذیرش بودنقابل -ج

 جنسیت و سن هستند؛

ت که بتواند با نیازهای مراحل ای منعطف اسبه آن معناست که ارائه این کالاها و خدمات به اندازه 318مناسبت داشتن -د

 ها سازگار شود. خانمان شده با بازگردان آنمختلف جبران، بازسازی و در مورد افراد بی

                                                 
316 . availability  
311 . accessibility  
319 . acceptability  
318 . adaptability  
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شوند که بقای در مرحله اضطراری اولیه، غذا، آب، بهداشت، سرپناه، پوشاک، و خدمات بهداشتی در صورتی کافی تلقی می

  ی نیازمندان به آن را تأمین کنند. کلیه

. اگر غذا، آب، بهداشت، سرپناه، پوشاک و خدمات بهداشتی به میزان کافی موجود نباشد، اول باید به کسانی ارائه گردد که 2

 آمیز و عینی صورت پذیرد.نیاز بیشتری به آن دارند. تعریف نیاز باید بر مبنای معیارهای غیرتبعیض

ه است، از کمبود آب یا بهداشت، سرپناه، پوشاک و خدمات . اگر جمعیتی که مستقیماً از بلای طبیعی آسیب ندید3

 ها نیز امداد باید بر مبنای برابر ارائه شود. اند رنج ببرد به آنبهداشتی ضروری مشابه کسانی که آسیب دیده

در طراحی و آمیز و با کرامت تعبیر شود. این معیار باید . حق بر سرپناه باید به عنوان حق بر زندگی در محلی امن، صلح4

 های سرپناه استفاده شود. اجرای برنامه

شناسی اجتماعی و خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشند. توجه اند باید به خدمات روان. کسانی که در سیل آسیب دیده5

خاصی باید به نیازهای بهداشتی زنان به ویژه فراهم کردن ابزارهای بهداشتی، دسترسی به پزشکان سلامت زنان و خدمات 

 زایمان مبذول گردد. 

ها های جنسی و دیگر سوءاستفادههاجتمای برای قربانیان سوءاستفاد-شناسیتوجه خاصی باید به تأمین خدمات روان -6

 ارائه شود. 

های مسری و عفونی داده شود، به ویژه کسانی که به واسطه وقوع بلای طبیعی . توجه خاصی باید به پیشگیری از بیماری-1

 اند. خانمان شدهبی

 

 

ات بهداشتی لازم برای بقا بعد از وقوع از منظر حقوق بشری باید تأکید داشت که تکلیف به ارائه غذا، آب، سرپناه، پوشاک و خدم

یک بلای طبیعی، الزامات حداقلی به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، دولت عضوی که در آن شمار 

ا نقض کرده است. های بهداشتی اولیه، یا سرپناه محروم شده باشند تعهدات خود به موجب این میثاق رزیادی از افراد از غذا، مراقبت

-های بیناین دولت موظف است در صورتی که نتواند با توجه به فقدان منابع کافی منابع کافی را برای قربانیان سیل تأمین کند کمک

 المللی را مطالبه کند. 

 حفاظت از دیگر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -گفتار سوم

 اصول حقوق بشری مرتبط عبارتند از:

  خانمان دیده در سیل، چه بیاز حق بر آموزش برخوردار است. به محض اینکه شرایط اجازه دهد، کودکان آسیبهر انسان

 311شده و چه نشده باشندف حق دریافت آموزش دارند. این آموزش در سطح مقدماتی رایگان و اجباری است.

 

                                                 
311 . Art. 26 UDHR; Art. 13 and 14 CESCR; Art. 28 CRC. 
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گردد. آموزش  لیتسه ل،یفرصت بعد از وقوع س نیبلافاصله و در اول دینشده باشند با ایشده  خانمانی. بازگشت کودکان، چه ب1

 شانآموزش کودکان یمربوط به چگونگ میدر تصم دیبا نیاحترام بگزارد. والد شانهایزبان و سنت ،یفرهنگ تیبه هو دبای شدهارائه

 . کنند مشارکت

-که دانش یحاصل شود که آموزش در مقاطع بالاتر زمان ننایاطم دیباشد. با یو اجبار گانیرا ییدر مقطع ابتدا دی. آموزش با2

 گردد. -یکنند قطع نم نیآن را تأم نهیهز توانندینم یعیطب یایبلا ای لیوقوع س لدلی به آموزان

 هایدر برنامه انددهید بیآس لیس انیکه در جر یمشارکت کامل و برابر زنان و دختران نیبه منظور تضم دیبا ایژهیو های. تلاش3

 .ردیصورت گ یآموزش

 

 توان به صورت دلبخواهانه از مالکیت و دارایی محروم کرد. هر کس حق آن را دارد که تا حد ممکن اموال و هیچ کس را نمی

 311املاکی که در جریان وقوع سیل از دست داده است را بازیابد.

 ایاشغال  ،یرقانونیغ ایو تملک دلبخواهانه  ،یحد ممکن در برابر خراب نیشتریدرخواست کرد که تا ب دیاز مقامات صالح با. 1

 ند.انجام ده یشده است اقدامات حفاظت خانمانیب یعیطب یکه به موجب وقوع بلا یاستفاده از املاک و اموال کس

 یدو شرط هراه است، اول ضروراستفاده با  نیبه طور موقت مورد استفاده قرار داد، ا توانیاستفاده نشده را م ی. اموال خصوص2

 نیا یدر ازا ییدارا نیکه مالک چن ابندی نانیاطم دیاختصاص داده شود. مقامات صالح با هاشدهخانمانیب ازیباشد و دوم به برآوردن ن

 .کندیم افتیرا در یکاف تاستفاده خسار

 گردد.  لیتسه ترعیهرچه سر دیبه اموالشان با لیوقوع س انیشده در جر خانمانیب هایگروه ای. بازگشت افراد 3

نابوده شده  شانهاینیکه محدوده زم یکسان ای دهید بیآس یعیطب یوقوع بلا انیدر جر شانتیاسناد مالک ای یکه اراض ی. مالکان4

 ادعا کنند.  ینامقتض رتأخی بدون را خود لِاموا تیآن مالک طی و شده مندبهره ایعادلانه ندیبتوانند از فرآ دیاست با

 ایبه دادگاه  یفراهم گردد. دسترس دیبا ریبدون تأخ تیمتعارض در مورد مالک یبه ادعاها یدگیرس یبرا یحقوق یندهایفرآ -5

 فراهم گردد.  دیمعارض اعتراض داشه باشند با هایکه طرف یمحکمه مستقل در صورت

مال خود را ادعا  ای نیرا قادر سازد که مسکن، زم میتیو کودکان  وهیزنان ب ژهیاتخاذ شود تا زنان، به و دیبا یخاص باتی. ترت-6 

 کنند. 

اماره در  نیکند. ا لیمانند اماره تصرف تسه یرا با توجه به امارات نیبر زم تیمالک یمقرر گردد تا ادعا دیبا یخاص باتیترت -1

  مورد قبول است. یافراد بوم یبرا ژهیبه و یفقدان وجود اسناد رسم

 گرید ای یناروا توسط صاحبان املاک، مقامات محل ای یرقانونیغ هایدر برابر تلاش دیحفاظت از اشخاص با یبرا یاقدامات -9

 . ردیصورت گ تیمحروم ساختن افراد از مالک یدر راستا گرانیباز

در صورت ضرورت،  ،ینمونه فرد یقانون و بررس یهیتنها بر پا یبازساز ایبازگشت به نقاط خاص  ایدر مورد ماندن  هاتی. ممنوع-8

 هاینیتضم شود،یممانعت م دهیکه از ماندن در محل بلاد ی. در تمام مواردردگییتوسعه صورت م هایطرح یاجرا ایاز بلا  یریشگیپ

 به دادگاه مستقل و جبران خسارت.  یفراهم گردد، از جمله حق بر استماع، دسترس نیمالک یبرا دیبا دادرسی نییآ

                                                 
311 . Art. 17 UDHR; Art. 1 Protocol 1/ECHR. 
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)ب( اعلام  دیده؛بیگردد: )الف( فرصت مشورت با افراد آس تیرعا دیبا ریاحساس شود، موارد ز یضرور هیکه تخل ی. در صورت11

)د( حضور  ها؛نیآن زم ندهیآ یو استفاده هی)ج( اطلاع در مورد مدت زمان تخل ه؛یتخل یبرا شدهنییتع خیاز تار شیو معقول پ یکاف

( یو ) ؛یحقوق هایجبران ینبیشپی( و) هنگام؛شب ایآب و هوا  یدر زمان بد هیتخل تی)ه( ممنوع ه؛یان تخلیدر جر یمقامات دولت

 طرح دعوا نزد دادگاه. یبرا یحقوق هایمشاوره ینبیشیپ

 

 هاآن در را نفسعزت حس و ساخته توانمند را هاآن انددهید بیآس یعیطب یکه در هنگام وقوع بلا یکسان یمسکن برا نیتأم 

 شانکمک به به دست آوردن استقلال کامل افتیدر یرا از مرحله تریعیگذار سر شودیباعث م یامر نی. چنکندیم تتقوی

 .کنند تجربه

 

در اولین فرصت اقدامات مناسب بدون تبعیض از هر نوع آن باید صورت گیرد تا تمکان انتقال سریع از پناهگاه موقت به -1

 مسکن دائم فراهم گردد. 

دسترس بودن، در توان بودن، قابلیت سکونت، امنیت، مناسب بودن مکان، و معیار کافی بودن مسکن عبارت است از: قابل-2

ها در صورت بروز اساسی مانند بهداشت و آموزش. رعایت استانداردهای ایمنی به منطور کاهش آسیبدسترسی به خدمات 

 بلایای آینده نیز معیار مهم دیگری است. 

ها و اشخاص ریزی پایدار بلندمدت برای اسکان مجدد و بازسازی بعد از وقوع سیل، تمام گروهبه منظور تضمین برنامه -3

های اسکان ریزی و اجرای برنامهحخواه باید طرف مشورت قرار گرفته و در طرنان، افراد بومی و افراد تواندیده، از جمله زآسیب

شده باید بتوانند در مورد های ویرانالمکان و مشروط به رعایت استانداردهای ایمنی لازم، مالکان خانهمشارکت کنند. حتی

 های خود تصمیم بگیرند. بازسازی خانه

 

 .دیحق دارد اشتغال داشته و امرار معاش نما ضتبعی بدون کس هر •  

 

ی وقوع بلای طبیعی تحت تأثیر قرار های شغلی و معاش که به واسطههای اقتصادی، فرصتی فعالیتهای اعادهطرح -1

ی اول انجام در مرحله اند باید در اولین فرصت و به صورت کامل شروع شود. تا بیشترین حد ممکن، چنین اقداماتی بایدگرفته

 شود. 

شامل  –ی وقوع بلای طبیعبی افراد قادر نباشند از راه سابق امرار معاش کنند، اقدامات مناسبی زمانی که به واسطه -2

های ایجاد شده باید بدون تبعیض در اختیار همگان فارغ باید صورت پذیرد. فرصت -های بازآموزی و تأمین وامبینی فرصتپیش

 ها قرار گیرد. نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید، ریشه اجتماعی یا تابعیت، دارایی، تولد، سن، معلولیت و دیگر وضعیتاز 

های اسکان، و هم در طمان های موقت و مکانریزی کمپهای کار باید هم در زمان برنامه. دسترسی به معاش و فرصت-3

 هنگام وقوع بلای طبیعی تضمین گردد.شده در خانماناسکان دائم افراد بی
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 حفاظت از سایر حقوق مدنی و سیاسی -گفتار چهارم

 اصول حقوق بشری مرتبط عبارتند از:

  هر انسان در هر کجا حق بر شناسایی ) به رسمیت شناخته شدن( هویت خود را دارد و برای تحقق این مهم باید اوراق

  312هویتی لازم در اختیار داشته باشد.

  313انسان حق بر آزادی رقت و آمد و انتخاب مکان اقامت خود را داراست.هر  

 اش را دارد، از جمله حق بر دانستن سرنوشت افرادی که در جریان وقوع بلای طبیعی هر انسان حق بر احترام به خانواده

  314مفقود شده است.

 315ماع دارد.هر انسان حق بر آزادی اندیشه، عقیده، مذهب یا باور، بیان، تجمع و اجت 

 های انتخاباتی رأی دهد و انتخاب شودهر شهروند حق دارد در پیشبرد امور عمومی مشارکت کرده و در بازه 

که بلای طبیعی وضعیت اضطراری عمومی ایجاد کرده باشد که جان مردم را ها حق ندارند از این اصول تخطی کنند مگر آندولت

 کند. تهدید می

 سند  -بند اول

شوند. این امر در شرایط بحران که مردم ارتباط بیشتری با می معمولاً در جریان وقوع بلایای طبیعی مفقود یا نابود میاسناد رس

بینی نظامی برای صدور سریع سند و یا حتی ها حادث کند. در این راستا پیشتواند مشکلات زیادی را برای آنمقامات دولتی دارند می

 تر را بهبود بخشد. های بشری بنیادینزده و بلادیده به حقتواند دسترسی مردم سیلالکترونیکی اسناد میهای وجود سامانه

دهند باید کالاها و خدمات لازم دیده در بلایای طبیعی انجام میهای بشردوستانه به افراد آسیبهایی که کمکسازمان-1

ی اضطراری اسناد لازم را صادر رائه کنند و بدون تأخیر در مرحلهبرای حفظ زندگی را حتی در صورت فقدان وجود مدارک ا

 آوری شده، و سوابق مربوط باید در برابر هر گونه سوءاستفاده مصون باشند. های فردی جمعکنند. داده

شده است در اولین فرصت اقدامات مناسب باید به منظور اعاده اسناد فردی که در جریان وقوع بلای طبیعی گم یا نابود -2

صورت گیرد، و به فرد مورد نظر ارائه شود )سند تولد، ازدواج و گواهی فوت، دفترچه بیمه، سوابق بانکی، پاسپورت، اوراق هویتی 

 های تحصیلی و بهداشتی(.نامهو اسناد صفر، گواهی

د مربوط به زنان را باید به نام خود در زمان صدور اسناد از هر نوع با زنان و مردان باید به صورت برابر رفتار کرد. و اسنا -3

 ها صادر کرد. آن

 مکان نیز باید اسناد هویتی با نام خود را دریافت کنند. کودکان یتیم و بی -4

مفقود شدن اسناد هویت فردی نباید به منظور )الف( توجیه نفی ارائه غذای ضروری یا خدمات درمانی؛ )ب( بازداشتن  -5

 های شغلی استفاده شود.شان به فرصتشان به خانه؛ و )ج( ممانعت از دسترسیایمن یا بازگشتافراد از سفر به مناطق 

 . مفقود شدن اسناد اثبات مالکیت نباید مانع از اعمال حقوق مالکیت شود.-6

                                                 
312 . Art. 6 UDHR; Art. 16 CCPR. 
313 . Art. 13 UDHR; Art. 12 CCPR. 
314 . Art. 12 UDHR; Art. 17 CCPR. 
315 . Art. 18 - 20 UDHR; Art. 19 - 22 CCPR. 
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 آمد و بازگشتوآزادی رفت  -بند دوم

طبیعی باید اطلاعات لازم را دریافت کنند تا بتوانند حق خانمان شده در بلایای . براساس حق بر آزادی رفت و آمد، افراد بی1

هایشان بازگردند، یا مایل باشند در چه بخواهند به خانه -گیری آزاد در مورد محل زندگی را اعمال کنندخود مبنی بر تصمیم

 ی دیگری از کشور نقل مکان کنند. اند بمانند، و یا به نقطهمحلی که موقت اسکان یافته

ات مناسبی باید در اولین فرصت به منظور تأمین شرایط هادی برای بازگشت پایدار با ایمنی و حفظ کرامت صورت اقدام-2

 شوند که:گیرد. شرایط در صورتی پایدار تلقی می

مردم احساس ایمنی و امنیت، و آزادی از آزار و ترساندن کنند، همچنین در مورد خطرات احتمالی بلایای طبیعی  -1-1

 یز حس امنیت داشته باشند؛بعدی ن

 هایشان قادر باشند، و این اموال به خوبی بازسازی شده باشد. مردم در تملک مجدد اموال یا خانه 1-2

مردم بتوانند به صورت عادی به زندگی خود بازگردند، با دسترسی داشتن به خدمات، مدارس، امکان معاض، اشتغال،  1-3

 های عبادی و غیره. بازار، مکان

-اند بتوانند به خانهخانمان شدهخواهی که به موجب وقوع بلای طبیعی بی. اقدامات مناسبی باید صورت پذیرد تا افراد توان3

 شان یا آسایشگاه برگردند، یا در جای دیگری به اراده خود سکونت گزینند. 

دیده در برابر ت برخوردار است. بنابراین افراد آسیبدر کنار آزادی رفت و آمد و انتخاب، امکان ساختن انتخاب شایسته نیز از اهمی

 کند دسترسی داشته باشند. ها را در این انتخاب کمک میسیل باید به اطلاعاتی که آن

 زندگی خانوادگی و خویشاوندان کشته یا مفقود شده -بند سوم

های لازم در این از هم جدا شوند و همیاری شده که مایلند در کنار همدیگر بمانند نبایدخانمانهای بی. اعضای خانواده1

 رابطه باید در دوران اضطراری و در زمان بازگشت یا اسکان مجدد را دریافت کنند. 

هایی که در جریان وقوع بلای طبیعی از هم جدا . اقدامات مناسب در اولین فرصت برای ایجاد ارتباط میان اعضای خانواده2

 دون تأخیر همدیگر را ملاقات کنند به ویژه زمانی که کودکان مطرح باشند. اند باید صورت پذیرد، و بشده

اش از جمله ی فرزند با خانواده. باید منفعت کودکان جدا شده و تنها رعایت گردد. منفعت کودکان باید با توجه به رابطه3

شود، کسانی که سرپرستی رسمی او را بر عهده  ها تعیینها، داییها و عموها و فرزندان آنها و خالهپدربزرگ و مادربزرگف عمه

 ها خودداری کرد. الامکان از سپردن کودکان به پرورشگاهندارند. در واقع، باید حتی

 . اقدامات مناسب باید در راستای اطلاع یافتن از سرنوشت و مکان خویشاوندان مفقود صورت پذیرد. 4

ها ی اجساد مردگان صورت گیرد تا از تجزیه و فساد آنماندهباقی آوری و شناسایی. اقدامات کافی باید برای جمع5

ها نزد خویشاوندانشان تسهیل شود. اگر امکان بازگشت اجساد وجود نداشته باشد، مانند حالتی جلوگیری شده و بازگرداندن آن

 یسر گردد دفن شوند. ها در آینده مکه خویشاوند متوفی مشخص نیست، باید با احترام و به نحوی که شناسایی آن

ها و نشده باید خودداری کرد. اجساد باید موقتاً نگهداری یا دفن شوند تا شناسایی آناز سوزاندن اجساد شناسایی -6

 شان ممکن گردد. بازگشت به خانواده

کند. عقاید و ای را رعایت ای صورت گیرد که کرامت و حریم خصوصی مرده و اعضای زنده خانوادهدفن باید به شیوه -1
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 های مذهبی و فرهنگی باید رعایت شوند. آیین

 ها صورت پذیرد. اقداماتی برای حفظ حریم آرامگاه -9

ها باید فرصت برگزاری مراسم اعضای خانواده باید کاملًا از مکان قبور اطلاع یافته و به آن دسترسی داشته باشند. آن -8

 ذهبی را پیدا کنند.  های مسوگواری شایسته و به جا آوردن آیین

 

 آزادی بیان، تجمع، انجمن و مذهب -بند چهارم.

سازوکارهایی باید اندیشیده شود تا جوامع قادر باشند نظر خود را اعلام کرده و در مورد جبران بلایای طبیعی و پاسخ به  -1

نند کودکان، افراد مسن، افراد توانخواه، آن شکایات خود را بیان کنند. باید تلاش شود تا زنان و افراد با نیازهای خاص، ما

های پاسخ های اقلیت قومی یا مذهبی یا بومی، طرف مشورت قرار گیرند و بتوانند در تمام جنبهسرپرست خانوار، و اعضای گروه

اطلاعات یا بیان های منفی برای تبادل دیده در اثر بلایای طبیعی باید در برابر واکنشبه بلایا مشارکت کنند. از افراد آسیب

آمیز را عقایدشان در خصوص جبران بلایا حفاظت کرد. باید فرصتی برای افراد متأثر از بلای طبیعی فراهم گردد تا تجمعات صلح

 هدایت کرده یا اجتماعات را برای برآوردن این هدف شکل دهند. 

خصوص کمک غذایی، خدمات مراقبت بهداشتی،  های بشردوستانه، به ویژه درریزی برای و اجرای کمکبه هنگام برنامه -2

 های مذهبی آنگونه که مناسب است احترام گذارد. و ترتیبات معاش و حیات باید به سنت

ها و عقاید دیگران را رعایت کند باید فرصت فراهم گردد و متضمن برای اجرای مناسب مذهبی به شکلی که حق -3

 تبعیض، دشمنی یا خشونت نباشد. 

 

 های انتخاباتیحق -جمبند پن

شان بر رأی توانند حقدیده در بلایای طبیعی میاقداماتی باید در راستای تضمین این امر صورت پذیرد که افراد آسیب-

دهندگان و نام رأیتواند ثبتخانمان شده باشند. این اقدامات میدادن در انتخابات و انتخاب کردن را اجرا کنند، به ویژه اگر بی

 اتی برای رأی غیابی را دربرگیرد. ترتیب

 حقوق زیست محیطی -گفتار پنجم

-مطالعه تحلیلی در مورد رابطه بین حقوق بشر و محیط»کمیساریای عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر در گزارش خود 

داند. در پاراگراف بشر میمحیطی برای حقوق بلایای طبیعی را به عنوان یکی از تهدیدات زیست  2111دسامبر  16مورخ  316«زیست

این مطالعه تصریح شده است که حقوق بشر در بلایای طبیعی و بلایای ایجاد شده به واسطه عمل انسان، به ویژه در اثر تغییرات   21

ین دهند و به منظور کاهش خطرات، باید اطلاعات به سادگی در معرض عموم صورت گیرد. ااقلیمی حقوق بشر را تحت تأثیر قرار می

 دهد. ی حقوقی که مستقیماً با بلایای طبیعی در ارتباطند ارجاع میزیست و حقوق اطلاعات به عنوان دو حوزهگزارش به حقوق محیط

                                                 
Étude analytique sur les liens entre les droits de l’Homme et l’environnement.  316 
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توسط کمیساریای عالی حقوق بشر  2118ژانویه  15گزارش دیگری، در مورد رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر که در 

 که به تأثیرات تغییرات اقلیمی بر بعضی حقوق اشاره دارد. سازمان ملل ارائه شده است؛ 

به ویژه گزارش رابطه تغییرات اقلیمی ، ت، با عنایت به اسناد سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن قسم نیا انیدر پا 

 و حقوق بشر، در خصوص حق های در خطر در هنگام حوادث طبیعی، می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

 

 گیرندهای بشری که در زمان وقوع بلایای طبیعی از جمله سیل تحت تأثیر قرار میفهرست حق 1-1جدول 

 ارجاع هاحق

مطالعه تحلیلی در مورد رابطه میان حقوق  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر محیط زیست

 (2111دسامبر  16بشر و محیط زیست )

مطالعه تحلیلی در مورد رابطه میان حقوق  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر اطلاعات

 (2111دسامبر  16بشر و محیط زیست )

 

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

 (2118ژانویه  15)

یان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر رابطه م –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر حیات

 (2118ژانویه  15)

 

ی حفاظت از اشخاص در گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین

 زمان بلایا

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر غذا

 (2118ژانویه  15)

 

ی حفاظت از اشخاص در گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین

 (2119مه  5زمان بلایا )

 

مربوط به حق بر  12ملاحظات کلی  –کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 (1888مه 12غذای کافی )

 

 (2111مارس  24« )حق بر غذا» 4/13قطعنامه  –شورای حقوق بشر 

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر آب

 (2118ژانویه  15)

 

ی حفاظت از اشخاص در گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین

 (2119مه  5زمان بلایا )
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به مربوط  15ملاحظات کلی شماره  -های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیی حقکمیته

 (2113ژانویه  21حق بر آب )

 

 حق بر سلامت

 

  

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

 (2118ژانویه  15)

ی حفاظت از اشخاص در گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین

 (2119مه  5زمان بلایا )

در مورد حق بر  14ملاحظات کلی شماره  –عی و فرهنگی کمیته حقوق اقتصادی، اجتما

 (2111آگوست  11بالاترین سطح از سلامت )

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل  حق بر مسکن مناسب

 (2118ژانویه  15)

از اشخاص در ی حفاظت گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین

 (2119مه  5زمان بلایا )

 

مسکن مناسب به عنوان عنصری از حق بر زندگی » 4/18قطعنامه  –شورای حقوق بشر 

 (2112آوریل  3) 311«های ناشی از بلایاشایسته در چارچوب وضعیت

 

 حق تعیین سرنوشت 

(self-determination  ) 

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

 (2118ژانویه  15)

پذیر های آسیبحق گروه

)زنان، کودکان، افراد 

-خواه، افراد بیتوان

 شده، سالمندان(خانمان

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

 (2118ژانویه  15)

 

 (2111)کمیته حقوق افراد معلول 

 

ملاحظات نهایی در خصوص گزارش اندونزی  –کمیته رفع تبعیض در خصوص زنان 

 (2111آگوست  11)

 

( در مورد حق کودکان در 2113) 15ملاحظات کلی شماره  –کمیته حقوق کودکان 

 (2113آوریل  1مندی از بالاترین سطح سلامت )بهره

 

کودکان و پورنوگرافی کودکان، و گری ی خرید کودکان، روسپیگزارش گزارشگر ویژه

ی های بشردوستانهکشی جنسی متعاقب بحرانحفاظت از کودکان در برابر فروش و بهره

                                                 
Le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant dans le contexte des situations .  311

de catastrophe 
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 (2111دسامبر  21ناشی از بلایای طبیعی )

 حق بر مشارکت

ی )این مشارکت هم حوزه

سیاسی و هم اجتماعی را 

 گیرد(دربرمی

رابطه میان تغییرات اقلیمی و حقوق بشر  –کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 

 (2118ژانویه  15)

 

ی حفاظت از اشخاص در گزارش مقدماتی گزارشگر ویژه -المللکمیسیون حقوق بین عدم تبعیض

 (2119مه  5زمان بلایا )

 

 1با موضوع حق بر آموزش در شرایط اضطراری ) 281/64قطعنامه  –مجمع عمومی  حق بر آموزش

 (2111ژوئیه 

 

مه  21« )حق بر آموزش در شرایط اضطراری»ی حق بر آموزش گزارش گزارشگر ویژه

2119) 

 

 در رعایت حقوق بشر و شرایط آن 114حاشیه مانور و برخی معافیت ها -1-1-1

ا های استثنائی مستلزم انجام اقداماتی است که که باند که بعضی از وضعیتترین اسناد حقوق بشری پذیرفتهبسیاری از مهم

کنندگان این اسناد، معاهدات باید این امکان را اعمال در وضعیت عادی، همساز نیست. به نظر تنظیماستانداردهای حقوق بشریِ قابل

که بعضی مشروط به این« بند تخطی»کردند تا با اطمینان خاطر بیشتری معاهدات را امضا کنند. استفاده از ها فراهم میبرای دولت

دهد تا برای نقض حقوق در شرایط وقوع بلایای ها اجازه میای در اجرای اختیارات ویژه رعایت شده باشد، به دولتویهقواعد ماهوی و ر

 کند:المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میمیثاق بین 4طبیعی مسئولیت نداشته باشند. ماده 

-های متعاهد میآن رسماً اعلام شده است، دولتکند و وجود در دوران وضعیت اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید می»

که توانند از الزامات خود به موجب این میثاق تخطی داشته باشند تا حدی که با توجه به اقتضائات وضعیت ضروری باشد، مشروط به آن

بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، الملل مغایر نباشد و مشتمل بر تبعیض صرفاً چنین اقداماتی با دیگر الزامات دولت به موجب حقوق بین

کنوانسیون آمریکایی  21کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده  15مشابه این مقرره در ماده «. زبان، دین و جایگاه اجتماعی نباشد.

 منشور عربی حقوق بشر گنجانده شده است. 4حقوق بشر، منشور اجتماعی اروپا و ماده 

ها در توجیه تخطی خود در موارد وقوع بلایای طبیعی مورد ل سه بار توسط دولتمیثاق حقوق مدنی و سیاسی حداق 4ماده 

، گواتمالا به دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که قصد دارد بعضی مواد قانون اساسی ناظر بر 1889استفاده قرار گرفته است. در نوامبر 

، شیلی اعلام 2111فان میچ به حالت تعلیق درآورد. در مارس ناشی از عبور طو« فاجعه عمومی»تضمین حقوق را به منظور مقابله با 

نیز  2116های بعد از زلزله به حالت تعلیق در آورد. در سال کرد که قصد دارد آزادی رفت و آمد و اجتماع را به منظور مقابله با آسیب

                                                 
319 . Derogation clause 

 هایی تجویز شده است. شرطالمللی مشروط به رعایت پیشیا معافیت از رعایت بعضی الزامات حقوق بشری در شرایط اضطراری، که در اسناد بین
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ق مربوط به آزادی رفت و آمد و حق بر مالکیت بودند که لازم است حقو میثاق استناد کرد زیرا مقامات حس کرده 4گرجستان به ماده 

 318را به منظور گسترش بیشتر آنفولانزای مرغی در کشور ممنوع سازد.

در معاهدات حقوق بشری « وضعیت اضطراری عمومی»با پذیرش اینکه بلایای طبیعی ناشی از عمل انسانی ممکن است ذیل تعریف 

ای یا های رویهدهد و چه محدودیتاش را میحق عدول دولت از تعهدات حقوق بشری قرار گیرند، اکنون باید تعیین کنیم کدام شرایط

 شود. ماهوی بر معافیت دولت بار می

 وجود خطر و تهدید استثنایی -گفتار اول

هر اختلال یا بلای طبیعی در قالب وضعیت اضطراری عمومی که زندگی ملت را »کند همان گونه که کمیته حقوق بشر اشاره می

کار کرده و معنای  15ی ابتدا از نهادهای نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خواسته شد تا بر تفسیر ماده«. گنجدتهدید کند نمی

معنای عادی و عرفی »، دادگاه اروپایی حقوق بشر بیان داشت که 321قانونیوضعیت اضطراری عمومی را مشخص کنند. در پرونده بی

وضعیتی استثنایی "کاملًا روشن است و این عبارت دال بر  "ضطراری عمومی که زندگی ملت را تهدید کندهای ادیگر وضعیت"کلمات 

-ای که دولت در آن تشکیل یافته محسوب مییافته جامعهگذارد و تهدیدی برای زندگی سازمانبحرانی است که بر کل جمعیت اثر می

-باید ویژگی« شرایط اضطراری عمومی»با تکیه بر این تعریف، بیان داشت که  در پرونده یونان، کمیسیون اروپایی حقوق بشر 321«.شود

 های زیر را داشته باشد: 

 الوقع باشد. واقعی و قریب (1)

 آثار آن باید کل ملت را در برگیرد.  (2)

 یافته جامعه باید تهدید شده باشد. تداوم زندگی سازمان (3)

های مجاز در کنوانسیون برای حفظ امنیت عمومی، اقدامات یا محدودیتبحران یا خطر باید استثنایی باشد، به این معنا که  (4)

 بهداشت و نظم شدیداً ناکافی باشد.

است از « محتمل»یا « نهفته»توانند زمانی که تهدید صرفًا ها نمیدال بر آن است که دولت« الوقوعقریب»و « واقعی»ماهیت 

 ین عبارات در اصول سیراکوزا در مورد مقررات محدودیت و معافیت از میثاقکنوانسیون اروپایی حقوق بشر تخطی داشته باشند. هم

 المللی حقوق مدنی و سیاسی )اصول سیراکوزا( به کار رفته است.بین

گونه تلطیف شده است که اگر شرایط بحرانی از نظر جغرافیایی بدین« کل ملت»یا « کل جمعیت»الزام وجود وضعیت اضطاری در 

داشته باشد ولی بر کل ساکنان آن منطقه تأثیر گذارد معیار برآورده شده است. در قضیه ایرلند علیه بریتانیا دولت  ی محدودیدامنه

خوانده اعمال معیارها را به شش استان ایرلند شمالی محدود کرده بود و نه دادگاه اروپایی حقوق بشر و نه ایرلند ایرادی وارد 

 324)استانداردهای حداقلی پاریس( 323یس در مورد هنجارهای حقوق بشر در وضعیتی اضطراریاستانداردهای حداقلی پار 322نکردند.

                                                 
Disasters. International Made -Derogation from Human Rights Treaties in Situations of Natural or ManSommario, E. (2012). .  318

Disaster Response Law, 323–352. doi:10.1007/978-90-6704-882-8_14  
. Lawless case 321 

ECtHR, Lawless v. Ireland (Lawless Case), Judgment of 1 July 1961, para 22..  321 
ECtHR, Ireland v. UK, Judgment of 18 January 1978, para 205.  322 
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-ای که این اعلامیه اعمال میکل جمعیت یا ساکنان حوزه»تواند بر این دیدگاه را ترویج کرده و پذیرفته است که وضعیت اضطراری می

 تأثیر بگذارد.« شود

 «اعلان رسمی»ضرورت  -گفتار دوم

این عمل معمولاً به «. رسماً اعلان گردد»داند که وضعیت اضطراری المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور عرب لازم میمیثاق بین

ی خاصی اعلام شود. از منظر حقوق بشری، این اعلان به دنبال آن است که شکل تصمیم یک نهاد سیاسی دولت است که باید طی رویه

المللی سیاسی میثاق بین 2های فردی و جمعی اطلاع دهد. منطق درج آن در ماده ول بر حقهای غیرمعمبه جامعه در مورد محدودیت

های بالقوه با وضع تشریفات شکلی در حقوق داخلی است. کمیته حقوق بشر تأکید دارد و مدنی، تمایل بر کاهش اعلام شرایط اضطراری

ضروری است. هم « ها نیاز استزمانی که بیش از هر زمانی به آنحفظ اصل قانونی بودن و حاکمیت قانون در »که این الزام برای 

 کمیته حقوق بشر و هم اصول سیراکوزا تأکید دارند که این این اعلان باید توسط نهاد صالح و مطابق با رژیم حقوقی ملی صورت گیرد.

اند. هر چند، در قضیه سیپروس لازم ندانستهنه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر چنین الزامی را 

-بعضی افعال شکلی و عمومی دال بر عدول از اجرای حق»مستلزم  15علیه ترکیه کمیسیون اروپایی حقوق بشر بیان داشت که ماده 

از این کار مانع  کههاست، مانند اعلام حکومت نظامی یا وضعیت اضطراری، زمانی که هچ یک از این حالات رعایت نشده است، در حالی

 325«تواند اعمال گردد.نمی 15نشده بودند، بنابراین ماده 

 ضروری بودن اقدامات -گفتار سوم

شود آن است که هرگاه معلوم شد که وقوع بلای طبیعی موجب ایجاد یک وضعیت اضطراری شده است، پرسش بعدی که ایجاد می

سازد که گنجاندن بند یا خیر. این الزام روشن می« توجه به اقتضائات ضرورت دارندکاملًا با ا»آیا تدابیر وضع شده برای مقابله با آن 

ها نیست. برعکس، شدن اقدامات باید کاملاً با توجه به جدیت وضعیت عدول در معاهدات به منظور اعطای آزادی عمل کامل به دولت

ارزیابی «  دت، پوشش جغرافیایی و حوزه وضعیت اضطراریم»کند که ضرورت را با توجه به توجیه شود. کمیته حقوق بشر توصیه می

 کرد.

مانند. به گفته در مورد تداوم زمانی اقدامات موقت، اقدامات دراگروتوری تا زمانی که وضعیت اضطراری تداوم داشته باشد باقی می

عافیت تنها در شرایط تعریف شده در آشکارا به این معنی است که اقدامات م 3، پاراگراف 15ماده »کمیسیون اروپایی حقوق بشر: 

 326موجه هستند، بدین معنی که اگر بعد از ناپدید شدن شرایط اضطراری باقی بمانند نقض میثاق خواهند بود. 1پاراگراف 

ر های افراد و منفعت عمومی که دها و آزادیاند تعادلی میان حقها ملزمگرایانه مشخص شد، دولتزمانی که دامنه اقدامات تخطی

شرایط اضطراری به خطر افتاده است تعادل ایجاد کنند. در وله اول، باید مشخص کرد آیا اقدام ناگزیر بوده است، به عبارتی آیا اقدامات 

حلی مناسب برای آن مشکل بایند. سوم، زمانی که گرایانه باید راهدوم، اقدامات تخطی 64اند.معمول برای حق خطر عمومی ناکافی بوده

 آورد باید انتخاب گردد. ها وارد میها و آزادیحل وجود داشته باشد، اقدامی که کمترین لطمه را به حقچند راه

                                                                                                                                                                  
ای با حسن نیت دال بر وجود یک وضعیت اضـطراری ایجـاد شـده که اعلامیهتضمین کنند که حتی در وضعیتی »استانداردها به دنبال آن بودند تا 

 کند.خودداری می« اندتعرض قلمداد شدههای بشری بنیادینی که غیرقابلاست، دولت مورد نظر از تعلیق حق
 

ECommHR, Cyprus v. Turkey, Report of 10 July 1976, para 527..  325 
Belgium, Report of 8 January 1960, para 271.ECommHR, De Becker v. .  326 
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 آمیزمنع اقدامات تبعیض -گفتار چهارم

های مندرج چنانچه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا دارد نباید تخطی از حق

باشند. کمیته حقوق بشر اشاره دارد که نه ماده « صرف نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا طبقه اجتماعی»مبتنی بر  دربرگیرنده تبعیض

-ی مقررات غیرقابلتبعیض در زمرهالمللی حقوق مدنی سیاسی )وضع برابری در مقالب قانون( نه مقررات مربوط به عدممیثاق بین 26

توان از آن عناصر یا ابعادی از حق بر عدم تبعیض وجود دارد که در هیچ شرایطی نمی»این حال  اند. باقرار نگرفته 4تخطی در ماده 

در این ماده دلال بر آن دارد که هرگاه اقدامی تنها بر بخشی از جمعیت « صرف»کنند که درج کلمه بعضی پیشنهاد می«. تخطی داشت

توان را در صورتی که عامدانه و منحصرانه علیه چنین گروهی وضع نشده باشد نمی ها اثر بگذارد، این اقدامبا توجه به نژاد یا قومیت آن

  321آمیز تلقی کرد.تبعیض

 پذیر در جریان وقوع بلایای طبیعیهای آسیبگروه -1-1-6

پذیرند چه کسانی هستند. باید روشن شود افرادی که بیش از همه در یک جامعه خاص در زمان وقوع بلایای طبیعی آسیب

های خانمان، افراد عضو گروهکند، زنان، کودکان، سالمندان، فقیران، افراد بیطالعات حقوق بشر چند دسته مشخص را تعیین میم

اند همچنان در این پذیر بودهبندی آن است کسانی که پیش از وقوع حادثه در جایگاهی آسیباقلیت. استدلال نهفته در این دسته

و فقدان آمادگی }برای »و « کندبلایای طبیعی نابرابری اجتماعی را چندبرابر می»کند همانگونه که زک اشاره میمانند. جایگاه باقی می

تواند بر آیا بلایای طبیعی می«. ها به دنبال خواهد داشتهای بعدی را برای آنبلایا{ برای افراد در موضوع ضعف به خودی خود آسیب

اند اثر بگذارد؟ ممکن است بلای طبیعی در یک آمدهپذیر به شمار نمیهای آسیبافراد عضو گروهحقوق افرادی که سابقًا به عنوان 

-های آسیبمنطقه ثروتمند اقتصادی حادث شود و در نتیجه بیشتر بر افراد ثروتمند تأثیر گذارد، کسانی که پیش از این در زمره گروه

های شود که بهتر با آسیبارد، اما وضعیت اقتصادی بهتر آن منطقه باعث میشدند. اگرچه این احتمال وجود دبندی نمیپذیر طبقه

-شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر سطح آسیب»کند: وارد شده ناشی از بلایای طبیعی کنار بیایند. همانگونه که مک اینتایر پیشنهاد می

هایی برای های بیشتری در اختیار دارند تا بتوانند شیوهزینهپذیری دارد، بنابراین کسانی که در وضعیت اقتصادی بهتری قرار دارند گ

 «. مقابله با بلایای طبیعی پیدا کنند

 زنان -گفتار اول

ی طبیعی با های قومی و مذهبی( هستند که در زمان بعد وقوع حادثهخواهان، اقلیتهای بسیار زیادی )کودکان، تواناگرچه گروه

کند. در این سیت نقش بسیار مهمی در مدیریت بلایای طبیعی  در مراحل پیشگیری تا دفع ایفا میشوند، جنمسائل خاصی روبه رو می

 الملل حقوق بشر، به ویژه کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان، نکات بسیاری را در بردارد. رابطه حقوق بین

ها تأثیر بیشتری دارد. در سطح و مشکلات بهداشتی بر آنمعمولاً در زمان بروز بلایای طبیعی احتمال مرگ و میر زنان بیشتر است 

میرند. این بدان دلیل است که بسیاری از زنان و دختران شود، سه یا چهار زن میجهانی، در ازای هر مرد بالغی که در سیل غرق می

ای در مورد هایشان نیستند. مطالعهک خانهدانند چگونه از درخت بالا روند، یا به دلایل فرهنگی قادر به ترآشنا به شنا نبوده یا نمی

در بنگلادش نشان داد که بسیاری از زنان به همراه کودکانشان در خانه مردند چرا که مجبور بودند منتظر بازگشت  1881گردباد 

                                                 
CCPR commentary, 2nd rev ed.—Novak M (2005) U.N. covenant on civil and political rights.  321 
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بر امید به زندگی زنان و های آماری در مورد تأثیر بلایای طبیعی ی منزل تصمیم بگیرد. اولین تحلیلشوهرشان بمانند تا در مورد تخلیه

کشور به وقوع پیوسته بود( نه تنها نشان داد که احتمال مرگ زنان در بلایای  141ی طبیعی که در فاجعه 4615مردان )مطالعه 

طبیعی و بعد از آن بیشتر است، بلکه دال بر آن نیز بود که تأثیرات منفی بلایای طبیعی بر زنان در کشورهای که حقوق اقتصادی و 

دهد )یعنی یا زنان اجتماعی اندکی برای زنان قائل بودند بیشتر بود. بلایای طبیعی امید به زندگی زنان را بیش از مردان کاهش می

تر باشد )با توجه به شمار افراد کشته شده کشد(. هرچه فاجعه طبیعی قویکشد یا زنان با میانگین سنی کمتری را میبیشتری را می

تر باشد، تفاوت شکاف جنسیتی در میزان مرگ و میر نیز اجتماعی زنان پایین-جمعیتی( و هر چه وضعیت اقتصادیی نسبت به اندازه

 بیشتر خواهد بود.

شان که اعضای مذکر خانوادهنفر را کشت، اکثر زنان در خانه حضور داشتند در حالی 13111در پاکستان که  2115زلزله سال 

دیدگی در اثر فروریختن خانه بودند. بدان معناست که زنان بیشتر از شوهرانشان در معرض آسیب مشغول کار در مزارع بودند. این

پیوندد زنان در بخشی از آمار زیاد مرگ و میر در زنان به دلیل نقش آنان در تولید مثل است. زمانی که یک سیل یا زلزله به وقوع می

دهد که زنان در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل دیگر های نشان میگزارش حال زایمان در خطر بسیار شدیدی قرار دارند. البته

    329کنند.مشکلات مربوط به بارداری مانند سقط، زایمان زودرس، تولد نوزاد نارس و دشواری در زایمان را تجربه می

-رسانه 2111ال بعد از زلزله هائیتی در آمیز هستند. برای مثزنان در دوران وقوع حوادث طبیعی در معرض وقوع رفتارهای خشونت

نهاد تجاوزات و تعرضات جنسی زیادی را گزارش کردند. فلج شدن نظام پلیس و قوه قضاییه )که خود نیز شدیداً های مردمها و سازمان

ران در ازای غذا یا کالا ها گزارش شده بود که بسیاری از دختتأثیر در این مسئله نبود. در بسیاری از کمپآسیب دیده بودند( نیز بی

 افزایش تعرضات جنسی تنها محدود به کشورهای در حال توسعه نیست.  328دادند.خدمات جنسی ارائه می

های جنسیتی در مواجهه با اکثر بلایای طبیعی مشهود است. نهادهای مدیریت بحران معمولاً نیروهای مرد را در استخدام نابرابری

رسانی یا جبران یحی از نیازهای زنان و کودکان ندارند. بعضی از الگوهای فرهنگی نیز در مسیر کمکخود دارند، کسانی که درک صح

هایی را برای خانوارهای هزینهلانکا دولت کمکسری 2114های ناشی از بلایای طبیعی مؤثر است. برای مثال در سونامه سال آسیب

شان فوت با سرپرست مرد را حساب کرده بودند و بنابراین زنانی که شوهران دیده در نظر گرفت، ولی مقامات تنها خانوارهایآسیب

  331هزینه مستحق تشخیص داده نشدند.کرده بوده برای دریافت این کمک

زنان پاسخگویانِ »البته حضور زنان به موازات در معرض آسیب بودن در زمان وقوع بلایای طبیعی، موجد نکات مثبتی نیز هست. 

هزار  311111بیش از  331«دیده در بلای طبیعی هستند.های آسیبزمان بحران شدید و مراقبان دلسوز اعضای خانوادهخط مقدم در 

های ها، سالمندان و اعضای خانواده با معلولیتدیدههای شدیدی داشتند که زنان مراقبان اصلی آسیبنفر در زلزله هائیتی مجروحیت

                                                 
329 . 14 World Health Organisation, Gender and Health in Disasters, 2002. Available at:  

www.who.int=gender=other_health=en=genderdisasters.pdf.   
328 . Amnesty International, Haiti after the Earthquake, Initial Mission Findings, March 2010, pp. 12.   
331 . UNIFEM, UNIFEM responds to the Tsunami Tragedy, Protection and Rights, www.unifem.org/campaigns/tsunami/page4.html.   
331 . Enarson and Morrow, 1998a:5 cited by Graham Tobin, Linda Whiteford. “The Role of Women in Post-Disaster Environments: 

Health and Community Sustainability”. The Center for Disaster Management and Humanitarian Assistance, November 2001, pp. 7. 

Available at: http://hsc.usf.edu/nocms/publichealth/cdmha/images/tobin_women.pdf.   
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م آوردن مراقبت فیزیکی برای اعضای خانواده و هم حمایت معنوی لازم برای کنار آمدن با بلندمدت بودند. نقش زنان هم در فراه

 های روحی بعد حادثه است. بحران

خواهند وظایفی کنند. در این زمان از زنان میهای جنسیتی سنتی تغییر میپیوندد، نقشای به وقوع میدوم، زمانی که فاجعه

زنان و مردان در شرایط » 1889شود. برای مثال در طوفان میچ در سال کارهای زنان قلمداد نمیاینجام دهند که به طور معمول 

ها، کردند و شاهدان تحت تأثیر حد بالای مشارکت جامعه قرار داشتند. این واقعیت که زنان راهاضطراری بعد این طوفان با هم کار می

ها را تمیز های زنان منسجم شده بودند تا راهآور بود. گروهری از نیروهای کمکی تعجبکردند برای بسیاها را تمیز میها، و خیابانگودال

تواند های که میزنان ابتکار و خلاقیت بالایی در استراتژی«  های درمانی را سازمان دهند.های غذایی فراهم کنند، و تلاشکنند، کمک

-دهند، چنانچه در بازارهای هائیتی بسیاری از تولیدکنندکان کالا و غذا میز میشان را تأمین کند از خود بروی خانوادهنیازهای اولیه

المللی و بشردوستانه است، های بینآورند نشان شکست کمکگری رو میفروختند. این که زنان برای تأمین این نیازها گاهی به روسپی

 دهند تا خانواده خود را مورد حمایت قرار دهند.میها هر کاری لازم است انجام ی قوی زنان است که آنولی نشان اراده

-کنند، گرچه به ندرت حمایت و یا تأییدی که مستحق آن هستند را به دست میهای زنان نقش بسیار مهمی ایفا میسوم، سازمان

های کرد توانست فعالیتالیت میکه در زمینه زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند فع 332آورند. در مورد زلزله هائیتی، سازمان کوفاویو

های هایی مانند ستاره درخشان،  زنان دلاور، زنان هوشیار، دموکراتهای حامی زنان نامحمایتی خود را بعد از زلزله از سر گیرد. گروه

 اشند. بخش زنان بهای زنان انتخاب کرده بودند تا الهامها را برای سازمانها این نامزن و زنان شجاع داشتند. آن

تواند فرصتی برای گیرند. بلایای طبیعی میتر میدر خصوص کاهش خطر بلایا، زنان هشدارهای مربوط به بلایا را از زنان جدی

 جوامع پدید آورد تا حضور رهبران جوامع زنان تا سازمان دهد. 

-یه جهانی حقوق بشر با این جمله آغاز میی جنسیت چه نظری دارد؟ اعلامها و عمل بر پایهالملل در مورد تحلیلحقوق بشر بین

المللی حقوق مدنی و سیاسی )که توسط ایران نیز منشور بین«اند.ها آزاد و برابر در کرامت و حقوق به دنیا آمدهتمام انسان»شود: 

رهنگی حق بر المللی حقوق حقوق اجتماعی، اقتصادی، و فکند. منشور بینتصویب شده است( تبعیض براساس جنسیت را منع می

های بشردوستانه مرتبطند. در سال که همگی به کمک-کندبرابری در آموزش، شرایط مطلوب زندگی، بهداشت و کار را تضمین می

، مجمع عمومی کنوانسیون سازمان ملل در مورد حذف انواع تبعیض علیه زنان را تصویب کرد که حقوق برابر زنان را تأیید کرده 1818

المللی رسماً خشونت علیه زنان را نقض حقوق بشر دانست و ، در کنفرانس وین در مورد حقوق بشر،  جامعه بین1883است. در سال 

ای در همان سال مجمع عمومی اعلامیه در مورد حذف خشونت علیه زنان را تصویب کرد. یک سال بعد، کمیسیون حقوق بشر قطعنامه

، کمیسیون 2114تصویب کرد. در سال « ر سازمان ملل و حذف خشونت علیه زنانتضمین حقوق زنان در سازوکارهای حقوق بش»برای 

 ای در موضوع قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منصوب کرد. حقوق بشر، گزارشگر ویژه

ان و المللی حول موضوع خشونت علیه زنان جمع شده است،  کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زناگرچه بیشتر توجه بین

رسانی در زمان اند. این گزاره حذف تبعیض در کمکدیگر اسناد مهم حقوق بشری اهمیت حذف انواع تبعیض علیه زنان را تأیید کرده

شود. وقوع بلای طبیعی، شرکت دادن زنان در کاهش ریسک بلایا و تضمین دسترسی برابر به منابع در طول دوران مقابله را شامل می

                                                 
332 . Kofaviv 
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و راهنمای عملی در مورد حمایت از افراد در  333خانمانی داخلیدیگر اسناد مرتبط مانند اصول راهنما در مورد بی بسیاری از اصول در

المللی این آگاهی در حال رشد است که اهمیت جنسیت تنها در سطح بین  نیز مبین این امر است. 334های وقوع بلایای طبیعیوضعیت

 دین است که  باید در تمام فازهای مدیریت ریسک بلایا مورد توجه قرار گیرد.ای مطلوب نیست بلکه یک حق بشر بنیارویه

 شده در جریان بلای طبیعیخانمانافراد بی -گفتار دوم

خانمان هم در زمان وقوع مورد تصویب قرار گرفت در خصوص افراد بی 2115خانمانی داخلی که در سال اصول راهنما در مورد بی

-آوری نیست، اصول راهنما معمولاً هنجارهای حقوق بشر بینشود. اگرچه این سند سند الزامرضات اجرا میبلایای طبیعی و هم تعا

کنند که کنند. این اصول بیان میخانمانی داخلی اعمال میهای بیها را در وضعیتالمللی و حقوق بشردوستانه را ترسیم کرده و آن

خانمان شدند نیز حق بر حفاظت و دریافت کمک و حمایت برای حمایت شوند و زمانی که بیافراد حق دارند در برابر آوارگِی خودسرانه 

شود که ( با این آغاز می3دهند. اصول راهنما )اصل را از دست نمی -یعنی بازگشت یا اسکان در جای دیگری–های پایدار حلیافتن راه

ی صلاحیت خود بر عهده دارد. اصول ساکنان محلی، را در حوزهدولت مسئولیت ابتدایی حفاظت از اشخاص، هم شهروندان و هم 

اند تا آن را در قوانین داخلی خود ها تلاش کردهزبان در دسترس است و دولت 61خانمانی امروز در بیش از راهنمای مربوط به بی

ها بیشتر متوجه آوارگان در وانین و سیاستها برای گنجاندن اصول راهنما در قبگنجانند، با این حال باید تأکید کرد که بیشتر تلاش

 تعارضات مسلحانه بوده است و به ندرت قانونی آوارگی در زمان وقوع بلایای طبیعی را مورد توجه قرار داده است. 

ط )کنوانسیون کامپالا(، که توس 335شده در آفریقاخانمانکنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد حفاظت از و مساعدت به افراد بی

خانمانی الاجرا در مورد بیای لازمالاجرا شد، اولین سند منطقهلازم 2112پذیرفته شده و در سال  2118ی آفریقا در سال اتحادیه

خانمانی، ها برای جلوگیری از بیالاجراست که وظایف دولتداخلی است. برخلاف اصول راهنما، این سند، کنوانسیونی رسمی و لازم

میلیون نفر در آفریقا به واسطه بروز  5/9، حدود 2112اند را مقرر کرده است. در سال خانمان شدهسانی که بیحفاظت و کمک به ک

های هشدار از قبل خانمانی با تأسیس سیستمداند تا از بیها را ملزم میخانمان شده بودند. کنوانسیون کامپالا دولتحوادث طبیعی بی

های عضور موظفند از کسانی که به واسطه وقوع بلایا، از جمله بلایا پیشگیری کنند. دولتهای کاهش ریسک و توسعه استراتژی

خانمان شده از حفاظت و مساعدت به اشخاص بی»های عضو مسئولند زمانی که اند حفاظت کند. دولتخانمان شدهتغییرات اقلیمی بی

 (1243رداخت کنند. )ماده خسارت پ« کننددر داخل در صورت وقوع بلایای طبیعی خودداری می

اند، خانمان شدهی بلایای طبیعی یا وقوع تعارضات مسلحانه بیهایی در نیازهای کسانی وجود دارد که به واسطهاگرچه مشابهت

صورت خانمانی ناشی از بلاها هستند، مردم را به خانمانی وجود دارد. بلایای آب و هوایی که بزرگترین علت بیالگوهای متفاوت بی

توانند خانمانی در اثر وقوع بلایای طبیعی موقت است و مردم میفرض رایجی وجود دارد که بیکند. در واقع پیشخانمان میموقت بی

خانمانی های خود بازگردند. با این حال بیسازی شد به خانههای آن پاکنشینی کرد و یا مخروبههای ناشی از سیل عقبزمانی که آب

شود. برخلاف های خود دیده میدیدگان به خانهتواند به طول انجامد و شواهد اندکی از بازگشت حادثهایای طبیعی میناشی از بل

 های خود بازگردند. وضعیت ناشی از تعارض، در بعضی موارد مردم قادر نیستند به دلیل شدت خسارات فیزیکی به خانه

                                                 
333 . Guiding Principles on Internal Displacement 
334 . Operational Guidelines on Protection of Persons in Situations of Natural Disasters 
335 . The African Union Convention on Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa 
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دنی فعال در حوزه مدیریت بلایای طبیعی در ذهن دارند، مشخص است که درک هایی که دولت یا جامعه مفرضدر بسیاری از پیش

های اند . قوانین و سیاستخانمان شده را در نظر نگرفتهصحیحی وجود ندارد و قوانین ملی مقابله با بلایای طبیعی قوق یا نیاز افراد بی

های خود لحاظ گذاریخانمانی را نیز در سیاستک خاص از بیملی نه تنها باید اسناد حقوق بشری بنیادین را منعکس کنند بلکه در

 کنند. 

 کودکان -گفتار سوم

ها به دلیل شرایط کشی و خشونت جنسی قرار دارند. گرچه بعضی از آنکلیه کودکان در زمان وقوع بلای طبیعی معرض آسیب بهره

 خاص وضع بدتر دارند. افرادِ بسیار در معرض خطر عبارتند از: 

 شان. از جمله کودکان یتیم، کودکان و کودکان طلاق. کودکانی که تنها یا با اعضای فامیل کودکان محروم از سرپرستی والدین

-کنند با فقدان حمایت از جانب پدر و مادرشان در معرض آسیبها زندگی میکنند یا کودکانی که در نوانخانهزندکی می

 پذیری بیشتری هستند. 

 مراقبتی. این کودکان معمولاً توانایی کمتری برای « نیازهای خاص»مانی یا ذهنی و کودکان دارای کودکان معلول جس

 اند. ها اتفاق افتاده دارند و از صحبت کردن در مورد آن ناتوانمقاومت در برابر سوءاستفاده یا فهم آنچه برای آن

 ای و مذهبی. این کودکان معمولاً در شرایط قومی، قبیلههای ای، مانند اقلیتهای اجتماعی حاشیهکودکان متعلق به گروه

سازد، یا در معرض تبعیض هستند. به دلیل پذیر میکشی آسیبها را در برابر بهرهاقتصادی نامناسب قرار دارند که آن

برای مثال،  336توجهی قرار بگیرند.ای ممکن است کودکان این گروه مورد بیهای حاشیهاعتقادات و دید منفی به این گروه

قبول اگر در بعضی روستاها و جوامع رواج فحشا امری طبیعی باشد، ممکن است تعرض به کودکان در این مناطق امری قابل

 نزد مردم ارزیابی شود.  

 شودکشی جنسی محدود نمیکند به خشونت یا بهرههایی که کودکان را در جریان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل تهدید میآسیب

 شود: ها موارد زیر را نیز شامل میو پیامدهای منفی بلند مدت دارد. این آسیب 

  پیامدهای فیزیکی . خونریزی جسمی، مرگ، حاملگی، بارداری خطرناک در شرایط نامطلوب، میزان بالای مرگ و میر نوزادان

 ی به ویروس ایدز. ها، آلودگانتقال از راه تماس جنسی و سایر عفونتهای قابلو مادران، بیماری

  پیامدهای احساسی. افسردگی، احساس شرم ناشی از تجاوز نجسبی، اختلالات پس از واقعه، کاهش اعتماد به نفس و عزت

 رسانی به خود و خودکشی.نفس، حسرت، آسیب

  مدت مانند از دست پیامدهای اجتماعی. محرومیت و طرد از خانواده یا جامعه، ناامیدی در سطرح اجتماعی و پیامدهای بلند

 گیری هویت، هم چنین کاهش شانس ازدواج، پذیرفته شدن و ادغام در جامعه. های آمورشی، شغلی  و شکلدادن فرصت

-ها را برای بارهای دیگر در معرض رفتارهای خشونتپذیری قربانیان را افزایش داده و آنتواند آسیباین پیامدها به نوبه خود می

 . آمیز جنسی قرار دهد

                                                 
336 . Delaney, Stephanie, Naik, Asmita and Spinks, Anthea (2006). La protection des enfents contre l’exploitation 

sexuelle et la violence sexuelle lors des catastrophes et des situations d’urgence, ESPAT International, pp. 15-16.  
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با توجه به اینکه کودکان به سطح بالاتری از حمایت و مساعدت احتیاج دارند، کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان 

ها هایی که به آنشان در تصمیمی حفاظت از کودکان و همچنین مداخله( تصویب شده است که مقررات خاصی در مورد وظیفه1898)

 ن مقررات در تمام شرایط از جمله شرایط اضطراری باید رعایت شوند. مرتبط است مقرر کرده است، ای

های گذشته شکل گرفته است حاکی از آن است که مفهوم مساعدت عمیقاً در مفهوم رویکرد مبتنی بر حقوق بشر که در سال

دریافت نمایند. رویکرد مبتنی بر حقوق تری ریشه دارد. بنابراین کودکان با توجه به نیاز بیشتری که دارند، باید مساعدت جدی« نیاز»

ها گذارد. دولتگیرندگان و مسئولین )یعنی دولت و دیگر نهادها( میها را بر دوش تصمیمی تضمین، حمایت و رعایت حقبشر وظیفه

 در رابطه با کودکان مکلفند:

 اصل برابری و عدم تبعیض را اعمال کنند؛ 

  ،منفعت بالاتر کودک را مد نظر قرار دهند 

 حق بر توسعه و حمایت را تضمین کنند؛ 

 حق بر زندگی را تضمین کنند؛ 

 .حق بر دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و اجتماع را تضمین کنند 

این زمینه تشدید شده که مسئولیت دولت در ها ندارند جز اینهای سایر گروههای کودکان تفاوت چندانی با حقبه طور کلی حق

تواند با کاهش ساعات آموزش، از دست دادن است، همچنین باید اهمیت خاصی به نیازهای آموزشی کودکان داد. وقوع سیل می

های درسی  تأثیرات منفی های طولانی، و پوشش اندک سرفصلهای ناشی از سیل، غیبتکارمندان و معلمان ماهر، فراگیر شدن بیماری

  331موزش بگذارد.بر کیفیت آ

 کشوریک در  یعیطب یایدر زمان وقوع بلا خارجی ولدحمایتی نقش   -1-1-7

بوده است. در قرن هجدهم  یرگیدر بدو شکل المللنیظران حقوق بنبصاح یموضوع دغدغه ایبلا انیاز قربان تیبه حما ازین

 هاییملت گریبه د توانندیهستند که م یتیارائه شود که در وضع هاییتوسط ملت دیبشردوستانه با هایداد که کمک شنهادیپ 339واتل

در چارچوب سازمان  ژهیبه و دهیا نیاست از آن زمان به بعد ا یانسان یکمک عمل نیکمک کنند، ا دمواجه هستن ایو بلا یکه با قحط

 نیا المللنیعدم مداخله در سطح حقوق ب نیبا توجه به وجود دکتربا وجود این، و است.  افتهیملل مورد بحث قرار گرفته و گسترش 

بشردوستانه به شهروندان  هایاگر آن کشور در ارائه کمک ،یدر کشور لیمانند س یعیدر صورت وقوع حادثه طب شودیم جادیپرسش ا

  ؟ددار ییچه مبنا رسانیکمک یبرا گرید یکشورها یباشد، مداخله لینامتما ایخود ناتوان 

 ریتأث رهیو غ تیبهداشت، مالک ات،یمانند حق بر ح ،یبشر هایبر حق یرا دارند تا به صورت منف لیپتانس نیا یعیطب یایبلا

 یدر صورت ط،یشرا نیمانند غذا، آب، و سرپناه دشوار سازند. در ا ییابتدا هایازیافراد در برآوردن ن یرا برا طیشرا نیبگذارند، هم چن

 توانیم یناتوان است، چه انتظار یاز امدادرسان دهیکشور را نابود سازد و دولت بلاد کیساکن در  هایتیجمع یگزند یعیطب یایکه بلا

و  رشیمطرح شد. بعداً با پذ ایبلا انیبشردوستانه به قربان هایپرسش ابتدائاً در مباحث مربوط به مساعدت نیداشت؟ ا هایاز دولت

 .به آن داده شد هایی، پاسخبشری حقوق معاهدات شده الاجرالازم

                                                 
331 . Mudavanhu, Chipo (2014). The impact of flood disasters on child education in Muzarabani District, Zimbabwe, available at: 

https://www.researchgate.net/publication/280084023 
339 . Vatel 
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 حفاظت یفهیوظ یبه سو هیاول هایگام -گفتار اول

در مورد  رکلیدر گزارش دب افت،ی 11در دهه  توانیرا م ایبلا انیبشردوستانه به قربان هایچارچوب سازمان ملل، ارجاع به کمک در

 یعیطب یایبلا انیقربان اتِیحفاظت از حق بر ح یدولت برا فهی.  اساسًا وظ1811مه  13، در  یعیطب یایمساعدت در موارد وقوع بلا

 هایکمک توانستندمی تنها هادولت گرید نیبود. بنابرا هنشد دهیدولت به چالش کش تیحاکم نیادیاصل بن یی شده، اماشناسا

به  یارجاع کل چیزمان ه نیکنند. زبان استفاده شده در ا لیرا تکم شدیارائه م تشیبه جمع دهیکه توسط دولت بلاد ایبشردوستانه

-یاشاره م تیبه همراه حق بر بهداشت و مالک اتیمانند حق بر ح یبشر هایگرچه به حق داد،یکلمه نم یواقع یحقوق بشر به معن

  .کرد

 1891دسامبر  11مورخ  225/36سازمان ملل در قطعنامه شماره  یتوسط مجمع عموم یمشابه هایشهیدهه اند کیاز  بعد

دارد،  یعیطب یایدر رابطه با بلا «ییابتدا ایفهیوظ» دهدیبیداشت که دولت آس حیقطعنامه تصر نیا 2پرورانده شد.  مقدمه و پاراگراف 

 فهیوظ ییهده آن گذارده شده بود. تحولات، شناسادر برابر فاجعه به ع یو آمادگ  یاقدامات جبران ،یعیطب یبلا یبه طور مشخص اداره

 گرید هایتا چه حد دولت کهنیگرچه بحث در مورد ا داد،یم شنهادیرا پ یعیطب یایتوسط بلا دهدیبیحفاظت از اتباع آس یدولت برا

  د.انمداخله کنند ناتمام م یطیشرا نیدر چن توانندیم

  بر مداخله یحق یتوسعه یتلاش برا -گفتار دوم

 کردندیم یشده توسط پزشکان بدون مرز( همکار تی)هدا یِدرمان هایکه با سازمان ی، به ابتکار پزشکان فرانسو91در دهه  بعدها

را توسعه داد،  شودیم دهیحق بر مداخله  نام نیابتکار را که دکتر نیشد. فرانسه ا جادیا یتحول المللنیپژوهشگران حقوق ب یو بعض

 ن،یدکتر نی. مطابق اشودیم ادیبشردوستانه:  هایبر مداخله در رابطه با کمک یمبن فهیوظ»به عنوان  یاهکه  از آن گ ینیدکتر

در  ینیدولت سرزم تیاز اولو یحاک یتئور نیبشردوستانه برخوردار هستند. اگرچه ا هایکمک افتیبر در یمبن یخود از حق انیقربان

و  یردولتیغ گرانیبلکه باز گرید های)نه فقط دولت گرانیباز گرید ل،یعدم تما ای ییتوانابشردوستانه بود، در صورت عدم  هایارائه کمک

هم در  نیدکتر نیرا ارائه کنند. ا یکمک ضرور نیتا بتواننند چن کردندیم دایبه کشور را پ یاجازه دسترس دی( باالمللینیب هایسازمان

 المللینیب یگسترده تیاز حما شهیاند نیحال ا نی. با اشودیاعمال م یسانشده از فعل ان یناش یایهم بلا و یعیطب یایمورد بلا

 یمع عمومجم نیقرار گرفت. بنابرا دییمورد تأ گردی بار ملل سازمان توسط هادولت یبرخوردار نشد، و اصل عدم مداخله در امور داخل

و  یهمکار ،دهیشروع، سازمان یبرا هیاول تِیمسئول ینیاعلام کرد که دولتِ سرزم 1899دسامبر  9مورخ  131/43در قطعنامه شماره 

که دولت  یاجازه نداد تا در صورت گرانیباز گریقطعنامه آشکارا به د نیخود را داراست. ا نیبشردوستانه در سرزم هایکمک یاجرا

-و مؤثر به درخواست عیسر دیبا المللینیجامعه ب»نکته اکتفا کرد که  نیا انیاست مداخله کند و تنها به ب لیتمایب ایناتوان  ینیسرزم

بشردوستانه نشده  هایکمک افتیدر یبه حق مستقل افراد برا ایاشاره چیه ی، ول«پاسخ دهد یبشردوستانه اضطرار هایکمک برای ها

بشردوستانه  های. . . بدون کمک یعیطب یایدر بلا انیرها کردن قربان»آن است که  کندیم انیسند ب نیکه ا یزیاست.  تنها چ

 یاز مداخله تیحما یدو گزاره برا نیهم نیراز مفسّ ینزد برخ«. است یکرامت انسان هیعل یو جرم یانسان یزندگ یبرا یدیتهد

اصول را  نیکرد که ا بیتصو هاییبعداً قطعنامه یمجمع عموم کهیاست. در حال یبشردوستانه کاف هایارائه کمک یاشخاص ثالث برا

تعارض  طیرا تنها در شرا یکرد که مقررات مشابه بیرا تصو ایسازمان ملل تنها قطعنامه تیامن یشورا داد،یمجدد قرار م دیمورد تأک

 .در بر داشت یعیطب یایمسلحانه و نه بلا
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  حفاظت نیبر دکتر یمبتن تیمسئول -گفتار سوم

 رسد( یم 2111سال  لیکه قدمت آن به اوا یدتریجد هینظر شود)یم اداز آن ی زین R2P تحت عنوانکه  حفاظت تیمسئولنظریه 

خاص  هایبه حل بحران لیما ایقادر  ینیکه در آن حالات دولت سرزم کندیاشاره م هاییبه ورود در حوزه المللینیب یجامعه ازیبه ن

 المللینیب یجد میمجوز، جرا نیا یکنون طیاست. در شرا یکاهش تلفات انسان ای، ممانعت مداخلههدف از  ست،یخود ن نیمدر سرز

در اساس به منظور مقابله با تلفات  نیو بنابرا شود،یرا شامل م کشیو نسل یقوم سازیپاک ت،یبشر یعل میجرا ،یجنگ میمانند جرا

کل سازمان ملل  ریدب 2118 هیژاو 18در  ست،نی آورمالزا یاز نظر حقوق نیدکتر نی. اگرچه استین یعیطب یایاز بلا یناش یانسان

 رشیمورد پذ 2115سال  یکه در نشست جهان نیدکتر نیمنتشر کرد، که به ا« بر حفاظت یمبن تیمسئول یاجرا»در مورد  یگزارش

در مورد  المللینیب ونیسیداد تا موضوع در چارچوب کم شنهادیحاصل ابتکار کانادا بود که پ هیاول های. گامکردیقرار گرفت اشاره م

-یبر حفاظت را م یمبن تیکه مسئول کنندیحوزه استدلال م نیاز پژوهشگران ا ی. بعضردیدولت  مورد بحث قرار گ تیمداخله و حاکم

صورت در  نیا ریکه در غ دهدیبیآس تیجمع یدگمورد استفاده قرار داد، به منظور حفظ زن زین یعیطب یایدر موارد مربوط به بلا توان

 یرا برا فیبر حفاظت سه سطح از تکل یمبن تیمفهوم مسئول یعیطب یایآن است که در بلا شنهادیقرار خواهند داشت. پ یخطر جد

است،  الوقوعبیرق یعیطب یایدر مورد بلا ی، که شامل هشدار عموم یریشگیبر پ یمبن تیبه دنبال دارد: )الف( مسئول ینیدولت سرزم

 گرید  رد،یرا بپذ گرید هایشده توسط دولت شنهادیپ هایکه کمک داردیرا ملزم م دهیبر واکنش، که دولت بلاد یمبن تی)ب( مسئول

 ی، که همکار یبر بازساز یمبن تیرا ارائه کنند؛ و )ج( مسئول هاییکمک نیدارند تا چن فیتکل زین المللنیب یعضو جامعه هایدولت

-یم شنهادی. سپس پکندیرا درخواست م یعیطب یبعد از وقوع بلا یرا در بازساز المللینیب یجامعه یاعضا گریو د دهیبلاد یکشورها

 یایبلا قربانی که شاندر خصوص ساکنان یعیطب یایبلا رتأثیتحت هایدولت جهیهمراه شود، و در نت تیبا مسئول تیکه حاکم کند

به منظور  دیبا المللینیب یجامعه ل،یعدم تما ای ییعدم توانا لیبه دل دهیدر صورت انفعال دولت بلاد. دارند تمسئولی اندشده یعیطب

 .مداخله کند انیقربان یازهایبرآوردن ن

کند مردد بوده اند.  هیرا توص یعیطب یایبلا هایتیدر وضع یخارج یکه مداخله ینیاز دکتر تحمای در همواره هاحال دولت نیا با

 نی. اپردازدیم یعیطب یایشد و به کاهش خطر بلا رفتهیپذ 2115اقدام  است، که در سال  یبرا وگویگزاره چارچوب ه نیبر ا یشاهد

 ی)پاراگراف چهارم(، ول دارد حیخطرات تصر ئر در برابر شاننیحفاظت از مردم و اموال در سرزم یبرا هادولت هیاول تیسند به مسئول

  کند.یباشد سکوت م دیچه با حفاظت در ینیدولت سرزم ییعدم توانا یامدهایپ کهنیدر مورد ا

نادرست  تیریدر صورت مد یخارج یعدم امکان مداخله ایمثال در مورد امکان  یمبحث وجود دارد، برا نیدر ا یتعارضات

را دارند تا  تیقابل نیا یعیطب یایوجود ندارد که بلا یشک چیوجود، ه نیتوسط دولت مذکور. با ا یعیطب یایبرآمده از بلا هایتیوضع

از استاندارد معقول  یو حق بر برخوردار ت،یبهداشت و مالک ات،یحق بر ح ژهیافراد، به و نیادیبن هایحقاز  مندیبر بهره یمنفتأثیری 

 یازهایدارد ن تیمسئول دهیوجود ندارد که دولت بلاد زین یشک چیمانند غذا، آب و سرپناه( بگذارند. ه نیادیبن یازهای)مرتبط با ن یزندگ

در  یحقوق بشر فتکالی هاگفت که دولت توانیم ن،یرا برآورده سازد. بنابرا انددهید بیآس یعیطب یایکه توسط بلا ینیساکن نیادیبن

  د.دارن دهیرابطه با افراد بلاد

 گیرینتیجه-1-1-4

داند که نباید جدی گرفته داشت. رویکردی تدافعی که حقوق بشر را دستاوردی غربی میتوان دو رویکرد در برابر حقوق بشر می

-داند که در هر صورت باید رعایت گردد. باید پذیرفت که حقوق بشر اگرچه در چارچوب اندیشهای میشود، و رویکردی که آن را ایده



652            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

جغرافیایی یا فرهنگی خاص دانست. حقوق بشر در بستر  توان محدود به موقعیتهای عصر روشنگری شکل گرفته است، آن را نمی

ی رنج همنوع خود نیست؛ اما ممکن همدلی و احساسات انسانی و برای حمایت از انسانی شکل گرفته است که قادر به تحمل مشاهده

ه حالت تعلیق درآیند. های بشری در زمان بلایای طبیعی در راستای مدیریت وضعیت بحرانی محدود گشته یا باست ضروری باشد حق

شوند مستلزم رعایت شرایطی مانند وجود های حقوق بشری مجاز تلقی میدر اسناد و کنوانسیون« بند تخطی»این وضعیت که ذیل 

ها برای نیل به هدف مورد ها، متناسب و مناسب بودن تخطی از حقوضعیت اضطراری عمومی، ضرورت داشتن  تخطی از رعایت حق

 دار اعلان رسمی شود. دیت یا تعلیق حقوق باید توسط مقام صلاحیتنظر است. محدو

کند: نیاز به کسب اطلاعات در مرحله پیش در مدیریت بلای طبیعی، حداقل سه مرحله وجود دارد که سه نیاز متفاوت را ایجاد می

و نیاز به مراقبت بعد از وقوع بلای طبیعی.  ن،از وقوع بلای طبیعی، نیاز به تضمین عدم اعمال تبعیض در مرحله اضطراری و مقابله با آ

ی سوم نقش دولت در پیشگیری از بلایای طبیعی مستقیماً به رویکرد جدید حقوق بشری مرتبط است. زیرا امروزه مسئولیت در مرحله

 آوری شهری را افزایش دهد.هایی است که تابتر دولت اتخاذ سیاستمهم

یت دولت در مواجهه با بلایای طبیعی محدود به زمان وقوع بلای طبیعی مانند سیل نیست و امروزه پذیرفته شده است که مسئول

ی دولت برای پیشگیری، مدیریت گیرد که وظیفهسه مرحله پیش از وقوع بلای طبیعی، هنگام وقوع بلای طبیعی و بعد از آن را دربرمی

در مورد بلای طبیعی در زمان قبل از حادثه است، بلکه باید در زمان  رسانیکند. دولت نه تنها موظف به اطلاعو جبران را مطرح می

-رسانی خود هیچ عاملی را موجب تبعیض نداند و بعد از وقوع بلای طبیعی و پایدار شدن وضعیت نیز، در برنامهوقوع حادثه در کمک

پیشگیری از حوادث طبیعی آینده مدنظر قرار دهد. های بلندمدت خود توسعه پایدار را به منظور کاهش عوارض تغییرات اقلیمی و 

رسانی المللی بوده است. علاوه بر ضرورت کمکحفاظت از حقوق بشر در زمان بلایای طبیعی یکی از مسائل مورد اختلاف در اسناد بین

ازمان ملل، نهادهای به مردم بلادیده توسط کشور محل وقوع بلای طبیعی، همواره این بحث نیز مطرح بوده که آیا نهادهای س

در این راستا شکل « حق بر مداخله»و « وظیفه حفاظت»های توانند نقشی بر عهده گیرند؟ دکترینبشردوستانه و سایر کشورها نیز می

وظفند اند که در شرایطی که دولت از ارائه خدمات امدادی ناتوان است و یا تمایلی به آن ندارد، کشورهای دیگر ماند و دال بر آنگرفته

الملل مبنی بر عدم مداخله تا حدودی ها در مورد حیات حمایت کرده و مداخله نمایند، در این حالت اصل کلی حقوق بیناز حق آن

 اند.ها را با تردید مورد پذیرش قرار دادهپردازیشود، اگرچه در عمل کشورها این نظریهدستخوش تغییر می

-آید میالاجرا نیست اما چنانچه از نام آن برمیأثر از بلایای طبیعی اگرچه سندی لازمراهنمای عملی برای حفاظت از اشخاص مت

های در عمل به وظایفشان در زمان وقوع بلایای طبیعی مانند سیل کارآمد واقع شود. این سند چهار دسته از تواند در هدایت دولت

های مرتبط حفاظت از حق»، «و تمامیت جسمانی، روحی و اخلاقی حفاظت از حیات، امنیت،»گیرد که تحت عناوین ها را در برمیحق

« های سیاسی و مدنیحفاظت از دیگر حق»و « های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حفاظت از دیگر حق»، «با نیازهای اساسی زندگی

رچه در هر چهار بند این سند اشاره شده بندی مورد توجه قرار گرفته است. اگبندی نوعی اولویتاند. در ارائه این طبقهشرح داده شده

های بشردوستانه بدون تبعیض با توجه به رنگ، نژاد، جنسیت، سن، است که در هر یک از این موارد باید امدادرسانی و ارائه کمک

-معلولین و افراد بیپذیری مانند زنان، کودکان، های آسیبمذهب، عقاید یا جایگاه اجتماعی صورت گیرد، اما باید توجه داشت که گروه

کند. به عبارت دیگر باید مفهوم سنتی از تبعیض را کنار ها توجه خاصی را اقتضا میشده وجود دارند که نیازهای خاص آنخانمان

 های نابرابر برخورد نابرابر صورت پذیرد. گذاشت و قائل به این نظر بود که تبعیض به معنای آن نیست که با موقعیت
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 کیفری ناشی از سیلاب ومسوولیت مدنی -1-6
 چکیده -1-6-1

ها و بایدها در نظام حقوقی ایران توجیه می شود. هرچند خسارات ناشی از سیل بر مبنای هستمسوولیت مدنی و کیفری در قبال 

سیل پدیده ای به قدمت پیشینه آفرینش کره خاکی دارد ولی طرز تلقی نسبت به آن دچار دگرگونی بوده و برخی از این نگرش ها 

ابل پیش بینی بودن سیل و نیز قابل مدیریت کردن یا پیشگیری کاملا منطبق با بایسته های زندگی بشر امروزین است. دو ویژگی ق

کردن آن سبب شده است تا نگرش نو به خسارات ناشی از سیل به عنوان خسارات برآمده از حوادث غیرمترقبه یا قوای قهریه تفسیر 

ی از سیل در حال شکل گیری و نشود و پای عوامل مرتبط با انسان مطرح شود. از همین در، نظام حقوقی مبتنی بر مسوولیت ناش

 انسجام در نظام حقوقی ایران بوده و به تدریج در نظام قضایی ایران نیز برجسته می شود.

پیش بینی شده که اجرای درست،  1382بر مبنای هست ها، قواعدی در مقررات کنونی ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی  

اندهی نظام حقوقی ایران در رویارویی با خسارات و جرایم مرتبط با سیل ) پیش از وقوع ضابطه مند و دقیق آنها می تواند برای سام

سیل، حین آن و پس از وقوع( موثر باشد. برجسته ترین قواعد موجود عبارتند از: نخست، مسوولیت اشخاص حقوقی، خواه دولتی و 

رایط مقرر در قانون مسوول مدنی و کیفری خواهند عمومی غیردولتی باشند و خواه اشخاص حقوقی خصوصی که در صورت وجود ش

بود. بر پایه تفسیرهای منطقی و سازگار با اقتضائات روز، اشخاص حقوقی حاکمیتی، دولتی و عمومی غیر دولتی در پرداخت جنایات 

در اصلاح یا رفع آثار سیل یا  مستوجب دیه و خسارات در صورتی که به آنها مستند باشند و نیز در صورتی که در اثر تقصیر یا قصور آنها

حوادث دیگر، جنایت یا خسارتی به دیگری وارد شود، حتی در امور حاکمیتی نیز ضامن خواهند بود. در واقع در چنین مواردی به جای 

 مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی این اشخاص مطرح می شود و از همین در، فرقی میان امور حاکمیتی و امور تصدی گری نیست و

 تحقق دو شرط رابطه استناد و تقصیر یا قصور لازم است.

دوم، مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری که می تواند همه اشخاصی که دستور دهنده یا ناظر یا مدیر یا در هر موقعیتی اند که  

فتار خسارت بار یا جرم غیر اشخاصی بر اساس قدرت تصمیم گیری یا نظارت یا مدیریت آنها مبادرت به فعالیت کرده و  مرتکب ر

عمدی شوند، رفتار زیانبار یا مجرمانه به حساب آنها بوده و مسوول کیفری خواهند بود. این دو گونه از مسوولیت به طور گسترده در 

به  خسارات و جرایم مرتبط با سیل مطرح می شوند و در صورت نهادینه شدن این دو گونه از مسوولیت مدنی و کیفری، نظام قضایی

بهترین شیوه می تواند نظام حقوقی محیط زیست که در زیر آن نظام حقوقی سیل نیز جای می گیرد را متبلور کند. جدا از دو گونه از 

مسوولیت های گفته شده، مسوولیت مدنی با قواعد عام و شناخته شده خویش و نیز مسوولیت کیفری عام نیز در جرایم مالی، جانی و 

مرتبط که با سیل مطرح می شوند. سوم، قاعده شکلی طرح دعاوی موازی از سوی اشخاص و نیز دادستان کل  ثبتی و دیگر جرایم

قانون آیین  281کشور، هر یک بر اساس مجرای خود می تواند در پیگرد خسارات و جرایم مرتبط با سیل موثر باشد. این قاعده از ماده 
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جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و عوی از سوی دادستان کل کشور در درباره طرح د 1384دادرسی کیفری لازم الاجرای 

، نمود دارد. بر مبنای هست ها می توان در مقیاس گسترده و دقیق، خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد

را تعیین و چنین اشخاصی را  89غازه سال و آ 81مسوولیت اشخاص حقوقی و حقیقی در قبال خسارات ناشی از سیلاب پایانه سال 

 پاسخگو کرد.

بر مبنای بایدها، نظام حقوقی کنونی با وجود قواعد اصلی گفته شده، همچنان نیاز به دگرگونی و نوآوری دارد. در یک رویکرد کلان، 

ها و دولتها بنیاد بگیرد و بخشی از های سودانگارانه انسانباید نظام حقوقی محیط زیست به صورت مستقل، اصیل و به دور از گرایش

های جدید و موثر، توسعه مسوولیت های مدنی، کیفری، تامینی و اجتماعی و تعیین ضمانت این نظام حقوقی متعلق به جرم انگاری

بر مبنای اجراهای موثر و کارآمد است. هسته اصلی این نظام حقوقی تمرکز بر قانون بازگشت سیل و تلاش برای پذیرش و مدیریت آن 

 راهبرد و راهکارهای حقوقی است. 

 گزارش حاضر تمرکز بر هست های نظام حقوقی ایران دارد و در کنار آن به اختصار از بایدهای نظام حقوقی نیز سخن خواهد کرد.

 

 مقدمه-1-6-1

دخالت حقوق به طور کلی و از سیل یکی از بلایای طبیعی است که آثار زیانبار زیادی از خود به جای می گذارد. در جریان سیل،  

جمله حقوق مسوولیت مدنی، در چند مرحله قابل بررسی است: مرحله اول، پیشگیری از سیل است. البته اگر سیل یک بلای طبیعی 

باشد، همانطور که نمی توان کسی را بابت خسارت ناشی از آن از حیث مسوولیت مدنی، مسوول شناخت، قابل پیشگیری هم نخواهد 

چه قوای قاهره خارج از اختیار آدمی است و غیر قابل پیش بینی، خارجی و غیر قابل دفع بودن به عنوان سه ویژگی بنیادین بود؛ 

چنین رخدادهایی است. در این صورت نیازی هم به مقرره گذاری نیست. از طرف دیگر، زیاندیدگان نیز، مادام که سیل را ناشی از 

انی برای جبران خسارت نخواهند داشت، چه خسارت نتیجه تقدیر است و با آن مبارزه نمی توان کرد. نیروی طبیعت بدانند، انتظار چند

اما امروزه  از لحاظ روانشناختی و جامعه شناسی، دیدگاه زیاندیدگان در مورد بلایای طبیعی تغییر پیدا کرده است. آنچه همیشه به 

ل اشخاص و بویژه دولت منسوب می گردد. این تغییر دیدگاه، از جمله ناشی از عنوان یک بلای طبیعی محسوب می شده، اکنون به افعا

سازد.  در حقیقت می پیشرفت فن آوری است که امکان پیش بینی، پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی یا مدیریت آن را ممکن می

ثار آن به طور کامل از حیطه قدرت آدمی خارج باشد توان گفت که در دنیای کنونی، هیچ بلای طبیعی به معنای حادثه ای که وقوع و آ

، مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته 341و حوادث ناشی از عمل انسان 338وجود ندارد. از اینرو، تعریف حوادث به حوادث طبیعی

یری اند و بر فرض هم که اصل است. آنان بر این اعتقاد هستند که اولا، برخی حوادث طبیعی نه تنها قابل پیش بینی، بلکه قابل پیشگ

وقوع آنها قابل پیشگیری نباشد، آثار زیانبار آنها قابل کنترل است و دولت و سایر اشخاص را می توان از آن جهت که اقدامات لازم 

 جهت کنترل آثار این حوادث را انجام نداده اند، مسوول دانست.

                                                 
 88۳-Natural Disasters  

Made Diasters-Man 81۱ 
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ل قابل تایید است. سیل و زلزله را معمولا از مصادیق بارز قوای قاهره یا آنچه گفته شد، از میان بلایای طبیعی بویژه در مورد سی

بلایای طبیعی می دانند. اما در مقام مقایسه، سیل نسبت به زلزله متفاوت است زیرا تا حدود زیادی هم قابل پیش بینی است و هم 

 ایران و مسوولیت مدنی و کیفری برخاسته از آن:قابل کنترل و همین ویژگی دربی گشوده است به سوی طرح نظام حقوقی سیلاب در 

 

 مسوولیت مدنی -1-6-1

مرحله نخست دخالت حقوق، پیشگری از طریق مقرره گذاری و نظارت بر اجرای آنها است. مقرره گذاری وظیفه دولت است. 

دولت نیست که باید از طریق مقرره مخاطبان این مقررات نیز گاه مراجع دولتی هستد و گاه اشخاص خصوصی. اما باید دانست که تنها 

گذاری از وقوع حوادث ناگوار از جمله سیل، پیشگیری کند.  مقرره گذاری و  پیش گیری از بلایای طبیعی و از جمله سیل از طریق 

در تعبیر کرد.  "341مقرره گذاری خصوصی"نهادهای حقوق خصوصی و بویژه بیمه قابل تحقق است. از این وضعیت می توان به نوعی 

 این باره در بخش بیمه بیشتر سخن خواهیم گفت. 

مرحله دوم، حادثه است. پس از وقوع حادثه، تکلیف مقابله با حادثه و به حداقل رساندن نتایج آن ایجاد می شود. این تکلیفی است 

 ت. که هم بر وارد کنندگان زیان بار می شود و هم بر زیاندیدگان.  مرحله سوم،  نوبت  جبران خسارت اس

ها و خسارت وارد به کسب و توان تقسیم بندی کرد: نظیر خسارات وارد به زیر ساختخسارات ناشی از سیل را از جهات مختلف می

رسد، تفکیک میان زیان های وارد به اشخاص کار و خسارات وارد به منازل مسکونی. آنچه از دیدگاه حقوقی حایز اهمیت به نظر می

توان از زیان جمعیو زیان ه اموال عمومی و زیان های وارد به محیط زیست است. همچنین زیان فردی را میخصوصی، زیان های وارد ب

 های انسانی را از زیان وارد به محیط زیست تفکیک کرد.

زیان  زیان های وارد به اشخاص خصوصی را می توان به زیان های بدنی و زیان مالی تقسیم کرد. زیان مالی به نوبه خود می تواند

هزینه وارد به اموال منقول )نظیر اتومبیل، دام و طیور...( ، زیان وارد به اموال غیز منقول )خانه ها و ساختمانها، مزارع(، زیان مربوط به 

های کاهش خسارت و از بین بردن یا کنترل آثار سیل )نظیر هزینه اسکان موقت در منزل دیگر، هزینه پاکسازی منازل از آثار سیل( و 

همین طور خسارتهای اقتصادی و بویژه عدم النفع )نظیر از دست شغل ، درآمد و کسب و کار( تقسیم بندی کرد. علاوه بر این سیل 

 همانند هر حادثه دیگری می توانند زیان های معنوی ) درد و رنج های روحی و جسمانی( به همراه داشته باشد. 

ان های وارد به اموال منقول و غیر منقول دولتی و زیان وارد به اموال عمومی به معنای زیان وارد به اموال عمومی را می توان به زی

 خاص )نظیر پلها ردوخانه ها، بناهای تاریخی، راهها، سیستم های حمل و نقل جاده ای و ریلی( تقسیم نمود. 

 گفت.  سرانجام می توان از  زیان های محیط زیستی نظیر تخریب جنگل ها و تخریب خاک ها سخن

این تقسیم بندی از حیث مسوولیت مدنی و جبران خسارت مهم است زیرا برای جبران زیان وارد به اشخاص، برآورد میزان کلی 

خسارت کافی نیست، بلکه باید خسارت وارد به تک تک زیاندیدگان با دلایل کافی اثبات شود و جبران خسارت در مورد هر شخص یا 

 ام شود. در حالی که تشخیص زیاندیده در خسارت وارد بر اموال عمومی چندان دشوار نیست. خانوار به طور جداگانه انج

اما مرز میان این زیانها چندان هم دقیق نیست؛ برای مثال، زیان وارد به مزارع کشاورزی، زیان وارد به اموال خصوصی است ، ولی 

توان آن را زیان عمومی یا جمعی دانست. شود که به نوعی می در نتیجه چنین زیانی، چرخه تولید محصولات کشاورزی، مختل می

                                                 
Private Regulation - 814 
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وانگهی در نتیجه از بین رفتن بسیاری از منابع زیر کشت، ناچار باید اراضی موجود را به شدت و حجم بیشتری زیر کشت برد و این امر 

ه شبکه حمل و نقل اگر چه در درجه اول به نوبه خود موجبات فشار حاک و زیان محیط زیستی را سبب می شود. همچنین زیان وارد ب

نوعی زیان عمومی و جمعی است، باعث ورود خسارات شخصی نیز می شود چه به عنوان مثال، آسیب به شبکه حمل و نقل سبب می 

 شود متصدیان حمل و نقل و صاحبان کالاها نتوانند به تعهدات خود در مقابل سایر اشخاص عمل کنند. 

یان محیط زیستی را می توان نوعی زیان جمعی دانست، می توان آن را در کنار زیان های فردی و جمعی، از سوی دیگر، اگرچه ز

نوع مستقلی از زیان هم تلقی کرد. در حقیقت، آنچه در مسوولیت مدنی تحت عنوان زیان جمعی بررسی می شود، زیانی است که به 

فت شخص معینی متحمل زیان ویژه ای شده است. چنین زیانی منتشر در یک دسته یا گروهی از اشخاص وارد شده بی آن که بتوان گ

مجموع است و کلیت گروه یا دسته را مورد تاثیر قرار می دهد. با این حال زیان جمعی نیز در نهایت نوعی زیان وارد به اشخاص است. 

یط زیست است. در حقوق فرانسه، سابقا زیان اما در زیان محیط زیستی که دارای ابعاد پیچیده و متنوعی است، زیاندیده، خود مح

محیط زیستی را نوعی زیان جمعی تلقی می کردند ، اما این تفکیک امروزه مورد انتقاد قرار گرفته و انواع مختلف زیان های محیط 

تقلی مورد بررسی قرار زیستی)زیان وارد به هوا، آب، خاک، تنوع زیستی، منابع طبیعی و جنگل ها و نظایر آن( به عنوان زیان های مس

)شامل زیانی وارد به افراد و زیان های  342می گیرند. به این ترتیب، تقسیم بندی جدیدی از زیان، زیان را به دو نوع زیان شخصی

 پیشنهاد شده است. 343جمعی، خواه زیاندیدگان، اشخاص حقوق خصوصی باشند خواه نه( و زیان نوعی )زیان وارد به محیط زیست(

رت ناشی از سیل را می توان از طریق ابزارهای متعدد انجام داد. هر یک از این ابزار محدودیت ها و مزایایی دارد. جبران خسا

مسوولیت مدنی، یکی از این ابزار است که  دارای بیشترین محدودیت ها را هم داراست . غیر از  مسوولیت مدنی، بیمه ها، اعم از بیمه 

م دیگری برای جبران خسارت ناشی از سیل اند. تشکیل صندوق های جبران خسارت،  منبع دیگری های اجتماعی و خصوصی ابزار مه

برای جبران خسارت ناشی از سیل است. دولت در هر یک از شیوه ها می تواند دخالت داشته باشد: دولت به عنوان مسوول حادثه )خواه 

ات و نظارت بر آنها(، دولت به عنوان تامین کننده بخش یا تمامی از از باب عدم وضع مقررات مناسب، خواه از جهت عدم اجرای مقرر

حق بیمه و دولت به عنوان تامین کننده بخش یا تمامی از وجوه صندوق تامین خسارت. همچنین در خارج از چارچوب های گفته 

 شده، دولت ممکن است راسا برای جبزان خسارت اقدام نماید.

ای طبیعی در کشورهای مختلف را به طور کلی می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد: نخست، آیین جبران خسارت ناشی از بلای

 و سازمان یافته  و دوم، جبران خسارت موردی.  جبران خسارت ساختارمند 

ی جبران خسارت ناشی از سیل، از پیش از وقوع سیل طرح های قانونی مشخصی برای جبران خسارت وجود در نظام سازمان یافته

دارد. این طرح ها ضمن پیش بینی دقیق چگونگی جبران  خسارت از زیاندیدگان ) انواع خسارات قابل جبران، میزان خسارات قابل 

خسارت و...(، تلاش گردیده تا نظام جبران خسارت به نحوی باشد که  جبران، مواعد اعلام خسارت، آیین جبران خسارت، طرق جبران

انگیزه لازم برای پیشگیری از زیان نیز در شهروندان تقویت شود. همچنین در چنین نظامی روابط میان منابع مختلف جبران خسارت 

شود. در ایران روش جبران خسارت مشخص است و جبران خسارت معمولا به سرعت در مواعد پیش بینی شده در قانون انجام می 

ناشی از سیل موردی و غیر سازمان یافته است و روابط میان منابع مختلف جبران خسارت )بیمه های بازرگانی، مسوولیت مدنی، کمک 

                                                 
Dommage subjectif - 81۶ 
Dommage objectif - 818 
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ن های دولتی، تامین اجتماعی، بیت المال، کمک های مردمی( روشن نیست. این روش دارای ایرادت متعددی است: عدالت لازم میا

زیاندیدگان رعایت نمی شود. آیین دادرسی جبران دارای ابهام است. چه ارگان یا ارگانهایی متولی جبران خسارت هستند؟ جبران 

خسارت چگونه انجام می شود؟ چه درجه ای از ادله اثباتی برای اثبات زیان لازم است؟  طبیعی است در موقعیتی که سیل به عنوان 

ت متعددی شده است، هر کس می تواند به ادعای از دست دادن اموال منقول یا غیر منقول یا شغل و یک بلای طبیعی باعث خسارا

درآمد و کسب و کار مدعی ورود زیان شود. در برخی موارد مانند اموال غیر منقول ثبت شده   یا شغل های دولتی به نظر مشکلی در 

ال غیر منقول فاقد سابقه ثبتی یا انتقالات ثبت نشده، اموال منقول، مشاغل تشخیص زینندیدگان وجود ندارد. اما در اغلب موارد )امو

روز مزد و...(، اثبات ادعا با دشواری همراه است. وانگهی برخی مشاغل و فعالیت هایی که سیل باعث از بین رفتن آنها شده، ممکن است 

د که آیا چنین اشخاصی نیز می توانند در ردیف دارای مجوزهای لازم دولتی نباشند. در این صورت این پرسش مطرح می شو

 زیاندیدگان مدعی جبران خسارت گردند؟ 

بر فرض که ادعای خسارت در مرجع دولتی رسیدگی کننده رد شود، آیا امکان اعتراض وجود دارد؟ چه مقامی باید به این اعتراض 

خواست جبران خسارت را رد کرده، شکایت برد؟ پاسخ با توجه رسیدگی کند؟ آیا می توان به دیوان عدالت اداری از مرجع دولتی که در

 به وظایف دیوان عدالت اداری، علی القاعده مثبت است. 

از حیث طرق جبران، راههای مختلفی برای جبران خسارت وجود دارد: جبران خسارت در قالب پرداخت مبلغی دفعتا واحده یا در 

بلاعوض یا با بازپرداخت طولانی و بدون بهره، جبران خسارت در قالب فراهم کردن  قالب اقساط، جبران خسارت در قالب دادن وام

 امکانات غیر نقدی و اسکان موقت، پرداخت هزینه بازسازی و احیای محیط زیست  و....

 

 گفتار یکم: جایگاه سیل در مسوولیت مدنی

 مسوولیت مطرح می شود: سیل در دو نقش یکی به عنوان عامل رافع مسوولیت و دیگری به عنوان سبب

 

 بند یکم: سیل به عنوان عامل رافع مسوولیت

سیل معمولا به عنوان یک بلای طبیعی و مصداقی از قوه قاهره در نظر گرفته می شود که رافع مسوولیت مدنی است: عاملی 

وع ضرر را از بین می برد. این قاعده در خارجی، غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع که رابطه سببیت میان تقصیر یا فعل زیانبار و وق

تمام انواع مسوولیت اجرا می شود، خواه مسوولیت قراردادی باشد یا غیر قراردادی؛ مبتنی بر تقصیر باشد یا از نوع مسوولیت محض.  تا 

فع مسوولیت ناشی از قانون مدنی می تواند را 228و  221آنجا که به مسوولیت قراردادی در تعهدات به نتیجه مربوط است، مواد 

امین »به عنوان مصداقی از این قاعده کلی مقرر می دارد:  615این قاعده در تعهدات به وسیله هم اجرا می شود. ماده  344سیلاب باشد.

                                                 

که عدم انجام  متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت ميشود که نتواند ثابت نماید -۶۶۱ماده -811 

 به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید  -۶۶۳ماده

 محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
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این قاعده در موارد متعدد دیگری نیز تکرار شده «. در مقام حفظ مسوول وقایعی که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او ست نمی باشد

قانون تجارت، متصدی حمل را در صورتی که اثبات کند که وقوع خسارت ناشی از حوادثی بوده که هیچ  369است. بدین سان ماده 

قانون دریایی  55ماده  2بند « د»متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند، از مسوولیت بری می داند. همچنین قسمت 

 1382باشد، ضامن نمی داند.  قانون مجازات اسلامی   345«بلیات طبیعی»خسارت به کالا ناشی از متصدی حمل را در صورتی که وقوع 

هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل را به عنوان مصداقی از علل قهری رافع مسوولیت می داند. این ماده مقرر می دارد:  514در ماده 

کس ضامن نیست، گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ

 . 346داشته باشند

باید توجه داشت که از این دیدگاه مهم نیست که آیا عامل انسانی در وقوع سیل موثر بوده است یا نه. در هر حال، سیل رافع 

کالا را به مقصد برساند، مسوول تلف یا خسارت وارد  مسوولیت است. به عنوان مثال، اگر متصدی حمل و نقل نتواند به علت وقوع سیل،

به کالا نیست، حتی اگر وقوع سیل به عنوان مثال ناشی از ساخت وساز غیر مجاز در حریم یا بستر رودخانه باشد. منتها سیل به شرطی 

ه دعوا قرار گرفته است، واجد رافع مسوولیت خواهد بود که نسبت به متعهد قراردادی یا شخصی که بر مبنای مسوولیت قهری خواند

اوصاف خارجی بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و غیر قابل دفع بودن باشد. بنابراین، اگر متصدی حمل از قضا همان شخصی باشد که 

، مرتکب ساخت و ساز غیرمجاز شده، سیل رافع مسولویت قراردادی او نخواهد بود، چه در این صورت، سیل نسبت به او عامل خارجی

،  محسوب نمی شود. همچنین اگر مقاومت در برابر سیل ممکن باشد، مسوولیت متعهد به قوت خود باقی «نتوان به او مربوط نمود»که 

دفع آن از حیطه اقتدار متعهد »قانون مدنی،   228است چه عامل خارجی وقتی موجب معافیت از مسوولیت است که  ، به زبان ماده 

قانون  514را در ماده «  گرچه شخص یا اشخاصی تمکن برطرف کردن آنها را داشته باشند» ه، باید قید بر این پای«. خارج باشد

مجازات اسلامی ناظر به اشخاصی دانست که از پیش در باره عدم وقوع خسارت و مراقبت از جان یا مال دیگری تعهد مشخص قانونی یا 

طرف کردن مانع ایجاد شده توسط سیل را دارد  و با این حال از انجام این کار قراردادی ندارند. بنابراین متصدی حملی که تمکن بر

امتناع می کند، مسوول خسارت وارد به کالا است چه  دفع مانع خارج از حیطه اقتدار او نبوده است. اما مهم ترین عنصر مورد بحث در 

نی و قانون مجازات  ونه در قوانین مرتبط دیگر، وصف غیر قابل این میان، عنصر عدم قابلیت پیش بینی است. از یک سو نه در قانون مد

پیش بینی بودن یا نامنتظر بودن به صراحت در شمار اوصاف قوه قاهره یا عللل قهری نیامده است. از سوی دیگر بر فرض که عدم 

ست و چه در جه ای از پیش بینی قابلیت پیش بینی شرط معافیت از مسوولیت باشد، باید دید منظور از عدم قابلیت پیش بینی چی

 مورد نظر است و  آیا در این باره میان انواع مختلف سیل تفاوت وجود دارد؟

قانون مجازات اسلامی به طور کلی سیل را در کنار زلزله به عنوان یک علت قهری نام  514در پاسخ پرسش نخست باید گفت ماده 

ستنباط شود که حتی سیلی که قابل پیش بینی باشد، قوه قاهره محسوب می برده است . ممکن است از اطلاق این ماده چنین ا

که زلزله و سیل را مصادیقی از حوادث پیش بینی نشده می داند، چنین استنباط می شود که  519. با اینحال با توجه به ماده 341شود

                                                 
يعی، علل قهری، حوادث غيرمترقبه از جمله اصطلاحاتی است که قوانين مختلف از بليات طبيعی، بلایای طبيعی، حوادث طبيعی، سوانح طب -815 

 آنها استفاده کرده اند. 
 (668، ص 1) ایضاح الفوائد، ج  فلا ضمان على احد و ان تمکن من إزالته فإن نقله  لو جاء السيل بحجر این موضع مشهور فقها است:  -816 
این ماده از جهت دیگری هم قابل انتقاد است زیرا تمکن در برطرف کردن مانع ایجاد شده توسط سیل را هم نافی صدق عنوان قوه قاهره نمی 81۱ - 

ه قانون مدنی در تعارض است و باید تفسیر محدود شود. به طور کلی باید دانست که هیچ واقعه ای و از جمل 228داند. از این جهت این ماده با ماده 
مر سیل، مادام که واجد اوصاف قوه قاهره نباشد، قوه قاهره محسوب نمی شود و رافع ضمان نیست. دیوان کشور فرانسه در موارد متعدد به این ا
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علت قهری مورد نظر قانون حتما باید غیر قابل پیش بینی باشد و سیل هم در صورتی در شمار علل قهری محسوب می شود که غیر 

 قابل پیش بینی باشد. 

بینی بودن هر واقعه ای و بویژه سیل، امری نسبی است و بر حسب زمان و مکان و شرایط جغرافیایی و آب و هوایی قابل پیش  

متفوات است. دیوان شکور فرانسه در برخی موارد سیل را قابل پیش بینی و در برخی موارد غیر قابل پیش بینی دانسته است )رک. 

 21ئو، فورس ماژور، ش آرای مذکور توسط فرانسوا شابا و فابریس گر

قانون مجازات اسلامی به طور کلی سیل را در کنار زلزله به عنوان یک علت قهری نام برده است . ممکن است از اطلاق  514ماده 

 519. با اینحال با توجه به ماده 349این ماده چنین استنباط شود که حتی سیلی که قابل پیش بینی باشد، قوه قاهره محسوب می شود

لزله و سیل را مصادیقی از حوادث پیش بینی نشده می داند، چنین استنباط می شود که علت قهری مورد نظر قانون حتما باید که ز

 غیر قابل پیش بینی باشد و سیل هم در صورتی در شمار علل قهری محسوب می شود که غیر قابل پیش بینی باشد. 

 فع مسوولیت خواهد بود. با اینحال بر این قاعده استثنائاتی وارد است:در هر حال اگر سیل واجد اوصاف قوه قاهره باشد را

در مواردی که ید شخص به موجب قانون، ید ضمانی است، قوه قاهره و از جمل هسیل هم رافع مسوولیت نخواهد بود.  -نخست

رف او به مال مغصوب وارد بارزترین مصداق این فرض مسوولیت غاصب است. غاصب مسوول هر نقص و عیبی است که در زمان تص

قانون مدنی(. همچنین در فقه، ید امی نرا پس از تعدی وتفریط ضمانی می دانند.  311شده، هر چند  مستند به فعل او نباشد )ماده 

ل قوه قانون مدنی، مفید عدم مسوولیت مستودع و سایر امنا در قبا 615اما قانون مدنی در این باهر ساکت است و برعکس، اطلاق ماده 

 قانون مدنی در اجاره است: 484قاهره، حتی در صورت تعدی و تفریط است. تنها استثنا، ماده 

در مواردی که متعهد قراردادی به موجب شرط ضمن عقد، وقوع نتیجه را تضمین کرده است، سیل، حتی اگر واجد اوصاف  -دوم

 قوه قاهره باشد، رافع مسوولیت نخواهد بود.

، سوانح ناشی از حوادث غیر مترقبه را نیز در پوشش قانون قرارداده است. اگر ماهیت بیمه در این 1385جباری قانون بیمه ا -سوم

مورد هم بیمه مسوولیت باشد، بیمه گذار نسبت به وقوع قوه قاهره هم مسوول است. در این باره در بحث بیمه بیشتر سخن خواهیم 

 گفت.

قدم بر وقوع سیل مرتکب تخلفی شده است، به نحوی که اگر مرتکب تخلف نمی شود، در مواردی که متعهد قراردادی م -چهارم

خسارتی ایجاد نمی شد، وقوع سیل رافع ضمان نخواهد بود. به عنوان مثال می توان متصدی حملی را در نظر گرفت که کالا را به موقع 

لا در اثر وقوع سیل، آسیب می بیند. در این فرض وقوع سیل حمل نمی کند و پس از آن که با تخایر به حمل کالا مبادرت می ورزد، کا

هر چند واجد اوصاف قوه قاهره باشد، رافع ضمان نخواهد بود. باید توجه داشت که چنین مسوولیتی به معنای ید ضمانی متصدی 

 ت. نخواهد بود چه در ید ضمانی  حتی اگر در نبود قوه قاهره خسارتی رخ نمی داد، باز هم شخص ضامن اس

 بند دوم: سیل به عنوان سبب مسوولیت 

                                                                                                                                                                  
 ؛ به نقل از : 214، ص 1885، دالوز 1884فوریه  23تصریح کرده است. از جمله رد مورد سیل رک. به رای شعبه یک مدنی، 

Francois Chabas et Fabrice Greau, Force majeur, Encyclopedie dalloz, Repertoire de droit civil, 2007, n. 5. 
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در اینجا سیل نه به عنوان عامل معافیت از مسوولیت، بلکه به عنوان سبب مسوولیت مطرح است.  قوانین ما اغلب به این جنبه 

سیلاب مطرح هم ناظر به مرحله بعد از وقوع سیل است. تا آنجا که بحث مسوولیت مدنی در وقوع  514نپرداخته اند و تبصره ماده 

است، اشخاص زیر بالقوه می توانند مسوول شناخته شوند: دولت و ارگانهای مختلف دولتی )سازمان هواشناسی، وزارت نیرو ....(، 

شهرداری ها،  کارمندان دولتی، پیمانکارانی که دولت اجرای پروژه ها را به آنها واگذار کرده است، و سایر اشخاص حقوق خصوصی که 

 لفات و تقصیرات خود )نظیر احداث بنا در بستر و حریم رودخانه( موجبات تشدید زیان ناشی از سیل را فراهم می کنند.به واسطه تخ

احراز مسوولیت مدنی در باره خسارات ناشی از سیل از جهات متعدد با مشکلاتی همراه است. اما پیش از بحث از این دشواری ها، 

بر فرض احراز شرایط ماهوی مسوولیت، آیا می توان دولت و شهرداری ها را بابت وقوع سیل به ابتدا باید در این باره بحث کرد که 

 معنای دقیق کلمه مسوول دانست و تکلیف جبران خسارت زیاندیدگان را از باب مسوولیت مدنی بر آنان بار کرد؟

ریکا دولت فدرال را به رغم فراهم بودن در اغلب کشورها مسوولیت مدنی دولت در باره حوادث طبیعی انکار شده است. در آم

شرایط مسوولیت، از مسوولیت مدنی در قبال سیل و سایر بلایای طبیعی مصون می دانند. اما در باره دولت های ایالتی و شهرداری ها 

 اختلاف عقیده وجود دارد و برخی محاکم به مسوولیت نظر دارند. 

ر قبال سیلاب چیست؟ دشواری های عملی مربوط به پیدا کردن شخص مسوول و باید دید علت اعتقاد به عدم مسوولیت دولت د

یافتن مقصر و تعیین رابطه سببیت، سهم قوه قاهره و دشواری ارزیابی زیان و شیوه جبران خسارت ناشی از سیل، نه تنها در مورد 

ولیت مدنی منتفی شود، نه تنها دولت، هیچ دولت، در باره اشخاص حقوق خصوصی نیز وجود دارد واگر بنا باشد، به این علت مسو

شخص دیگری نیز از این باب نمی تواند مسوول شناخته شود. بنابراین آنچه می تواند عدم مسوولیت دولت در حقیقت مصونیت دولت 

مطرح می شود از مسوولیت را توجیه کند، دشواری احراز عناصر مسوولیت  مدنی نیست،  بلکه اعمال حاکمیت است. اکنون این سوال 

که چه بخشی از زیان ناشی از سیلاب از اعمال حاکمیت ناشی می شود و چه بخشی از آن ناشی از اعمال حاکیمت نیست. وانگهی ماده 

قانون مسوولیت مدنی، در همین محدوده نیز، دولت را به شرطی در فرض اعمال حاکمیت از مسوولیت مصون می داند که اقدامات  11

منافع عمومی ضرورت داشته باشد. اگر برخی اقدامات نظیر تصمیم گیری در باره مدیریت منابع  وسدها و رها سازی  مذکور برای حفظ

آب ها را می توان به عنوان عمل حاکمیت محسوب کرد، در مورد برخی دیگر از اعمال )نظیر احداث یک ساختمان ادارای در بستر یا 

تها تفکیک این که چه میزان از خسارت ناشی از سیل از انجام اعمال حاکمیت ناشی شده و حریم رودخانه( وضع بدین منوال نیست. من

 چه میزان ناشی از غیر اعمال حاکمیت است، آسان نیست.

به هرحال، در حقوق ایران دلیل قاطعی برای عدم مسوولیت مطلق دولت در قبال حوادثی نظیر سیل و زلزله در دست نیست و با 

مسوولیت، از جمله نقص وسایل و تشکیلات ) که فقدان مقررات گذاری مناسب هم می تواند یکی از مصادیق این  فرض احراز عناصر

 نقص باشد( به لحاظ نظری امکان مسوولیت دولت وجود دارد.

ده اندیشه مسوولیت مدنی دولت به طور کلی ) و از جمله مسوولتی در قبال سیل( با تصویب قانون مجازات اسلامی تقویت ش

قانون محازات اسلامی، وجود رابطه سببیت میان رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده را سبب  14تبصره ماده  -زیرا اولا 348است

                                                 
قوانين متفرقه دیگری که بعد از تصویب قانون مسووليت مدنی به تصویب رسيده اند نيز دولت را در قبال عمل کارمند مسوول می دانند. به  -81۳ 

 ( در ارتباط با حوادث رانندگی ناشی از نقص راه مقرر می دارد: 48۱۳قانون ایمنی راهها و راه آهن  )الحاقی  4۳عنوان مثال تبصره ماده 
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قانون مجازات اسلامی که مجازاتهای تعزیری موضوع این ماده را در مورد  21مفهوم مخالف تبصره  -ایجاد مسوولیت می داند؛ ثانیا

ومی غیردولتی قابل اعمال نمی داند، ممکن است به  مسوولیت مدنی دولت در فرض اعمال حاکمیت و اشخاص حقوقی دولتی یا عم

قانون مجازات اسلامی  مسوولیت کیفری در  143ماده  -قانون مسوولیت مدنی در این بخش تفسیر شود. ثالثا 11نسخ ضمنی ماده 

حقوقی دولتی و غیردولتی تفاوتی ننهاده است. بنابراین حتی در  قبال عمل غیر را مقرر کرده است و در این باب میان عمل اشخاص

قانون مجازات اسلامی دستگاههایی  514تبصره ماده  -رابعا 351فرضی که کارمند مقصر است، دولت مسوولیت عمل او را بر عهده دارد.

قصیر ضامن می داند، بی آن که مصداق را که مسوولیت رفع آثار حوادث طبیعی از جمل هسیل را بر عهده دارند، در صورت ارتکاب ت

 محدود کند.« نقص وسایل و تشکیلات»تقصیر را به 

با این حال، آیین دادرسی مسوولیت دولت هم پیچیده است. چه بنا بر تلقی مرسوم، از میان عناصر مسوولیت مدنی، زیاندیده ابتدا 

ولت را در دیوان به اثبات برساند و آنگاه برای احراز سایر عناصر قانون دیوان عدالت اداری، تقصیر د 11باید بر مبنای تبصره ماده 

 مسوولیت و جبران ضرر به محاکم عمومی رجوع کند و این امر جبران خسارت زیاندیده را با دشواری روبرو می کند.

از زیان است که  در مورد زیان های محیط زیستی، مشکل مضاعفی وجود دارد. همچنانکه دیدیم، زیان محیط زیستی نوع خاصی

 مستقیما به محیط زیست وارد می شود و حتی می توان آن را مستقل از زیان جمعی دانست. 

از حیث آیین جبران خسارت، این مساله مطرح است که بر فرض که دولت در قبال زیان وارد به محیط زیست مقصر باشد، چه 

اصلی حفظ محیط زیست، سازمان محیط زیست است که خود یک  شخص یا اشخاصی حق اقامه دعوای جبران خسارت دارند؟ متولی

مرجع دولتی است. بنابراین، بر این مبنا که دولت به عنوان یک کل، یک شخص حقوقی واحد را تشکیل می دهد،  خواهان و خوانده 

های داخلی دولتی حل و دعوای مسوولیت مدنی  یکسان می شود. از لحاظ حقوق اداری دعوای مراجع دولتی علیه یکدیگر در نهاد

فصل می شود و به این ترتیب، عملا، مسوولیت مدنی دولت در قبال زیان محیط زیستی عقیم می شود. در هر حال مسوولیت مدنی 

 ممکن است به علت عدم پیشگیری یا عدم پیش بینی سیل ایجاد شود. 

 

 الف: مسوولیت ناشی از عدم پیشگیری از سیل

سیل ناشی از عدم وضع مقررات لازم یا عدم اجرای مقررات ناظر به پیشگیری از وقوع سیل است. در  فرض قضیه آن است که وقوع

حقیقت همچنانکه در ابتدای بحث گفته شد، سیل و دست کم برخی از انواع آن در دنیای امروز هم قابل پیش بینی است هم قابل 

یمانکاران و متحاوزین به محیط زیست در قبال وقوع سیل یا پیشگیری. پس بدیهی است که بحث مسوولیت دولت شهرداری ها، پ

                                                                                                                                                                  
های مربوط علائم ایمنی لازم را نصب نماید. چنانچه بر اثر ارت راه موظف است، برای انجام عملیات احداث و مرمت و یا نگهداری راهوز "

نکار کوتاهی در بکار بردن علائم یاد شده خسارتی به اشخاص اعم از  حقیقی و حقوقی وارد شود وزارتخانه حسب مورد موظف است، از مطالبات پیما

تبارات جاری و عمرانی خسارت وارد شده را پرداخت نماید و چناچه مأموران دولت یا پیمانکاران مرتکب تقصیر شده باشند، دولت خسارت یا اع

  "ها استیفا، خواهد نمود.پرداخت شده را از آن
دولت در قبال عمل کارمند مقصر  قانون مسوولیت مدنی نیز در غیر مرود اعمال حاکیمت، منافی مسوولیت 11حقیقت آن است که ماده  -351 

عل نیست. این ماده صرفا مقرر می دارد، اگر کارمند، تقصیر کرده باشد، شخصا مسوول است. غالبا از این عبارت، عدم مسولویت دولت در قبال ف
قانون مجازات اسلامی محل بحث  143و  14کارمند نتیجه گرفته شده است. اما این نتیجه ک هاز قبل هم محل بحث بوده، بویژه با تصویب مواد 

 است. 
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تشدید آن مطرح  باشد. گاه نیز اگرچه در وقوع سیل عامل انسانی ممکن است دخیل نباشد، مسوولیت دولت از جهت عدم اطلاع 

 رسانی موثر و به موقع سیل ممکن است مطرح باشد.

ز مشکلات اصلی تعیین سهم هر یک از عوامل انسانی و همچنین میزان در بخش مسوولیت ناشی از وقوع یا تشدید سیل، یکی ا

تاثیر هر یک از عوامل انسانی و سیل به عنوان یک  بلای طبیعی  است. اگر همداستان با برخی از نویسندگان و استادان بر این عتقاد 

و تمام مسوولیت به عهده عامل انسانی قرار دارد و باشیم که در فرض جمع عامل انسانی و قوه قاهره، تقسیم مسوولیتی انجام نمی شود 

عامل انسانی نمی تواند با استناد به قوه قاهره از بار مسوولیت خود بکاهد، دشواری تعیین سبب تا حدودی کاهش خواهد یافت. در 

می شناسد، عامل انسانی  حقیقت از دیدگاه این عده در فرض تداخل اسباب میان عامل انسانی و قوه قاهره تنها سببی را که حقوق

است. که با ضرر رابطه سببیت اخلاقی دارد.  پس همو مسوول تمام خسارت است. پس اگر علت طغیان رودخانه ای ساختن سدی 

 .351خلاف قانون و طوفان یا باران شدید باشد، تمام خسارت بر عهده سازنده سد است

توانند تنها بخشی از رایط معتقدند که بلایای طبیعی و از جمله سیل میدر جانب مقابل برخی به استناد نظریه برابری اسباب و ش

سبب حادثه باشند وعامل زیان را جزئا از مسوولیت معاف دارند. مخالفان این عقیده  انتقاد می کنند که در هر واقعه ای شرایط و وقایع 

اه هیچ خسارتی به طور کامل جبران نخواهد شد. پس دو  طبیعی نقش دارد واگر بنا باشد آنها را جزیی از سبب محسوب کنیم، هیچ گ

حالت بیشتر نیست: یا قوه قاهره سبب خسارت است یا عامل انسانی. شاید به همین علت است که فقیهان نیز در فرضی که سیل 

انتساب ضرر به سیل سنگی را در کنار چاه حفر شده قرار می دهد گاه به مسوولیت حفر کننده و گاه به عدم مسوولیت او به علت 

معقتد شده اند و از جبران جزیی خسارت سخن نگفته اند، در حالی که در فرضی که دو عامل انسانی باعث ایجاد خسارت می شود، در 

موارد متعدد، بر حسب مورد  مسوولیت را بر مبنای تساوی یا درجه تاثیر تقسیم کرده اند. اگرچه این استدلال از لحاظ منطقی قابل 

ل است، اما روشن است که گاه انصاف اقتضا می کند که عامل انسانی جزئا مسوول باشد نه آن که به طور کلی از خسارت بری شود قبو

یا به تمامی مسوول جبران خسارت قرار گیرد. بدین سان دیوان کشور فرانسه در فرضی که خسارت به طور همزمان ناشی از سیل 

 Cass. 2e civ. 13 mars 1851, Houillères du Bassin du Nord et duرا جزئا مسوول دانسته است: وعامل انسانی بوده، عامل انسانی 

Pas-de-Calais, D. 1859. 13, noteRadouant,JCP1851.II.11194,noteEsmein 

 

 

                                                 
. در فقه در این باره اختلاف 133، ش 1382؛ دکتر صفایی و دکتر رحیمی، مسوولیت مدنی،  253، ش 1دکتر کاتوزیان، مسوولیت مدنی، ج -854 

گ عقیده وجود دارد. در فرضی که  کسی چاهی حفر کرده و سیل سنگی را با خود آورده که در کنار چاه قرار گرفته و شخص در اثر برخورد با سن
افتد، برخی فقط حفرکننده چاه را ضامن می دانند از این جهت که او عامل عدوانی است و برخی دیگر او را از مسوولیت بری می دانند به چاه می 

چون خسارت منسوب به برخورد با سنگ است )نظریه سبب مقدم در تاثیر(. آنچه جالب توجه است، عدم تقسیم مسوولیت است. رک. مفتاح 
 (علی طرف البئر ففی ضمان الحافر إشکال بالسیل أما لو سقط الحجر ):: 321، ص 11الکرامه، ج

أنه مال إلیه یرید البئر المحفورۀ عدوانا و الأقرب ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان فکان کالمثال السابق و هو خیرۀ )الحواشی( و المحقق الثانی و ک
؛ حجر فیکون التعثر بالحجر هو المباشر فیسقط الضمان علی الحافر و هو خیرۀ )غایۀ المراد(فی )الإیضاح( و وجه العدم أن التردی إنما استند إلی ال

 بالعدوان لاختصاصه الحافر ضمان ففی عدوانا المحفورۀ البئر طرف على بالسیل الحجر إما لو سقط: 498، ص 2کشف اللثام، محقق اصفهانی، ج
بناء على  فالمتجه عدوانا المحفورۀ البئر طرف على بالسیل الحجر لو سقط: 141، ص 43؛ جواهر الکلام، ج الحجر إلى التردی استناد من ینشأ اشکال

 فی عرفی استناد لا أنه وفیه ، الحجر ما ذکرنا ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان ، ولکن فی القواعد الإشکال فیه من ذلک ومن استناد التردی إلى
 .العالم والله ، العدوان غیر فی عدمه والفرض الضمان أدلۀ إطلاق العمد وإنما الشرائط
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 ب: مسوولیت ناشی از عدم پیش بینی سیل

وقوع سیل مطرح است.  در بحث پیش بینی سیل دو مساله  در اینجا بحث عدم اطلاع رسانی به موقع و دادن هشدارهای لازم بر

 باید مرود توجه قرار گیرد. نخست ایجاد سامانه معین برای پیش بینی سیل و دوم حدود اطلاع رسانی و دقت پیش بینی. 

وزارت نیرو در  بینی سیل، مقرر نشده است و سازمان های مختلف از جمله سازمان هواشناسی ودر ایران نهاد ویژه ای برای پیش

محدوده وظایف خود به اطلاع رسانی در این باره اقدام می کنند.  برای مثال سازمان هواشناسی تنها وضعیت هوا را پیش بینی می کند. 

اما وقوع سیل تنها به وضعیت هوا و میزان بارش بستگی ندارد بلکه به عوامل مختلف دیگر نظیر ساخت و سازهای غیر مجاز هم بستگی 

 رد. دا

محتوای پیش بینی و هشدار هم از اهمیت بالایی برخوردار است. صرف گفتن این که احتمال بارش شدید وجود دارد به عنوان 

هشدار لازم برای وقوع سیل کافی نیست. باید در هر مورد احتمال وقوع سیل تا حد ممکن با ذکر درجه احتمال و میزان شدت سیل به 

ر هر حال چنانچه مقامات دولتی به تکلیف هشدار بر وقوع سیل، آن چنان که باید عمل نکرده باشند، شهروندان تذکر داده شود. د

مرتکب تقصیری شده اند که می تواند به مسوولیت مدنی منجر شود. از سوی دیگر صرف دادن هشدار لازم هم رافع مسوولیت دولت 

 ز جهت پیشگیری از سیل باشد.نخواهد بود، اگر وقوع سیل ناشی از عدم انجام اقدامات لام

بعد از وقوع سیل، نوبت کاهش خسارت ناشی از سیل است. در این مرحله برخی بر اساس تکلیف قانونی یا قراردادی و برخی دیگر 

کاهش  بر به طور داوطلبانه به کمک به زیاندیدگان ناشی از سیل می پردازند. حسب مورد اقدام یا عدم اقدام به انجام کمک های لازم و

 آثار سیل، می تواند موجد مسوولیت مدنی باشد.

به موجب قوانین نهادهای مختلف دولتی موظف هستند در جهت رفع آثار سیل و کاهش خسارات ناشی از آن اقدام کنند. عدم 

قانون محازات  514ماده   2اقدام به موقع می تواند مسوولیت مدنی به همراه داشته باشد. }ذکر قوانین مختلف{. از جمله تبصره 

افراد یا دستگاههایی که مسوولیت اصلاح یا رفع آثار این گونه حوادث را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا »اسلامی مقرر می دارد:  

 «. 352قصور قابل استناد در انحام وظیفه ضامن می باشند

ین ترتیب، فرد یا دستگاه دولتی ممکن است از باب قتل تقصیر در انجام وظیفه می تواند در قالب فعل یا ترک فعل ظاهر شود. به ا

هر گاه کسی وظیفه ای را که »به ان امر تصریح دارد:  1382قانون مجازات اسلامی  285ناشی از ترک فعل، مسوول شناخته شود. ماده 

را داشته است، جنایت حاصل به او  قانون به عهده او گذاشته ترک کند، و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل

حتی  514بنابراین، ترک وظیفه مندرج در تبصره ماده «. مستند می شود و حسب مورد، عمدی، شبه عمدی یا خطای محض است

 ممکن است به قصاص منجر شود. 

ست، نسبت به فرض کنیم در حادثه سیل، شخصی در حال غرق شدن است و هلال احمر}؟{ که قانونا مسوول نجات اشخاص ا

 نجات شخص اقدام نمی کند و در نتیجه فرد غریق می میرد. 

                                                 
قانون مسوولیت مدنی است که مادام که مادام شخص کارمند، مقصر است، دولت را از  11این ماده به نوبه خود استثنایی بر ماده  -85۶ 

همین است که در صورتی که کارمند مقصر باشد، دولت « یا»مسوولیت معاف می دارد. مگر آن که گفته شود منظور از حرف ربط 
نها در فرضی محقق می شود که کارمند مقصر نباشد و خسارت هم ناشی از نقص وسایل و مسوولیتی ندارد و مسوولیت دولت ت

 تشکیلات باشد. 
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در این فرض از جمله این پرسش مطرح م شود که آیا فرد یا دستگاه متولی نجات، ضامن تمام خسارت است یا بخشی از خسارت، 

جمع قوه قاهره و عامل انسانی(. بر فرض  به علت انتساب به قوه قاهره باید منتفی شود؟ پاسخ این پرسش را پیش از این دیدیم )فرض

که گفته شود در این جا تنها عامل انسانی مسوول است و نمی توان به علت وجود سیل از مسوولیت او کاست، در فرضی که وقوع سیل 

 هم ناشی از تقصیر مرجع یا مراجع دولتی یا خصوصی دیگری باشد، تقسسم مسوولیت به نسبت درجه تاثیر منطقی است.

( یا قراردادی )نظیر نجات 514ماده 2نخست باید به این پرسش پاسخ داد که آیا در فقدان تکلیف معین قانونی )نظیر تبصره 

غریقی که برای نجات اشخاص از غرق شدن استخدام شده( آیا همه ما به لحاظ حقوقی تکلیف کمک و تعاون به یکدیگر داریم به 

ار آید و منجر به مسوولیت شود؟ آنچه در اینجا محل بحث است، صدق عنوان تقصیر بر ترک نحوی که ترک این تکلیف، تقصیر به شم

فعل است وگرنه تردیدی وجود ندارد که در صورت تقصیرکارانه بودن ترک فعل، حسب مورد می توان رابطه سببیت میان ترک فعل و 

درباره امکان برقراری رابطه سببیت با فرص صدق  514ماده  2قانون مجازات اسلامی و تبصره  285ورود ضرر را اثبات نمود. ماده 

 عنوان تقصیر، تردیدی باقی نمی گذارد.

اما در باره صدق عنوان تقصیر، برخی نویسندگان ضمن آن که عدم انجام تکلیف اخلاقی کمک و معاونت به دیگران را مصداق 

در دنیایی که هر »ه خرج داد و داوری های عرف و اخلاق را در نظر گرفت: تقصیر دانسته اند، افزوده اند که باید در این زمینه احتیاط ب

روز صدها نفر از بیماری و گرسنگی می میرند، نمی توان تمام کسانی را که در یاری کردن به آنان کوتاهی کرده اند، مقصر و مسوول 

به یکدیگر را نمی توان به عنوان قاعده تقصیر شمرد، . در مقام داوری، به نظر می رسد در حالی که عدم انجام کمک و تعاون 353«شمرد

در شرایط اضطرار و بحران، عرف چنین تکلیفی را به رسمیت می شناسد. در نتیجه اگر شخصی در شرایط اضطراری که برای دیگری 

خاص مربوط می شود، این به وجود آمده است، از کمک به او خودداری کند، می تواند مقصر شناخته شود. تا آنجا که به نجات جان اش

مقرر می  1354قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  1تکلیف ریشه قانونی هم دارد. چه ماده 

 دارد: 

هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام »

که با این اقدام خطری متوجه خود او دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینی به مراجع یا مقامات صلاحیتفور

ای تا یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید. به حبس جنحه

قدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد. در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود یک سال و یا جزای ن

صد هزار ریال محکوم ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکتوانسته کمک مؤثری بنماید به حبس جنحهمی

های اولیه دیده و اقدام به درمان او یا کمکی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیبخواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولت

 118«شوندامتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می

                                                 
 436، ش 4دکتر کاتوزیان، مسووليت مدنی، ج -858 
 معرض خطر جانی قرار دیده یا اشخاصی که درهرگاه کسانی که حسب وظيفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسيباین قانون:  ۶مطابق ماده  -851 

 ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. به حبس جنحه لازم و کمک به آنها خودداری کنند،دارند کمک نمایند از اقدام
 



666            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

حتی اگر عدم اقدام اشخاص در کمک به دیگران تقصیر محسوب نشود، ممکن است شخص به طور داوطلبانه در اجرای تکلیف 

یاری رساند. در این حالت اگر در حین انجام عملیات امداد و نجات به دیگری زیان برساند ایا از مسوولیت معاف اخلاقی خود به دیگران 

 خواهد بود؟ به این پرسش به هنگام بحث از قاعده احسان و اضطرار پاسخ خواهیم گفت. 

 

 عوامل رافع مسوولیت در برابر خسارات ناشی از سیل -1-6-8

به جهت اینکه منشا طبیعی و مبتنی بر ریزش نزولات آسمانی دارد؛ به طور مستقیم با رفتار شخص حقوقی چنانکه اشاره شد، سیل 

 تواند به طور چشمگیر در قبال آن مطرح شود:و حقیقی ملازمه ندارد و از این جهت، عوامل رافع مسوولیت مدنی می

 

 بند یکم: قاعده اقدام

واردکننده زیان نیست، زیاندیده هم متعهد به چنین تکلیفی است و عدم  انجام آن تقصیری تکلیف پیشگیری از زیان تنها متوجه 

است که سبب کاهش یا حذف مسوولیت واردکننده زیان می شود. پس از وقوع حادثه نیز زیاندیده بر اساس قاعده کاهش خسارت، 

ف ممکن است کلا یا جزئا از دریافت خسارت محروم شود. مکلف به کاهش زیان است و به همان ترتیب، در صورت عدم رعایت این تکلی

تقصیر زیاندیده به طور کلی واردکننده زیان را از مسوولیت معاف  1845355در حقوق انگلیس  به لحاظ تاریخی و تا پیش از وضع قانون

یت می شود. در فقه نیز، قاعده می کرد و سبب تقسیم مسوولیت نمی شد. پس از این قانون، تقصیر زیاندیده تنها باعث تقسیم مسوول

اقدام ظاهرا به طور کلی رافع ضمان است، در حالی که منطقا ارتکاب تقصیر از ناحیه زیاندیده، نباید مسوولیت وارد کننده زیان را به 

پیروی نکرده نیز در این باره از منطق واحدی  1382طور کلی زایل کند، چه در این فرض ضرر دو سبب دارد. قانون مجازات اسلامی 

است و در حالی که در برخی موارد تقصیر زیاندیده، جزئا باعث سقوط مسوولیت قلمداد شده ، در برخی موارد دیگر، واردکننده زیان را 

 (.  486ماده  1به طور کلی از مسوولیت معاف می دارد )تبصره 

. اگر دولت یا مقامات 356توجه به هشدارهای لازم استمهم ترین اقدامی که در بحث سیل می توان به زیاندیده منتسب نمود، عدم 

عمومی به نحو مطلوب و موثری به تکلیف هشدار سیل عمل کرده باشند، زیاندیدگانی که علیرغم این هشدار به توقف یا سکونت در 

و شهرداری ها است.  مسیر سیل احتمالی ادامه می دهند، مرتکب اقدامی شده اند که دست کم جزئا باعث معافیت از مسوولیت دولت

صرف این که در این فرض خوانده دولت یا شهرداری است که بر اساس قانون مکلف به پیشگیری و کاهش آثار سیل است، سبب عدم 

امکان قابلیت استناد دفاع اقدام زیاندیده از ناحیه آنها نخواهد بود. البته روشن است که قاعده اقدام تنها دفاعی در برابر دعوای 

لیت مدنی است و مانع از آن نیست که دولت بر مبنای دیگری مکلف به جبران خسارت شهروندان باشد، همچنانکه تقصیر مسوو

 زیاندیده مانع تعهد بیمه گر به جبران خسارت هم نخواهدبود مگر آن که آن تقصیر، عمدی باشد. 

                                                 
Contributory Negligence Act - 855 

بارانکی خردخرد روز شنبه میان دو نماز، »ابوالفضل بیهقی در کتاب تاریخ بیهقی به خوبی این خطای زیاندیدگان را ترسیم کرده است:  -856 
داران در بستر رود غزنین فرود آمده و گاوها را آنجا نگه داشته بودند. هرچه گفتند از کرد و گروهی از گلهبارید؛ چندان که زمین را اندکی تر میمی

خویشتن را به پای دیوارهایی  تر شد. پس، کاهلانه برخاستند وبردند تا باران قویآنجا برخیزید که در راه گذر سیل ماندن خطاست، فرمان نمی
ر میان افکندند که به کوی آهنگران پیوسته و پناهگاهی پیدا کردند که آن هم خطا بود، اما آرامیدند. بر آن جانب رود که سوی افغان شال است، د

خیال نشسته بودند؛ آن هم خطا کرده و بیآن درختان تا آن دیوارهای آسیا، بسیار استران سلطانی بسته و آخورها را کنار هم ساخته و چادرها برپا 
 ...«بود که در راه گذر سیل بودند
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 بند دوم: قاعده احسان

مقرر می  518نون مجازات اسلامی نیز احسان را رافع ضمان دانسته است. ماده احسان در فقه از مسقطات ضمنا تلقی شده است. قا

هرگاه کسی  در معابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابران  انجام دهد و اتفاقاً »دارد: 

هرگاه شخصی با انگیزه »قانون مجازات اسلامی   511و همچنین به موجب ماده « موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن نیست.

احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه 

ر کسی سنگی را که نیز مقرر داشته است اگ 514و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست. ماده 

به هر  351در اثر سیل در جای نامناسبی قرار دارد، از آنجا بردارد و در جهت مصلحت عابران در جای مناسب تری قرار دهد ضامن نیست

توان در کمال دارد. میشود، بر نمیحال به نظر می رسد احسان وصف تقصیر را از عملی که در فقدان نیت خیر تقصیر محسوب می

مرتکب تقصیر شد. بنابراین مبنای معافیت از مسئولیت، انتفای تقصیر نیست؛ ضمن آنکه بسیاری از مسئولیتهای بر پایه  حسن نیت

 تقصیر استوار نیست.

احسان تنها سبب مصونیت از مسوولیت در قبال تقصیرهای سبک می شود و چون اصل مسوولیت باقی است، امکان رجوع به بیمه 

تواند به آن استناد کند. این نتیجه که در حقوق آمریکا بارها احسان یک دفاع شخصی است که بیمه گر نمی گر مسئولیت وجود دارد:

 .359مورد تایید قرار گرفته است، در حقوق ایران ه مورد تایید است

ش آثار سیل در هر حال به نظر می رسد، قاعده احسان از سوی افراد یا دستگاههایی که به موجب قانون مکلف به رفع یا کها

هستند، به عنوان دفاع قابل استناد نیست و تنها هنگامی اجرا می شود که شخص به طور داوطلبانه در جهت کمک به دیگری اقدام 

 نماید. 

قانون مجازات اسلامی که افراد یا دستگاههای مسوول رفع آثار آثار سیل را در صورت تقصیر در  515ماده  2به این ترتیب تبصره 

ظیفه ضامن می داند، نه تنها در فرض ترک فعل اجرا می شود، در فرضی که هم که فرد یا دستگاه مزبور در حین انجام وظیفه انجام و

 مرتکب تقصیر می شود، اجرا می شود، بی آن که چنین فرد یا دستگاهی بتوادن به قاعده احسان استناد جوید.

 

 بند سوم: اضطرار

این است که مسوولیت مدنی به قوت خود باقی می ماند. هرچند که قانون مجازات اسلامی  بر خلاف احسان، در اضطرار اصل بر

، تصریح به قوت مسوولیت مدنی در اضطرار نمی کند ولی در قانون مجازات اسلامی 1311بر خلاف قانون مجازات اسلامی  1382

واقع اصل را بر این گذاشته است که در موانع مسوولیت  ، با تصریح به موارد نفی مسوولیت مدنی در موانع مسوولیت کیفری، در1382

کیفری، مسوولیت مدنی به قوت خود باقی است مگر اینکه فقدان مسوولیت مدنی نیز تصریح شود. از این رو، نقش اضطرار به عنوان 

 .عامل مانع مسوولیت در مسوولیت کیفری مطرح می شود که در بخش مسوولیت کیفری بدان اشاره خواهد شد

                                                 
در فقه در باره شرایط تحقق احسان و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد. مثلا در این باهر که آیا برای تحقق احسان آنچه مهم است، نيت  -85۱ 

 ی از ید ضمانی است یا مسووليت ناشی از اتلاف را از ميان می برد؟خيرخواهانه است یا عمل و نتيجه آن؟ آیا احسان رافع مسووليت ناش
(، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد، مسووليت اشخاصی را که به طور داوطلبانه ۶۱بر اساس گزارش آقای دکتر آبين )ص  -853 

طلبان بر مبنای احسان از مسووليت معاف باشند، بيمه گر با هلال احمر همکاری می کنند بيمه می کند. دراین فرض، بر فرض که این داو
 مسووليت آنها متعهد به جبران خسارت است. 
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 بند چهارم: عمل حاکمیتی

عمل حاکمیتی یا امر حاکمیتی از باب منفعت رسانی عمومی و خیر همگانی، مسوولیت مدنی و کیفری به همراه ندارد ولی این 

در حوزه مسوولیت، وضعیتی همانند اضطرار یافته است. به سخن  1382مورد نیز با تحولات ایجاد شده توسط قانون مجازات اسلامی 

امر حاکمیتی در قانون مجازات اسلامی نسبت به خسارات بدنی، مانع مسوولیت مدنی نخواهد بود و تنها مسوولیت کیفری به طور دیگر، 

 مطلق منتفی می شود. از این رو، به این قسمت نیز در بخش مسوولیت کیفری اشاره خواهد شد. 

 

 سنجش کارآیی مسوولیت مدنی در جبران خسارت ناشی از سیل -1-6-1

. در مورد 358ناکار آمدی مسوولیت مدنی در جبران خسارت زیاندیدگان به طورکلی موضوع مطالعات گسترده ای واقع شده است

جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی و از جمله سیلاب که عده زیادی از زیاندیدگان را به طور همزمان تحت تاثیر قرار می دهد، این 

 ناکارآمدی مشهودتر است. 

شوند بر اساس دعوای الی که خسارات ناشی از سیل عده زیادی از زیاندیدگان را متضرر می سازد، تنها برخی از آنان موفق میدر ح

مسوولیت مدنی، خسارت دریافت کنند. خسارت برخی دیگر از طریق دعوای مسوولیت قابل جبران نیست. این امر سبب تبعیض میان 

و ب را در نظر بگیریم که هر دو در دو نقطه مختلف از سیلاب متضرر شده اند. الف موفق می شود به زیاندیدگان می شود: زیاندیده الف 

این علت که دست کم بخشی از خسارت او ناشی از عدم رعایت مقررات توسط یک نهاد عمومی یا خصوصی بوده است، بخشی از 

ه این علت که تماما ناشی از قوه قاهره بوده است، جبران نمی خسارت خود را از طریق مسوولیت مدنی دریافت دارد. اما خسارت ب ب

 . 361شود. در حالی که شخص ب نیز درست همانند الف به جبران خسارت نیازمند است

از طرف دیگر، حتی بر فرض که زیاندیده در دعوای مسوولیت مدنی موفق شود، با توجه به آن که در اغلب موارد بخشی از خسارت 

 ل به عنوان قوه قاهره منسوب گردد، خسارت زیاندیده  به طور کامل جبران نمی شود.ممکن است به سی

هزینه اثبات دعوای مسوولیت مدنی در در فرض سیلاب، بویژه  با توجه به دخالت عوامل و اسباب متعدد،   بیش از موارد معمول 

عوا دولت است مشکل اثبات مسوولیت مدنی، مضاعف است و نتیجه دعوا هم به شانس و احتمال وابسته است. در موردی که طرف د

است چه دادگاه ممکن است خسارت را ناشی از اعمال حاکمیت بداند. وانگهی برای صدور و اجرای حکم مسوولیت مدنی زمانی بس 

نیاز فوری به جبران  طولانی لازم است در حالی که کسی که از سیلاب یا سایر بلایای طبیعی زیان دیده است، بیش از سایر زیاندیدگان

خسارت دارد. فرض کنیم الف در حادثه ناشی از سیل منزل مسکونی خود را از دست داده است و مدعی است که وقوع سیل ناشی از 

عدم رعایت مقررات مربوط به ساخت و ساز در حریم رودخانه شهری بوده است. نخستین پرسش این است که چه کسی باید طرف 

ی قرار گیرد: شهرداری، وزارت نیرو یا مرجع ثالثی؟ طرح اشتباه دعوا )یا اعتقاد قاضی به طرح نادرست دعوا(، دعوای مسوولیت مدن

ممکن است دعوا را با ایراد عدم توجه روبرو کند.  زیاندیده ممکن است دعوای خود را مستقیما در دادگاه عمومی مطرح کرده باشد، اما 

قانون دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی نداند و بر این عقیده باشد که  11بصره ماده دادگاه عمومی ممکن است به استناد ت

مطابق قانون ابتدا باید  تقصیر یا تخلف مقام عمومی در دیوان عدالت اثبات شود و آنگاه زیاندیده  برای جبران خسارت به دادگاه 

                                                 
مهم ترین مطالعه به زبان فارسی در این باره توسط اقای دکتر بادینی در کتاب فلسفه مسووليت مدنی انجام شده است: فلسفه مسووليت  -85۳ 

 به بعد. ۶53مدنی، ش 
 ض ميان زیاندیدگان رک. مقاله آقای دکتر اسدالله یاوری، رعایت حقوق بشر در بلایای طبيعی.در باره منع تبعي -86۱ 
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ز شعب دیوان عدالت اداری تحصیل کند و این حکم در مرحله تجدید نظر عمومی مراجعه کند. برفرض که زیاندیده حکمی از یکی ا

قطعی شود، مجددا باید دعوای دیگری به خواسته جبران خسارت در دادگاه عمومی مطرح کند. با فرض صدور حکم به سود زیاندیده 

به دولت و قانون نحوه پرداخت محکوم به موجب ماده واحده  در دادگاه عمومی و قطعی شدن آن، اجرای چنین حکمی زمان بر است: 

ها در بودجه کل کشور منظور ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنوزارتخانه(: »1365عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب )

دفاتر اسناد رسمی و یا ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و  به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهگردد،  مکلفند وجوه مربوط به محکوممی

های قبل منظور ها و سایر مراجع قضایی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالاجرای دادگاه

ور و های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظدر قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تأمین از محل

پرداخت نمایند، اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول 

به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از ها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوموزارتخانه

این قانون، دامنه  24بند ج ماده «. باشدحکم نخواهد بود.  ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می سال صدور

های دولتی(، های اجرایی )از جمله شرکتهای دولتی به کلیه دستگاهها و سازمانرا علاوه بر وزارتخانه 1365شمول ماده واحده سال 

. به این ترتیب، زیاندیده ای که در حادثه سیل منزل مسکونی خود را از دست داده است و نیاز فوری به جبران 361گسترش داده است

خسارت دارد، حتی در صورت استخدام یک وکیل مجرب، در آینده ای دور، آنهم به احتمال نه به یقین، موفق به اخذ خسارت خواهد 

ارت را بر اساس نظر کارشناسی، که مدتها قبل از صدور حکم صادر شده، تعیین می شد. از سوی دیگر با توجه به آن که دادگاه خس

کند و دولت هم در دوران  مهلت طولانی اجرای حکم از دادن خسارت تاخیر تادیه معاف است، میزان خسارتی که به زیاندیده پرداخت 

 می شود، خسارت واقعی او را جبران نمی کند. 

 مسوولیت مدنی به عنوان ابزار اصلی جبران خسارت ناشی از سیل تکیه کرد.  به این ترتیب نمی توان به

 

 مسئولیت مدنی دولت -1-6-6

مطالب پیش گفته را می توان از منظر دیگر یعنی امکان سنجی مسولیت مدنی دولت مطرح نمود. چنانکه گفته می شود سیلاب 

-وح می توان سیاست ها و عملکردهای غیر هم سطح با قانون دولتقابل پیش بینی است و از سوی دیگر، در وقوع سیلاب، به وض

حکومت را دید؟ اما آیا این مقدار برای تحقق تقصیر دولت، کفایت نمی کند؟  علیرغم امکان تصور حالت هایی که بتوان وقوع زیان 

کلیه کشورهای دارای سابقه مشابه با ناشی از سیل را به مقامات یا مراجع عمومی نسبت داد ولی جهت گیری استثناء ناپذیر حقوق 

ایران، عدم برقرراری نظام جبران در قالب مسئولیت مدنی است.در حقوق ایران نیز وضعیت چنین است. زمینه های حقوقی این مهم 

 زیر عناوین زیر قابل طرح می باشند: 

                                                 
مند است، بیش از در مورد محکومیت به پرداخت دیه باید توجه داشت که اگر مهلتی که دولت بر اساس قانون مجازات اسلامی از آن بهره -864 

ماه به  استناد قانون  19تواند علیرغم گذشت مهلت علیه میسازمان دولتی به عنوان محکومباشد، دولت یا  65مهلت مقرر در ماده واحده سال 
افزود  مجازات اسلامی از پرداخت خسارت امتناع نماید، حتی اگر اعتبار لازم برای  پرداخت دیه هم وجود داشته باشد. در توضیح بیشتر قضیه باید

هلت پرداخت دیه در جنایات عمدی، یک سال، در شبه عمد، دو سال و در خطای محض سه سال قانون مجازات اسلامی، م 499که براساس ماده 
تواند تا پایان دو سال از پرداخت تعیین شده است.  بنابراین اگر سازمان دولتی به استناد جنایت شبه عمدی محکوم به پرداخت دیه شود، می

به دولتی، مقررات خاصی از قوت نیست. در واقع می توان گفت که درباره پرداخت محکومخسارت امتناع نماید. با وجود این نظر مخالف هم خالی 
 24و بند ج ماده  1365تواند تحت شرایط ماده واحده سال زند. بنابراین دولت یا سازمان دولتی تنها میوجود دارد که مقررات عام را تخصیص می

 ررات مالی دولت نسبت به پرداخت خسارت امتناع کند. قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مق
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 بند یکم: مساله عناصر مسئولیت مدنی دولت

ه شرایط و امکانات فعلی دولت، وقوع سیل و سیلاب را امری  اجتناب ناپذیر می نموده است و حجم بارش ها و نزولات آن، با توجه ب

نقش دولت هر آنچه باشد قادر به جایگزین شدن با قدرت سیل و نقش آن در بروز خسارت نیست. صلاحیت های دولت در خصوص 

ان دارای مسئولیت مدنی دانست. بعلاوه حکم قانونی روشنی سیل و سیلاب نیز، هویت سیاستگذارانه و کلی دارند و شاید دولت را نتو

 برای این مسئولیت وجود ندارد.  تفصیل بیشتر این گفته از این قرار است:

نکته اساسی آن است که هنوز هم قابل پیش بینی بودن سیل در مقایسه با ابزار دولت در مدیریت سیا ها و سیلاب ها، ناتوان است. 

یا « حادثه غیر مترقبه»دچار دگرگونی ساخته و در حد یک « بلای طبیعی»ت نتوانسته ماهیت آنرا به عنوان یک در واقع، این خصوصی

تغییر دهد. به همین دلیل است هر گاه سخن از خطاها و یا نارساییهای دولت است این نارسایی ها در نهایت «  362حادثه مصنوعی»

عبارت ساده تر، سخن آن است که  اگر فلان اقدامات انجام می شد میزان خسارت ها،  متوجه میزان زیان هست و نه اصل ورود زیان. به

نمی « سبب اقوی از مباشر»زیان نیست و اگر هم هست « سبب»کاهش پیدا می کرد. به عبارت ساده تر، در اینجا، اقدامات دولت، 

ای از اسباب مطرح می گردد و در سلاب های اخیر، نمی  باشد. از سوی دیگر، به یاد داشته باشیم که در چنین حوادثی، طیف گسترده

 توان و نباید هم از نقش زیادیدگان در آسیب های وارد به خود و به دیگران و حتی به دولت غافل شد. 

ب هرگاه پس از ارتکادر هر حال، تا آنجا که به نقش بلایای طبیعی مربوط است باید دانست که حتی اگر خطایی هم در میان باشد 

این یک قاعده  به وقوع بپیوندد، رابطه سببیت قطع می شود.حادثه ای طبیعی عمل زیانبار توأم با خطا و پس از وقوع اثرات آن، 

است و دادگاههای  363در فرانسه، فرس ماژور از موارد قطع رابطه سببیتپذیرفته شده در نظام حاکم بر مسئولیت مدنی  دولت است. 

. 365ادعای خواهان به دلیل قطع رابطه سببیت با بلایای طبیعی داده اند دحکم به ر364«کمپانیه»چون رأی اداری در آراء متعددی هم

ر ثابت شود نقش بلای طبیعی در زیان وارده عمل زیانبار دولت را تحت تأثیر قرار می دهد، حکم به رد دعوای گدر انگلستان هم ا

دعاوی است که مرجع ذیصلاح قضایی با تکیه بر اینکه طوفان، رابطه سببیت از جمله « 366کارس لاگی» خواهان صادر می شود. دعوای 

 .361میان عمل و دولت و زیان وارده را قطع کرده است، آنرا رد نمود

به صراحت یکی از موارد عدم پرداخت غرامت از  1351سال  آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 81ماده  1در ایران نیز تبصره  

 «.فقدان و خسارت دیدگی کالا بر اثر سوانح غیر مترقبه طبیعی بوده است »... که :  ستسوی گمرک به زیاندیده را به این دلیل می دان

  قانون دریایی در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از تصادم کشتی ها مقرر م دارد که: 163و یا ماده 

 «.ر تصادم، ناشی از حوادث غیر مترقب و یا ناشی از قوه قاهره باشد....خسارت دیده حق مطالبه زیان وارده را ندارد...اگ» 

                                                 
86۶ Made Disaster.  -. Man  

جرج ودل؛ بیار دلفولفیه، القانون الاداری، الجزءالاول، ترجمه المنصور القاضی، بیروت، الموسسه  -363 

 . 122ص .1002الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، ط الاولی، 
861 De Madagascar ( 1988 ). Compagnie Marseillaise  - 

State Liability In Tort, Oxford, Oxford University Press, First  Duncan Fairgrieve , -865
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آن است قطع رابطه سببیت به دلیل بلایای طبیعی، در مسئولیت مبتنی بر تقصیر نمود که در این قسمت باید بدان توجه ای نکته 

این حوادث را رافع مسئولیت دولت نداند و دولت را ملزم ، د اما ممکن است یک نظام حقوقیاست که نافی مسئولیت دولت خواهد ش

  نماید.کند تا غرامت بلادیدگان را تا اندازه ای، پرداخت ) ترمیم (

به همین شکل، حتی از عنصر سببیت و گفته های بالا مبنی بر عدم امکان تحقق سببیت چشم پوشی کنیم اقدامات دولت در 

دارند که « تشخیصی»و  369«سیاستگذرانه»چنین زیانهایی، جنبه موردی و خاص ندارند. بلکه این اقدامات، اصولا هویت کلی ،  خصوص

در تحلیل نهایی، ما را درگیر عناصر زیادی از جمله، مسئله وجود اعتبار ، تخصیص اعتبار وجود قوانین و از این قبیل می سازد. چنین 

عناصری از خطا و اشتباه در آن باشد بخشی از هویت دولت را تشکیل می دهند. لذا اساساً مسئول دانستن  تصمیم گیریهایی، حتی اگر

دولت نسبت به اقداماتی که جنبه غیر موردی و کلان دارند به معنای مسئول دانستن دولت نسبت به اعمال حاکمیت است که در همه 

قانون مسئولیت مدنی، مبنی بر عدم اجبار دولت به پرداخت  11رد. ذیل ماده نظام های حقوقی و از جمله حقوق ایران، مجوزی ندا

 غرامت ناشی از اعمال حاکمیت، ریشه در همین منطق دارد. 

 

 بند دوم: مسئله ساختار مسئولیت مدنی 

الزام دولت به پرداخت غرامت ناشی از سیلاب ها با ساختار مسئولیت مدنی دولت سازگار :»شاید هیچ چیز به اندازه این استدلال که 

نتواند در بعد تحلیلی و حتی تجویزی خود، پاسخگوی چرایی عدم امکان طرح مسئولیت مدنی دولت در سیلاب اخیر باشد. « نیست

نظام های تأمین »و « بیمه ها»اختاری ویژه است که آنرا از تأسیسات حقوقی هم عرضی همانند مسئولیت مدنی دولت، دارای س

که یکی از ویژگی های اساسی زیان « محدود و معدود بودن زیاندیدگان»متمایز می سازد. این ساختار ویژه در قالب آموزه « اجتماعی

 زد. های جبران پذیر در مسئولیت مدنی است خود را نمایان می سا

این مهم دارای توجیهات گسترده ای است که به خصوص مسئله آثار و نتایج چنین رژیم حقوقی ای بر کارکردهای فعلی و گذشته 

دولت و بر نسل های آینده و مهم تر از همه بر بودجه کشور ، محور توجیه خواهند بود؛ در واقع با توجه به اینکه تعداد زیان دیدگان و 

ثی همانند سیل بالاست و با در نظر داشتن اینکه، کشور ایران به صورت مکرر شاهد چنین حوادثی بوده و خواهد حجم زیان در حواد

بود پذیرش مسئولیت مدنی دولت، مستلزم وجود ابر دولتی است که از منابع لایتناهی ثروت برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی غرامت 

پیش بینی »ا و دیگر حوادثی باشد که دیر یا زود و با پیشرفت تکنولوژی دارای هویت مشابه وارده به زیان دیدگان از سیل و سیلاب ه

خواهند شد . به یاد داشته باشیم که در مسئولیت مدنی دولت، آنچه بناست به زیان دیده پرداخت غرامت معادل یا نزدیک به « پذیری 

ز اساسی میان این غرامت و غرامت موضوع نظام های تأمین اجتماعی معادل زیانهایی است که متحمل گردیده است و این مهم، تمای

 است.   

 

 

 

                                                 
863 . Policies.  
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 بند سوم: امکان تحقق مسئولیت مدنی دولت 

در حقوق ایران، کلیه اقدامات موردی و خاصی که در راستای مدیریت پیشینی، حین و بعدی بحران صورت گیرد می تواند منجر به 

به منظور  : » قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل 1ماده مطابق مسئولیت مدنی مرجع عمومی ذیربط گردد. بدین ترتیب که: اول: 

کلیه ،کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون رات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارتحفظ جان و مال مردم از خط

اراضی و  اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و

حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای  از حقیقی و یاساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم مستحدثات و

تعرف یا تملک نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و  استفاده نموده ومذکور ضرورت داشته باشد

ارت مربوط را به ترتیب شهرداری خس کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تامورد تصرف یا تملک از طرف وزارت ساختمانهای

 .مقرر در این قانون بپردازد

 آسیب موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه »قانون مجازات اسلامی:  514 مادهدوم: بر اساس 

 به را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست، ضامن کسهیچ گردد،

 اگر و است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد همراه

 .نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از را آن

 قابل قصور یا تقصیر درصورت دارند، برعهده را حوادث گونهاین آثار رفع یا اصلاح مسؤولیت که دستگاههایی یا افراد ـ 2 تبصره

 .«باشندمی ضامن وظیفه، انجام در استناد

قانون مسئولیت مدنی، حسب مورد می توانند در خصوص زیانهای موردی  11مقرره های فوق الذکر در کنار جکم مقرر در ماده 

له، حادثه مشهور دروازه قرآن شیراز به کار گرفته شده و به مسئولیت مدنی دولت بیانجامند. در واقع، نکته مربوط به سیل و از جم

اساسی در این باره آن است که کلیه اقداماتی که جنبه موردی و خاص داشته و بتوانند در قالب یکی از ضوابط حاکم بر مسئولیت 

 مدنی دولت منجر گردند.  مدنی دولت قرار بگیرند می توانند به مسئولیت

 در زیر به برخی نمونه های مرتبط با مسوولیت مدنی اشاره می شود:

حجم نزولات آسمانی و بارش های اخیر در مقایسه با میانگین درازمدت بارندگی نشانگر تاثیرات انکارناپذیر آن در وقوع سیلاب  .1

ها در این مدت غیرمنتظره و حجم بارش این جملات را بی اعتبار دانست که در واقع، نباید .ها و بحران سیل در مناطق بحران زده است

سابقه بود. های لرستان و خوزستان بیسال اخیر استان 211و بر اساس نظر کارشناسان این حجم از بارش در  هبینی بودپیش غیر قابل

از حیث علمی، شود ولی البته هر بارندگی به سیل تبدیل نمی .ها داشتنقش زیادی در این سیلاب ،بنابراین تغییر اقلیم و الگوی بارش

 .شودمیدر هر نقطه ای از دنیا میلی متر بارندگی در روز اغلب موجب یک سیل بسیار مخرب  111بیش از 

ید. در این ویژگی، مهار آنرا علارغم پیش بینی قبلی آن ناممکن می سازد و توصیف آن به عنوان یک بلای طبیعی را موجه می نما

واقع، هیچ چیز به اندازه خود حجم سیلاب در بروز زیان نقش نداشته است. به عبارت ساده تر، حتی در فرض ایفای کارآمد وظایف در 

 زمان پیش و حین وقوع سیلاب، انتظار دیدن تفاوت هایی بسیار معنادار با آنچه عملاً حادث گردید دور از نظر می باشد. 

انتساب به دولت در زیان حاصل از وقع سیلاب ها، بیشترین برجستگی را باید به مسئله عدم لایروبی  . در میان عوامل قابل2

ه رودخانه ها و مسئله آب بندها و نیز توسعه شهرسازی و ...... داد. در این میان مسئله عدم لایروبی به آن اندازه دارای اهمیت است که ن

ه در بروز خشکسالی نیز دارای کارکردی مشابه می باشد. گفته رسمی برخی مقامات مبنی بر تنها در بروز سیلاب نقشی اساسی دارد بلک
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در واقع، ناظر به فقدان ظرفیت لازم در رودخانه 368اینکه باران های اخیر که منجر به سیلاب گردید کشور را از خشکسالی رها نمی سازد

ها ابزار موجود برای این مهم، منحصراً سدها می باشند. چنین وضعیتی ها برای حفظ و مدیریت کنترل شده آب جاری است و اینکه، تن

به این معناست که از میان دستگاههای موجود، عمده وزن خطای قابل انتساب به دولت را سهم وزارت کشور و شهرداری ها دانست که 

 311اقدامات لازم بوده اند. موظف به انجام کلیه 13494345مصوب  قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیلمطابق  

شود. حجم زیاد باعث کاهش مقدار آب نفوذی و افزایش آب سطحی میو نیز حذف گیاهان منجر به  ،هاشهرسازیاز سوی دیگر، 

که با برجای گذاشتن آنها آورده است با افزایش فرسایش، رسوباتی به وجود دیگر، و از طرفی  افزودگی طغیان بزرآب از یک طرف بر 

  یافته است. در این خصوص، نقش وزارت مسکن و شهرسازی، برجستگی معناداری دارد.  کاهش  خانه هات بستر اصلی رودظرفی

. پیشگیری از وقوع سیلاب، بیش از آنکه یک عمل اجرایی باشد یک سیاست گذاری است که مستلزم شناخت نقاط حساس، 3

گذاری های مربوطه است. صلاحیت های مربوطه اساساً جنبه اجرایی درخواست بودجه، تخصیص بودجه و عملیاتی ساختن سیاست 

داشته و مربوط به قوه مجریه است با این حال باید توجه داشت که این سیاست ها و اجرایی ساختن آنها ، برنامه ای بلند مدت می 

د که امکان انتساب نارسائی های اجرایی به دولت باشد که دوره زمانی بیش از دوره یک یا دولت را طلب می کند. بنابراین، باید بر آن بو

 فعلی امکان نداشته و سهم همه دولت ها را به صورت جداگانه بررسی و ارزش گذاری کرد. 

. تا آن اندازه که به مدیریت بحران به نظام حقوقی بازگشت دارد بخشی از مدیریت ناکارآمد سیلاب، به خاطر عدم جامعیت قانون 4

زمین ساختی؛ آبستن حوادث و بلایای طبیعی است علی  درکشوری که به دلیل ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی وشد. خاص حاکم می با

 در حالی است کهها و ماموریت ها در مدیریت بحران ها باشیم. این القاعده باید شاهد اصلاح و توسعه قوانین و شفافیت بیشتر مسئولیت

. به استبوده همین زمان، کشور فاقد قانون مدیریت بحران و جبران خسارات ناشی از سیل، در کنار عدم جامعیت قانون پیشگیری در 

مجلس شورای  1383دارای یک دوره پنج ساله آزمایشی بود که با احتساب مصوبه اردیبهشت  1391که قانون مصوب یاد داشته باشیم 

وجود نداشته است. چنین وضعیتی به اداره مدیریت بحران کشور  برای قانون خاصیتمدید و پس از آن  1383اسلامی، تا پایان سال 

حکومت است. در -خوبی نشان دهنده، نبود یک سیاست منسجم در خصوص مدیریت بحران ها و نداشتن اولویت در سیاستهای دولت

 این خصوص، نقش مجلس نباید نادیده انگاشته شود.   

                                                 
بینی این چنین حوادثی از چند هفته قبل متاسفانه ممکن نیست پیش. بر خلاف تصور، از نقطه نظر علمی،  368

طور کلی این یک آید. ولی بهدو هفته پایین می های بیش از یک ویینیهای هواشناسی در پیشچون دقت مدل

دادند واشناسی از یک هفته قبل نشان میهای هبینی بود چون اتفاقی که افتاد با چیزی که مدلحادثه قابل پیش

 .تطابق داشت
کشور مکلف  به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت - 1ماده  . 311

اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و  کلیه اقدامات لازم را برای حفظ واست بلافاصله پس از تصویب این قانون

ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اراضی و مستحدثات و اضلاب به عمل آورده و از کلیهکشیدن کانال ف

استفاده نموده حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد اشخاص اعم از حقیقی و یا

مورد تصرف یا تملک  ساختمانهای تعرف یا تملک نماید. در نقاطی که شهرداری وجود دارد اراضی و مستحدثات و و

شهرداری خسارت مربوط را به ترتیب مقرر در این  کشور در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت تااز طرف وزارت

 .قانون بپردازد
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غیر مجاز در مسیر رودخانه ها و سیلاب و مآلًا ساخت و سازهای غیر مجاز بوده  . بخشی از زیان وارده ناشی از ساخت و سازهای5

ولی فرهنگ قانون  311است که حسب شواهد و قراین، قابل چشم پوشی نبوده است. قوانین متعددی در این خصوص وضع گردیده

ن فروشی نهادهای مربوط)شهرداری ها و وزارت گریزی، امکان رعایت این قوانین را دشوار ساخته است.واقعیت آن است که در کنار قانو

نیرو به ویژه( و تعلل آنها در مقابل با ساخت و سازهای غیر مجاز، نباید به نقش افراد جامعه در ورود زیان به خود غافل بود. ساخت و 

ع درختان جنگلها، مسئله ای نیست ساز های غیر مجاز افراد در مسیر رودخانه ها و مسیل ها و نیز چرای بی رویه دام ها از مراتع و قط

که بتوان آنرا به دولت، مربوط دانست. چنین افرادی  با اقدامات غیر قانونی خود در ساخت و ساز در حریم رودخانه ها و تغییر مسیر 

 آن، نه تنها منجر به زیان خود شده اند بلکه زیان فراوانی به کل جامعه نیز وارد نموده اند.

 

 یفریولیت کومس -1-6-7

مسوولیت کیفری حلقه دوم در هر نظام کیفری در میانه جرم به عنوان حلقه اول و مجازات به عنوان حلقه سوم است. جرم بودن 

رفتار و تحقق آن، زمینه بحث مسوولیت کیفری مرتکب را مطرح می کند و در صورت وجود ارکان و شرایط مسوولیت کیفری، مجازات 

ی در قبال جرایم مرتبط با سیل، بر حسب ارکان و شرایط آن، مفهومی وابسته به جرم و مرتکب هر دو توجیه می شود. مسوولیت کیفر

است. مسوولیت کیفری پیرو ارکانی بنیاد می گیرد و با اصولی جهت می پذیرد. ارکان مسوولیت کیفری مفهومی وابسته به شرایط 

 ری وابسته به جنبه های اخلاقی آن است.جسمی، شخصیتی و روانی مرتکب و اصول مسوولیت کیفری، تعبی

ارکان یا شرایط مسوولیت کیفری شامل اهلیت جزایی ) داشتن عقل، بلوغ و اختیار( و شرایط روانی ) دانستن و توانستن( است.  

رتکبان می این دو رکن به مسوولیت کیفری مستقیم، شخصی و حقیقی دلالت دارد و درباره جرایم مرتبط با سیل به چهار دسته از م

پردازد: نخست، مدیران و کارمندان دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی که رفتار عمدتًا غیرعمدی آنها در تحقق یا تشدید 

سیل زیانبار تاثیرگذار بوده است. دوم، اشخاص عادی که با رفتارهای غیر قانونی در تحقق یا تشدید سیل زیانبار تاثیرگذار بوده اند. 

کسانی که منطقه سیل زده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بستر انجام جرم گزیده اند. دسته چهارم، کسانی که برحسب دسته سوم، 

وظیفه، پس از تحقق سیل مسوول یا متصدی انجام رفتاری متضمن رفع آثار سیل یا اصلاح و جبران خسارت های به بارآمده، بوده ولی 

 آن را ایفا نکرده اند.

یت کیفری به گزاره یا قاعده هایی گفته می شود که به آن معنا و جهت می دهند. این اصول، وارونه ارکان مسوولیت اصول مسوول

کیفری به ویژگی های مسوول نمی پردازد بلکه به حالت مسوولیت کیفری اشاره دارد. به سخن دیگر اگر ارکان مسوولیت را برای دارنده 

م، اصول مسوولیت کیفری ناظر به گزاره هایی پس از تحقق مسوولیت کیفری است. اصول مسوولیت کیفری یا مسوول قائل باشی

مسوولیت کیفری گوناگون اند ولی دو اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری و حقیقی بودن آن از بنیادی ترین اصول اند که در قانون 

، اصول مسوولیت کیفری از جستارهای بسیار چالش برانگیز درباره جرایم مرتبط با سیل 312نیز بازتاب یافته اند. 1382مجازات اسلامی 

                                                 
ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل »؛ می گوید قانون توزیع عادلانه آب 2ماده  3تبصره . به عنوان نمونه:  311

طبیعی و همچنین در  هایها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکهو تصرف در بستر رودخانه

 «. ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیروحریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه

کيفری و اصول مسووليت کيفری در قانون مجازات اسلامی از جهت عنوانی جدا نشده اند و در فصل اول از بخش چهارم  ارکان مسووليت -8۱۶ 
بيان شده اند. حتی شيوه بيان ارکان و شرایط در این قانون  "شرایط مسووليت کيفری "، زیر عنوان 48۳۶کتاب اول قانون مجازات اسلامی 
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حقوق کیفری اند. به سخن دیگر، درباره مسوولیت کیفری ناشی از آثار زیانبار سیل، پیش از آنکه، ارکان مسوولیت کیفری محل بررسی 

نبودن اصول مسوولیت کیفری اند که  باشند؛ اصول مسوولیت کیفری در بستر بررسی و پژوهش اند. دلیل این امر، نااستواری و به روز

سبب شده تا استثنائات این دو اصل بیشتر از خود اصول در جرایم مرتبط با سیل مطرح شوند. استثنای اصل شخصی بودن، مسوولیت 

 کیفری به علت رفتار دیگری و استثنای اصل حقیقی یا انسانی بودن نیز مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است. 

مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به ، 1382قانون مجازات اسلامی  142بر پایه ماده 

درباره جرایم مرتبط با سیل،  مرتکب تقصیر شود. دیگری، مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابیقانونی طور 

حالتی که رش مسوولیت اعمال دیگری به طور قانونی( عموماً مطرح نمی شود؛ ولی گونه نخست از استثنای اصل شخصی بودن ) پذی

شخص حقیقی یا حقوقی درباره رفتار زیانبار دیگری مرتکب تقصیر شده، درباره علت های وقوع سیل یا پیامدهای پس از آن می تواند 

دیر و کارمند بودن یا نمایندگی داشتن از سوی شخص مطرح شود. در مفهوم ساده به ویژه در پیوند کارگری و کارفرمایی و نیز م

حقوقی، کارگر، کارمند یا نماینده شخص حقوقی بر پایه خواست کارفرما یا مدیر یا هیات مدیره دست به اقدام هایی می زند که این 

د ولی این رابطه استناد در اصل با اقدام ها در زیانبار بودن سیل برای جان و مال و دیگر ارزشها مانند محیط زیست رابطه استناد دارن

 تقصیر دیگری که در رفتار حضور ندارد، برقرار می شود.

در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در ، 1382قانون مجازات اسلامی  143بر پایه ماده 

شخص شود.  در راستای منافع آن مرتکب جرمیصورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا 

حقوقی با برخی شرایط می تواند دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد. از آنجا که هم از دید فنی و هم عرفی، در روزگار ما 

یعی و محیط اشخاص حقوقی به ویژه اشخاص حقوقی حاکمیتی، دولتی و عمومی غیر دولتی بیشترین دست اندازی را به سازه های طب

زیست داشته اند؛ از این رو، مسوولیت کیفری شخص حقوقی به طور پررنگ درباره جرایم مرتبط با سیل مطرح می شود. با این حال 

چالش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به جهت طبیعی بودن پدیده سیل، پویا و سیال بودن خسارات ناشی از آن و نیز میزان دخالت 

 نه سازی برای سیل همواره مطرح می شود.اشخاص مختلف در زمی

جایگاه سیل در حقوق کیفری بیشتر از آنچه که پیرو قواعد حقوق کیفری باشند؛ پیرو استثناهای این قواعد اند. بر پایه رویکرد 

گزاف و حقوق سنتی و قواعد شناخته شده در حقوق کیفری و مبانی حقوق طبیعی و منابع فقهی، جرایم مرتبط با سیل عنوانی 

ناهمخوان در نگاه می آید ولی بر پایه دگرگونی های نو در حقوق کیفری جهان که برخی از آنها بر پایه جامعه گرایی و فایده محوری 

بازتاب یافته اند؛ مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل بسیار جدی تر و پررنگ تر از گذشته  1382در قانون مجازات اسلامی 

ود. در این گزارش نیز کوشش می شود تا در آغاز پیوند سیل و مسوولیت کیفری بررسی شود و جرایم مرتبط با سیل از مطرح می ش

دید گونه های گوناگون مسوولیت کیفری ارزیابی شود. در جُستار اصلی گزارش نیز، مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی درباره 

 جرایم مرتبط با سیل بررسی خواهد شد.

 

                                                                                                                                                                  
نيز  415و  411به اصل حقيقی بودن و در ماده  418، به اصل شخصی بودن، در ماده 414اهليت جزایی، در ماده به  41۱ناهماهنگ است. در ماده 

 به شرایط روانی اشاره شده است. فراتر از این، آوردن شرایط روانی جرم در زیر عنوان شرایط مسووليت کيفری است که سبب شده تا این چالش
 شرایط روانی بخشی از ارکان سازنده مسووليت کيفری اند یا بخشی از ارکان سازنده بزه. در نظام کيفری ایران مطرح باشد که
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 فتار یکم: پیوند سیل و مسوولیت کیفریگ

پیوند سیل و مسوولیت کیفری در مفهوم سنتی خود پیشینه ای به درازای رویارویی بشر با سیل در کره زمین دارد. در رویکردهای 

و بشر نخستین اسطوره ای، سیل و دیگر رخدادهای زیانبار طبیعی به عنوان نمادی از نیروی خدای بد یا خدایان بد به شمار می رفت 

می کوشید تا با به دست آوردن خوشنودی خدای خوب، نیرویی ماورایی برای رویارویی با سیل فراهم سازد. این رویکرد در نگرش دو 

خدایی ایرانیان و هندیان در دوران باستان جای پای استواری دارد. سیل ویرانگر نمادی از خواست اهریمن برای آزار انسان ها و 

ت و رویارویی یا مبارزه با آن، به سان مبارزه با بدی ها خواهد بود. چنین بستر فکری در نزد ایرانیان سبب شده تا جانوران اس

رخدادهای طبیعی دست کم در دوران باستان هیچگاه به عنوان واقعیت های طبیعی پذیرفته نشده و پیکار با آنها از هر رهگذر که 

ود. این پیکار می تواند خواهش از اهورامزدا برای رویارویی با سرکشی آبها باشد یا اگر نیروی انسانی باشد، یک رویه دنباله دار به شمار ر

با این حال، پژوهش های زبان شناسی و باستان  313یا اراده پادشاهان نیز در سرکوب سیل کارگر بیفتد از آن نیز دریغ نمی کردند.

یک دیو قوی و هولناک می شناسانند؛ سیل را همچون دیو نمی دانند. سیل حتی  شناسی درباره ایران چنانکه خشکسالی را به عنوان

و به اگر زیانبار باشد، بازهم برآمده از ابر و باران است و خاستگاه اهورایی دارد؛ در حالی که خشکسالی، دیوی ذاتاً رویارو با زندگی است 

ویژگی  314ی رود که چندین ایزدبانو رسالت رویارویی با این دیو را دارند.عنوان یکی از دیوهای شناخته شده در ایران باستان به شمار م

متعارض سیل در اینکه از خاستگاه نیکی است ولی پیامدی بد به همراه داشته، سبب شده تا سیل پدیده ای پذیرفتنی تر از دیگر 

ها پنداشته شده( باشد. در برخی فرهنگ ها مانند قهرهای طبیعت حتی زلزله ) که گاهی این قهر برآمده از رفتارهای گناه و بد انسان

                                                 
ا بی جهت نیست که نخستین قانون ها در ایران برای رویارویی با سیل، مبارزه با آن است تا پذیرش و مدیریت آن. قانون پیشگیری و مبارزه ب -8۱8 

را برای خطرات سیل به کار گرفته و نه خود سیل ولی به هر حال در  "مبارزه "و  "یپیشگیر "هرچند تعبیر  5/3/1349خطرات سیل مصوب 
 نگرشی منفی نسبت به پدیده طبیعی سیل را نشان می دهند. "مبارزه "و هم  "پیشگیری "جهان امروز هم تعبیر 

ود جانوران موذی در زمین فراوان شوند. ایزدهای در ایران باستان، دیو خشکسالی یا اپوشه نه تنها تباه کننده زندگی است که سبب می ش -314 
د. ر.ک  تیشتر و آناهید که با فراوانی آب و باران شناخته می شوند به هر اندازه که زیاد باشند سبب زندگی و از میان رفتن جانوران موذی می شو

به بعد. از این جهت، شاید با  31، ص 1399چاپ چهاردهم، هیلز، جان؛ شناخت اساطیر ایران، برگردان، آموزگار، ژاله و تفضلی احمد؛ نشر چشمه، 
 توجه به جایگاه حغرافیایی فلات ایران، خشکسالی بسی نگران کننده تر از سیل بوده که چندان به دیوسازی برای سیل روی نشده است.

می رفت. از این رو، نگهبانی به نام فرشته در فرهنگ ایران باستان، آب نماد زندگی و پاکی و مایه کشاورزی و داشته های انسان به شمار 

داشته که همواره به پاسبانی از آب در برابر هم تهدیدی می پرداخته است. همین نگرش از بودِ خدای نیرومند  "دور از ناپاکی "در معنای  "آناهیتا"

به گفته هرودوت، ایرانیان در میان رود بول نمی کنند، در » و شناخته شده برای آب، نشان از فرهنگ ایرانیان باستان در برابر ارزش آب بوده است. 

می آب تفو نمی اندازند، در آن دست نمی شویند و متحمل هم نمی شوند که دیگری آن را به کثافاتی آلوده کند و احترامات بسیار از آب منظور 

( گفته می شود که ارزش آب و پیرو آن، باور به فرشته 115ص ، 1343موقر، موقر، مجید؛ فرشته آب، مجله مهر، سال دهم، شماره یکم، « ) دارند.

براهیم نگهبان آب و رودخانه ها از فرهنگ ایرانی به دیگر فرهنگ ها به ویژه یونان و روم رخنه کرده است. ) پورداود، یشت ها، ترجمه و تفسیر ا

چهره هراسناک خشک سالی با دیو اپه ئوشا آشکار شده است. اپه  ( به همین صورت164، ص 1311پورداود، جلد اول، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 

که در برابر تیشتر یا ستاره باران زا می ایستد و حتی آن را شکست می دهد.  ئوشا در تیریشت اوستا به عنوان دیو خشکسالی، ابری تیره و نازا است

( فرهنگ تراز میان نیروی 44، ص 1399، 9) بازرگان، محمدنوید؛ آب و افراسیاب، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال پنجم، بهار و تابستان، شماره 

وخدایی است، در اینجا نشان می دهد که چگونه تهدید خشکسالی همواره در پی فرشتگان و نیروی دیوان در ایران باستان که بیانی از رویکرد د

 چیره شدن بر ترسالی و زندگی استوار یافته بر آب است. 
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ژاپن، سیل از نخستین رخدادهای طبیعی است که به عنوان بخشی از نیروی قاهر طبیعت پذیرفته شده است و شهروندان باید با این 

 315قهر را بپذیرند و با آن کنار بیایند.

ان یا قهر خداوند به شمار می آوردند. با پیشرفت تمدن ها در سایه در گذر زمان، آیین های باورمحور، سیل را بازتاب رفتارهای انس

فلسفه و اندیشیدن، پدیده های طبیعی همانند خود طبیعت مهارشدنی پنداشته شدند و با همین پنداره، دولتها و اشخاص در پی مهار 

بنیاد گرفت که اگر رخدادهای طبیعی  رخدادهای طبیعی به ویژه سیل برخاستند و در اروپا زمینه هایی از نگرش جامعه محوری

 مهارشدنی اند، قصور یا تقصیر در مهار این رخدادها نیز می تواند، تهدیدی برای جامعه باشد و در نتیجه باید مسوولیت آور باشند.

ه سیل چه مسوولیت در برابر سیل دیرزمانی است که از دریچه مسوولیت اجتماعی یا مسوولیت مدنی بررسی می شود ولی در اینک

پیوندی با مسوولیت کیفری دارد، در آغاز جستاری چالش برانگیز یا دست کم بدون پشتوانه استوار تاریخی است. با این حال برای 

پیوند برقرار گرفتن سیل یا به تعبیر دقیق تر زیان های برآمده از سیل، عامل های بسیاری نقش دارند. این عامل ها یا به خاستگاه سیل 

های انسانی و نهایتا کنش های زند که اندازه و شیوه بارش است یا به بستری که سیل در آن بنیاد گرفته است یا به سازهمی پردا

اشخاص حقیقی و حقوقی درباره سیل. این عامل هم هم در خط طولی و هم در خط عرضی آنچنان گوناگون و ناهمجنس اند که سبب 

ین زمینه بنیاد بگیرد. با این برای بررسی پیوند سیل و مسوولیت کیفری باید به همه این می شود تا جستاری مرکب و چندبعدی در ا

 عامل ها روی کرد و با توجه به آنها می توان به سه رویکرد درباره پیوند مسوولیت کیفری و سیل دست یافت:

 

 بند یکم: رویکرد استثناگرایی به مسوولیت کیفری

رات ناشی از آن و حتی جرایم مرتبط با سیل ویژگی ممتاز و جداگانه ای ندارند تا مقوله در رویکرد استثناگرایی، سیل، خط

مسوولیت کیفری در قبال آن اهمیت داشته باشد. با این حال استثناگرایی تنها مرتبط با مسوولیت کیفری نیست؛ بلکه جرایم مرتبط با 

ایمی که خاستگاه آنها بر سیل استوار است را به عنوان یک دسته ای سیل را نیز در بر می گیرد. در این رویکرد، نمی توان از جر

شناخته شده و شایع از جرایم قلمداد کرد و اگر جرمی در پیوند با سیل مطرح شود؛ در اینجا سیل خاصیتی نداشته و آن جرم می 

 تواند در حوزه ها و بسترهای دیگر نیز مطرح شود.

ه زیان های برخاسته از سیل با مسوولیت اجتماعی و نهایتا با مسوولیت مدنی پیوند دارد. هسته بنیادین این رویکرد این است ک 

مسوولیت اجتماعی بر پایه قرارداد اجتماعی، دولت را مسوول سامان بخشی به جامعه می داند و زداینده یا اصلاح کننده آسیب ها یا 

ایه زندگی مورچگانی برای خود انسان ها نیز مطرح می شود که درباره خطراتی می داند که جامعه را تهدید می کند. همین نگرش بر پ

رخدادهای طبیعی، پیش از آنکه هر گونه از مسوولیتی مطرح شود؛ مسوولیت شهروندان در برابر همدیگر به اقتضای بایسته های زندگی 

ل انسانی، رابطه استناد میان رفتار و اجتماعی مطرح می شود. همچنین ارکان مسوولیت مدنی که بر تحقق خطر از سوی یک عام

نتیجه زیانبار و تقصیر در ایراد خسارت استوار است؛ گونه ای دیگر از مسوولیت است که خود با اما و اگرهای چندی مطرح می شود. 

                                                 

توفان ها، فوران های آتشفشانی و قدرت صخره ها و آب )سیل( همیشه این باور را به ژاپنی ها القا کرده است که جهان، نیروی خاص »  -8۱5 

. مردم بخشی از نظم عالم اند و هستی فردی ندارند که آنها را از هستی آغازین جدا کند. همه چیز جزیی از کل یا مرکز نیرو است. ر.ک خود را دارد

 22، ص 1392دله، نلی؛ ژاپن روح گریزان؛ ترجمه ع.پاشایی و نسترن پاشایی، انتشارات روزنه، چاپ اول، 
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لیت کیفری، حال این اما و اگرها و چالش ها در مسوولیت کیفری که ارکان و شرایط فزون تری در سنجش با دیگر گونه های مسوو

دارد بیشتر است. اینکه ارکان مسوولیت کیفری در سنجش با دیگر گونه های مسوولیت بیشتر و حساس تر است به جهت ماهیت و 

 اهداف ضمانت اجراهای کیفری است که بر مرتکب جرم بار می شود.

لی برای منع مسوولیت کیفری باشد. از سوی دیگر، در بادی امر در نگاه سنتی، سیل دست کم برای سیل زدگان می تواند عام

اضطرار به عنوان یکی از موانع مسوولیت کیفری بیشتر با رخدادهای طبیعی و به طور ویژه سیل نمود دارد. وضعیت سیل زدگی هم در 

ت مال خود حین سیل و هم پس از آن می تواند فرد را در چنان جایگاهی قرار دهد که برای نجات جان خود یا دیگری یا برای پاسداش

الوقوع از هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب ،1382قانون مجازات اسلامی  152ماده یا دیگری دست به انجام بزه بزند. طبق 

منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهقبیل آتش

قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن شود محسوب می

 ضرورت داشته باشد.

هرچند در رویکرد سنتی، سیل بیشتر با موانع مسوولیت کیفری مطرح می شود تا شرایط مسوولیت کیفری؛ ولی استثناگرایی از 

ود؛ زیرا اساساً اضطرار با وضعیت مضطر سنجیده می شود نه نوع خطری که به رخدادهای طبیعی ارتباط این دریچه سنجیده نمی ش

دارد. از این رو اگر منشا سیل یا آتش سوزی، عامل انسانی باشد بازهم اضطرار به عنوان مانع مسوولیت کیفری مطرح می شود. از سوی 

حدود است که نمی توان گفت سیل بیشتر از آنکه با شرایط مسوولیت کیفری دیگر، اضطرار درباره سیل چنان استثنای کوچک و م

 پیوند دارد با موانع مسوولیت کیفری پیوند دارد. زیرا اضطرار با شرایط مقرر در قانون تنها برای زمان وقوع سیل است و پس از آن را در

لیت به کار آید مگر اینکه عامل دیگری پدید آید. بنابراین بر نمی گیرد. هر وضعیتی که سیل پدید آورد، نمی تواند برای رفع مسوو

بر این امر دلالت دارد که سیل در آستانه وقوع است و پس از وقوع از گستره اضطرار بیرون  "خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع "تعبیر 

توانند با تمسک به باشند نمیمقابله با خطر میکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به ، 152ماده  تبصرهمی رود. جدا از این طبق 

. همین تبصره می تواند زمینه را برای مسوولیت کسانی فراهم کند که در برابر سیل این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

مانع مسوولیت کیفری گردد. بدین حال  و خطرات ناشی از آن وظیفه دارند و انجام ندادن وظیفه در این راستا نمی تواند به عذر اضطرار

قاعده اضطرار در سیل تنها برای کسی است که در سیل فعلی یا قریب الوقوع گرفتار شده و برای نجات جان یا مال خود یا دیگری 

ابی با خطر و رفتار ارتک نباشد سیل بر پایه رفتارهای عمدی پیشین وی مشروط بر اینکه خطرچاره ای جز انجام بزه نداشته باشد؛ 

بنابراین با این همه قید و شرط برای سیل در ایجاد اضطرار، جایگاه بهره برداری از  موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

آن برای رفع مسوولیت کیفری بسیار کم رنگ و ناچیز است. ولی با این حال، سپهر بازی برای سخن از مسوولیت کیفری همچنان 

مسوولیت کیفری به سه دلیل که در ادامه گفته خواهد شد، در زیان های برآمده از سیل، جایگاه کم رنگی دارد به  د بود وفراهم نخواه

 گونه ای که می توان گفت در قبال سیل، به طور استثنایی مسوولیت کیفری مستقر می شود:

 الف: رویکرد منفی در فقه جزایی

کند و هم مسوولیت مدنی را. به طور خاص، اگر است که هم مسوولیت کیفری را نفی می در فقه جزایی، سیل در زمره قوای قهریه

بر جایی  "لایبطل دم امرء مسلم "عامل زیان بدنی، قوای قهریه باشد، از دید فقهی جنایت به شمار نمی رود. بر همین اساس نیز قاعده 
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دیدگاه جنایت نبودن آسیب های بدنی  316م نخواهد بود.که در پی قوای قهری کسی بمیرد یا حتی باعث مرگ کسی شود؛ حاک

، در بخش دیات بازتاب یافته است. با این حال باید دانست که حتی یک گام 1382برخاسته از قوای قهری، در قانون مجازات اسلامی 

برای دیه بایسته است. در ماده فراتر از این، به طور پایه ای، در دیات نه مسوولیت کیفری طرح می شود و نه ارکان مسوولیت کیفری 

مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب قانون مجازات اسلامی مقرر شده که  141

ولیت در این ماده ارکان مسو آمده است.« قصاص»جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم

کیفری برای دیات پیش بینی نشده و دلیل آن هم چهره ضمان بودن این ضمانت اجرا است. به سخن دیگر، برای پرداخت دیه به 

عنوان ضمانت اجرای اصلی ) و نه بدل از قصاص که به عنوان ضمانت اجرای جایگزین است.( تنها رابطه استناد بایسته است و همین 

ایت بر انسانی است در غیر مورد عمد، باید دیه مجنی علیه پرداخته شود؛ خواه خود مرتکب بپردازد خواه که روشن شد انسانی عامل جن

 عاقله وی. 

حال با این پیش فرض که در ضمانت اجرای دیه، شرایط مسوولیت کیفری لازم نیست؛ فراتر از این، در رخدادهای طبیعی مانند 

 در، 1382قانون مجازات اسلامی  511 مادهطبق  د تا نوبت به پرداخت دیه برسد.سیل، حتی جنایت موجب دیه نیز مطرح نمی شو

 .است منتفی ضمان شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی

حکم این ماده نافی هر گونه مسوولیت خواه کیفری، و خواه مدنی و خواه دیگر گونه های مسوولیت مانند اداری نیز خواهد بود. به 

سخن دیگر چون زیان سیل به خودی خود اگر برخاسته از سیل باشد، عامل خسارت انسان به تسبیب یا به مباشرت نیست تا مسوول 

هست که آیا علل قهری به طور مطلق و نوعی نافی ضمان خواهند بود یا اگر دست انسان در تشدید این باشد. با این حال این چالش 

همچنان جاری  511علل هویدا باشد یا بتواند از این علل پیشگیری کند و با این حال زیان بدنی و یا مالی وارد شود نیز حکم ماده 

 است.

 گردد، آسیب موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در ههرگا 1382قانون مجازات اسلامی  514 مادهطبق 

 همراه به را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست، ضامن کسهیچ

 را آن اگر و است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد

 مانع هرگاه این ماده، 1 تبصرهبر پایه  .نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از

در قسمت دوم این ماده، عهده دار  311.نیست ضامن نیز ترمناسب حالت به وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور

                                                 
ان هدر است: خودکشی، جنایت خطایی بر خویش و مرگ قضا و قدری. ر.ک به حاجی ده آبادی، بر طبق منابع فقهی در سه جا خون مسلم -8۱6 

. منظور از مرگ قضا و قدری 492، ص 1381احمد؛ قواعد فقه جزایی ) حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم، 
ند پرت شدن کسی در اثر زلزله یا باد شدید یا سیل بر روی دیگری و آسیب دیدن وی. مرگی است که عامل انسانی با عامل طبیعی همراه است مان

 بنابراین اگر عامل طبیعی به تنهایی باعث آسیب یا مرگ شود، از اساس هدر دم مسلمان مطرح نمی شود.
که هم جرم و هم مسوولیت کیفری را می ، به قوای قهری به عنوان عاملی 1382مقرره های متعددی در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی  -8۱۱ 

 زداید، اشاره کرده اند: 
 .است منتفی ضمان آید، وجودبه طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه :531 ماده

 مورد حسب جنایت انواع تعاریف اساس بر شود جنایت سبب و بیافتد شخصی روی بر و کند پرت بلندی جای از را خود کسی هرگاه :512 ماده

 وارد او به صدمه و بخورد دیگری به و شود پرت زلزله و طوفان همچون قهری علل به و نزند سر او از فعلی اگر لکن شودمی محکوم دیه یا قصاص به

 .نیست ضامن کسی کند،
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شدن دیه به این جهت است که زیان بدنی در اینجا به سیل نسبت داده نمی شود بلکه یک عامل انسانی بر وضعیت برخاسته از سیل 

 چیره شده و پیوند رفتار با زیان را با خود برقرار کرده است.

 

 ب: چالش های رابطه استناد

یت کیفری درباره زیان های برآمده از سیل، پیوند استناد میان عامل انسانی و زیان های برآمده اصلی ترین کاستی برای مسوول

است. فعال مایشا در زیان های سیل همانا، آب فراتر از توان بسترهای رودخانه ها و دریاچه ها و به طور کلی گذرگاه های آب است. این 

وز به محیط حضور انسان است و همه زیان هایی که به بار می آید نیز برخاسته از سرکشی آب و بیرون رفتن از بستر و حریم خود، تجا

آن چیزی است که آب بر روی آن اثر گذاشته است. اگر خفگی انسان یا مصدومیت وی در پی فشار آب پدید آید یا اموال و دارایی ها 

رده است. آب به عنوان علت و زیان به عنوان معلول پیوند تلف یا از میان برود، همگی در پی یک عامل اند و آن اینکه آب طغیان ک

تنگاتنگی برقرار می کنند که عامل انسانی کمتر می تواند در این پیوند نقش موثر یا قطع کننده داشته باشد؛ مگر موردهایی مانند 

ه در این حال پیوند علیت قطع می شکستن تقصیری یا عمدی سد یا انحراف عمدی یا تقصیری مسیر رودخانه و اقدام های اینچنینی ک

شود و حتی در چنین موردهایی شاید نتوان گفت که سیلی به راه افتاده یا سیلابی در میان بوده است؛ زیر آب طغیان کرده در اصل 

ی برخاسته از اقدام انسان ) چه در قالب شخص حقیقی و چه به عنوان اراده شخص حقوقی( است. در اینجا شخص حقیقی یا حقوق

 حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت ،482 مادهمسبب و سیل مباشر در زیان بدنی یا مالی است. طبق 

  .شود انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت نحوبه آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند

همین دو نکته بس است که نخست، سیل به عنوان پدیده طبیعی و بنابراین در استثناگرایی مسوولیت کیفری در قبال سیل 

قانون مجازات اسلامی را می توان  511ویرانگر، خود عامل ویرانی و تباهی است و پیوند علیت با زیان ها را برقرار می کند. فرض ماده 

ت انتساب آنها با عامل انسانی یک استنثا است. در اینجا فهمید که زیان های برامده از علل قهری آنچنان آشکار و روشن اند که اثبا

 شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی در طبق این ماده،

                                                                                                                                                                  
 شوند تلف یا مصدوم خودرو سرنشینان موانع، با آن برخورد یا و خودرو شدن واژگون مانند حوادثی سبب به رانندگی هنگام هرگاه: 515 ماده

 به مستند حادثه وقوع چنانچه. است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند و نبوده سیل و زلزله همچون قهری علل حادثه، سبب که صورتی در

 .است ضامن شخص آن باشد دیگری حقیقی یا حقوقی شخص

 اوست دیه ضامن کننده،دعوت شود، مفقود اند،برده بیرون و فراخوانده اقامتش محل از مشکوکی طوربه و شبانه که را شخصی هرگاه :513 ماده

 شده کشته اگر یا است نداشته او به ارتباطی که بوده قهری علل یا عادی مرگ به کرده فوت اگر یا است زنده شدهدعوت که کند ثابت اینکه مگر

 نیز گردد مفقود شخص آن و برباید را کسی دیگری، طریق هر یا تهدید یا حیله با که کسی مورد در حکم این. است رسانده قتل به را او دیگری

 .است جاری

پیش حوادث اثر در و دهد قرار است، جایز آن در اشیاء دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزی کسی هرگاه :516 ماده

 نوعاً  که باشد گذاشته طوری را آن آنکه مگر است منتفی ضمان شود خسارت یا صدمه موجب و بیفتد دیگری ملک یا و عام معبر به نشده بینی

 .باشد خسارت یا صدمه مستعد

 علتبه لکن نماید احداث است لازم ایمنی و بنا استحکام در که مقرراتی رعایت با و محکم برپایه را دیواری یا بنا شخصی هرگاه :519 ماده

 احداث خود ملک سمت به را بنا یا دیوار چنانچه و نیست ضامن گردد، آسیب موجب و کند سقوط سیل، یا زلزله مانند نشده، بینیپیش حوادث

 .نیست ضامن گردد، آسیب موجب و نماید سقوط دیگری سمت به اتفاقاً لکن کندمی سقوط خود، ملک در طبعاً کند سقوط اگر که نماید
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دوم نقش اشخاص حقیقی یا حقوقی تنها به صورت تسبیب قابل طرح اند و درباره تسبیب همین اندازه بس است  .است منتفی ضمان

که اگر مسبب مقصر یا قاصر باشد درباره احراز رابطه سببیت، اما و اگرهای بسیاری مطرح می شود. به سخن دیگر با بوِد یک مباشر 

برای احراز سببیت انسان در زیان های بدنی یا مالی بسی چالش برانگیز و ناکارآمد طبیعی نیرومند به نام سیل، شیوه های اثباتی 

خواهد بود و حتی اگر این شیوه ها به دستاوردی برسند باز رویه قضایی و انصاف به مسوولیت مدنی اشخاص گرایش دارد تا مسوولیت 

 کیفری.

کنار های عامل های طبیعی در نظر بگیریم، باز هم انسان در کنار  دوم اینکه اگر نقش عامل انسانی یا دست اندازی وی را نیز در

دیگر عامل ها که معمولا از خود قدرتمند تر اند، قرار می گیرد و در چنین شراکتی قطعا نقش انسان کمتر از عامل های غیر انسانی 

ص حقیقی و چه در قالب اراده شخص پس حتی اگر بتوان به طور قانع کننده نقش عامل های انسانی ) چه در قالب شخ 319است.

 حقوقی( در سیل زیانبار بررسی کرد؛ باز از استثنایی بودن مسوولیت کیفری در این زمینه نمی کاهد.

                                                 
در گزارش سیلاب های کشور؛ زمینه ها و راهکارها، نوشته دکتر مراد کاویانی در دیده بان امنیت ملی ) متعلق به پژوهشکده مطالعات  -319 

گر قرار ( به زمینه های سیلاب اشاره شده که نشان می دهد زمینه های انسانی در کنار دو عامل نیرومند دی89) تیرماه  91راهبردی( در شماره 

خطر  خوشستدها، نیمی از کشورمان دارند. بخشی از این گزارش در راستای تبیین موضوع مورد بحث در اینجا آورده می شود: بر پایه داده

جهان است  خیزایران چهارمین کشور سیل ها،. بر پایه گزارشده استافزوده شآن گستردگی و  بر شمار گذشتهسال چند که طی است  زاییسیل

است.به باور کارشناسان سه دسته عوامل آب و هوایی، روا داشته را بر کشورهزینه بالاترین که در میان پیشامدهای طبیعی، 

 اند.های ایران مؤثر بودهزایی سیلابهای انسانی در پیدایش، گسترش، بسامد و آسیباندازیچهرشناسی)ژئومورفولویک( و دستزمین

ه دانجامیتغییر رفتار طبیعت و آب و هوایی زمین  عناصر نوسان گسترده در به گرمایش جهانی در قالب تغییر اقلیمهوایی:  الف: عوامل آب و

تغییر در الگوی  های آن به صورت پیوستاری از رخدادها در قالبکه بازتابدر الگوهای آب و هوایی شده  دگرگونی گسترده زمینه . این نوساناست

نجامیده است. با این حال، این ا های کشوربه گسترش و بسامد سیلاب بارش از برف به باراندگرگونی آسا، سیل یهادن بارشرگباری ش ش،بار

رو به کاستی خواهد نهاد که ریشه این کاهش بارش را های آینده کشور در دههندگی میانگین بارهمراه هستند و  کاهش بارش ایرانها با دگرگونی

پی  های بالاتربه عرض خاور مدیترانه از جمله ایرانهای جوی در منطقه جبهه یا همان بزرگ مقیاس هواشناسیهای جایی سامانهباید در جابه

احتمال  برابر، داشت اما در دکاهش بارش بیشتری خواهکشور  ر و دیگر مناطقسنجی با خاودر هم زاگرسگرفت. بر بنیاد برآوردها حوضه آبریز 

 لاست.ابجنوب کشور مناطق افزایش بارش 

را در پی های اقلیمی ایران در فراسنج های بنیادینیودگرگ، زمینای و تغییر کاربری از افزایش غلظت گازهای گلخانه برخاستهگرمایش جهانی 

های دهه گذشته پیامد دگرگونیمان طی دو اقلیمی کشور-جوی انگررویهای هاست. افزایش دما، کاهش بارش و افزایش فراوانی رخداد پدیدهتشدا

های جنوب باختری کشور بیشتر شده . از دیگر سو، طی دو دهه اخیر برخاسته از تغییر اقلیم، نقش پرفشار دریای سرخ در بارشهستند یاد شده

ای و فراگیر نیست. ای پهنهرانهکند و مانند سامانه مدیتای یا رودهای جوی فعال عمل میاست. این سامانه در جنوب و باختر کشور به صورت رشته

ناپذیر بارش در این بخش از کشور متفاوت باشد و یک استان پُربارش و استان کناری به بینیهمین شناسه سبب شده که هر ساله به صورت پیش

پذیر نیست به بینیجوی پیش واسطه فراگیری نبودن سامانه بارش دریافتی به شکل گسترده افت کند. این در حالی است که رفتارشناسی رودهای

های کشور خاستگاه سودانی با هسته گرم داشت اما طی چند سال اخیر برخاسته از دگرگونی اقلیم درصد بارش 21ای که پیش از این، فقطگونه

های بالاتر رفتن مرزِ برف و بارش ای بارش برف در دوره سرد سال،های آن در شکل اُفت گستردهو بازتاب و رو به فزونی نهاده روابط بارش برآشفته

 است.ها این منطقه نمود یافتهآسا در استانرگباری سیل

های طبیعی زمین هستند و آنگاه به سانحه طبیعی پیشامدهای طبیعی بخشی از رفتار سامانهچهرشناختی)ژئومورفولوژیک(: های زمینب: بستر

ا نادیده بیانگارند. هر مکان برخاسته از موقعیت جغرافیایی و بسترهای ها رها حقوق طبیعی مکانشوند که انسانتبدیل می

ها، اضافه بار ها بدون نگرش به این ظرفیتچهرشناسی)ژئومورفولوژیک( اش ظرفیت و گنجایشی خاص خود را دارد. آنگاه که انسانزمین

اندازند. به باور نند و امنیت و ثبات باشندگان را به خطر میشکها میمحیطی)جمعیت، مسکن و سازه( بر آنها سوار کنند، عناصر محیطی مکان
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 پ: پویایی و نسبیت جرم ناشی از سیل

که مرتکب  جرایم مرتبط با سیل را در یک نگرش کلان می توان بر سه دسته تقسیم کرد: دسته نخست به جرایمی گفته می شود

بخش تعزیرات مصوب  -قانون مجازات اسلامی 659ماده از موقعیت سیل برای انجام بزه بهره می گیرد. مشهورترین مقرره در این زمینه 

تصادف رانندگی صورت  سوزی یا در محلزده یا جنگی یا آتشهر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله است که مقرر می دارد: 1315

در واقع  318د شد.( ضربه شلاق محکوم خواه14سال و تا ) مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج رایط حد نباشدپذیرد و حائز ش

                                                                                                                                                                  
ها و اند که به صورت نهفته درگیر انواع گَزندهای محیطی و طبیعی هستند. در این میان، زمینهها در جاهایی سکونت گزیدهکارشناسان، انسان

محیطی شهروندان، سالار، پایین بودن سواد زیستکردهای سرمایههای قانون یا ضعف نظارت کارگزاران، رویبسترهایی مانند فقر جامعه، کاستی

ها و ها عامل دیگر در کشاندن شهروندان برای سکونت در مناطق پُرخطر بدون نگرش به بازتابهای اقتصادی و دهفرهنگ سرمایه زده، دگرگونی

های ایران طی آنکه آن محیط، زمینه پذیرش آن بار محیطی را داشته باشد. بر بنیاد آمار، بَسامد سیلاند. بیهای مالی و جانی کارگر افتادههزینه

به نقش  پروایی مردم و کارگزاران، بیسرزمین عوارض ،موقعیت جغرافیاییاست. این آمارها پیوند سرراستی با چند دهه گذشته رو به فزونی نهاده

شوند به دو دسته شهری و های ایران را بر بنیاد جایی که آشکار میکارشناسان سیلاب دارد. ها و فضاهازهاجرای سا پایداری محیط در طراحی و

  کنند:ای تقسیم میرودخانه

 پوشش نابودی ست.هاآبروانوری گرداناکارآمدی شبکه های ایران در درجه نخست گویای شدن سیل در شهرنارو های شهری:سیلابیک، 

نفوذناپذیری زمین شهرها، ، های آبریز در قالب تغییر کاربری زمینحوضه زمین ، هموارسازیهاها و رودخانهانحراف مسیل ه،های منطقرستنی

 الگوی زهکشی طبیعی ، اضافه بار محیطی)سازه، مسکن و جمعیت( به دگرگونی درهامسیلاز برداری نادرست بهره ،هابه حریم رودخانهاندازی دست

های مهر و آبان دست کم در بارش سیلاببرخاسته از ناپایداری های کشور انجامیده و پیامدهای چنین تحولاتی در قالب بسیاری از شهر

شدن سیل در نواحی شهری،  نارو گذرند در شکلمی آن شهر ( در آن دست شهرهای شمالی، باختری و جنوبی که رود یا رودهایی از1381امسال)

 و شهری هایهای پیشین نشان داد که زهکشها بسان سالو رودها نمود یافت. گزارش این سیلاب هاشدن مسیلسیلابیها، گذرگاهگرفتگی آب

ها و رودها با این ذهنیت که کشور بسیاری از مسیل .اندنشده طراحی درست شهرها طبیعی جغرافیای و آبریز حوضه مساحت به فراخورِ آبگذرها

خشک طغیان رودخانهقم و  1399شوند. هنوز دیرزمانی از سیل سال روبی نمینماید لایامکان بارش دور از ذهن میسالی دیرپاست و درگیر خشک

 .شوندمی سیلاب دست شهر، دستخوشپایین و مرکزی مناطق شدید در مناطق بالادست شهر، بارش اندک با نگذشته است. 1385شیراز در سال

ها گستردگی حوضه ورودی آب، پهنا و ژرفای زهکش ها،شیب و درازای خیابان بسیاری از این شهرها به فراخوردهند در های میدانی نشان مییافته

ها شود و مدیریت امور جاری شهر در بسیاری از زماناند و با اندک بارشی، شهر سیلابی مینشده درست طراحی و آبگذرهای شهری در جهت شیب

 ریزد.ینی به هم میحتی با وجود آگاهی و هشدارهای پیش

 از ای که سیلابآیند که حجم آبِ روان رود، افزون بر گنجایش آن باشد به گونهها آنگاه پدید میای: این گونه سیلابرودخانه هایدو: سیلاب

های اقتصادی و اجتماعی و فعالیتهستند سیل  خطرستخوش د پیوسته هارودخانه کناریمناطق ای شود. در چنین زمینه و زمانه سرازیر هاکناره

 ها، وضعیتحوضه آبخیز نقطه سراب در ها اوضاع طبیعی، میزان بارش مسیر، بارش. در سیلابی شدن این رودخانهدشونمیتهدید  این گونه مناطق

دارند. برای نمونه تنها ها و میزان دست اندازی انسانی در محدودسازی ظرفیت انتقال حجم کلان آب نقش بنیادی گنجایش آبراهه و فیزیوگرافیک

 هادر حریم رودخانهاندازی کاری در مسیر رود و دستکارشناسان دستاستان کشور رخ داد که  11سیل در  234بیش از  (،81-98یک سال )

اند. به باور ها ساختهها یا کنار رودها و مسیلها را درون مسیلبنیادی ترین عامل سیل شناخته شدند. برای نمونه در بسیاری از مناطق راه

 .دانسانی در چرخه طبیعت هستنهای اندازییند دستابرطبیعی داشته باشند، خاستگاه بیش از آنکه در ایران  سیلرخدادهای بیشتر  کارشناسان
جایگاهی نداشته است. در متون فقهی در  1362و قانون تعزیرات  1314این ماده در قوانین کیفری اصلی پیشین یعنی قانون مجازات عمومی  -318 

بحث سرقت حدی، اگر ربودن مال در سال قحطی باشد، مستوجب حد نخواهد بود و در این راستا میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد. ر.ک 
. در واقع سال 361ی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ حدود و تعزیرات، جلد دوم،  ترجمه اکبر نایب زاده، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ص نجف

قحطی بر مبنای یک سالی است که به دلیل شرایط ناگوار محیطی  و آب و هوایی موجب کم شدن مواد غذایی می شود و این شرایط ممکن است 
قانون مجازات اسلامی نیز یکی از شرایط سرقت حدی آن است که سرقت در سال قحطی صورت نگیرد. این  269باشد. در بند خ ماده  ناشی از سیل

تفاوت اساسی دارد؛ زیرا سرقت در منطقه زلزله زده به جهت سوء استفاده مرتکب از موقعیت  659ویژگی با سرقت در منطقه سیل زده موضوع ماده 
وجیهی برای اینکه مشکلات سبب سرقت شده است. از این رو، مبنای حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، سال قطحی است که بزه است و نه ت
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سرقت در منطقه سیل به عنوان یک سرقت با کیفر شدیدتر از حالت عادی آن به شمار می رود؛ همچنانکه جرایم ثبتی پس از از بین 

نیز چنین جایگاهی دارند. دسته دوم جرایم مرتبط با تقصیر یا عمد کسانی که زمینه  رفتن اسناد ثبتی یا بر هم خوردن مرزبندی املاک

 را برای تشدید سیل فراهم کرده اند و دسته سوم جرایم مرتبط با وظیفه که عموما به کارمندان دولتی و متصدیان امر دلالت دارد.

فتارهای مجرمانه، نسبی اند. چون مرز مشخصی برای در دسته دوم و سوم، سرزنش پذیری، شفاف بودن و حتی قانونی بودن ر

گستره وظیفه و سنجه های آن نیست. اینکه دارندگان وظیفه تا چه اندازه خود را ملزم به رویارویی با پدیده های طبیعی بدانند و با چه 

که ضمان در برابر زیان های بدنی را  514ماده  2معیار بتوان آنها را مقصر تلقی کرد؛ تماما نسبی است. حتی در جایی مانند تبصره 

 قابل قصور یا تقصیر و در این راستا، دارند برعهده را ) از جمله سیل( حوادث آثار رفع یا اصلاح مسؤولیت که دستگاههایی یا افرادبرای 

داشته اند؛ نیز گمان آور است؛ زیرا اصلاح یا رفع آثار سیل به عامل های گوناگونی از جمله شدت سیل، بستر  وظیفه انجام در استناد

سیل، زمان و مکان وقوع سیل، امکانات نهادهای متصدی، میزان همکاری میان نهادهای گوناگون، میزان همکاری شهروندان، خرده 

ی از این دست سبب می شود تا وظیفه در برابر اصلاح امری نسبی باشد. به همین فرهنگ های حاکم در منطقه سیل زده و نمونه های

نحو، ضمان اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در قبال رفع آثار سیل، امری نسبی خواهد بود. همین نسبیت سایه سنگینی بر روی 

تواند از عهده قانونگذاری در قبال آن برآید، مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل خواهد انداخت که حتی اگر قانونگذار ب

 سیاست قضایی و اجرایی به احتمال زیاد در این راستا با ضعف ها و تردیدهایی رو به رو خواهد بود. 

 

 بند دوم: رویکرد قاعده گرایی به مسوولیت کیفری

طبق قانون در برابر پدیده سیل دارند. در رویکرد قاعده گرایی، مسوولیت کیفری در قبال وظایفی است که اشخاص گوناگون 

رویکرد قاعده گرایی دو ویژگی بنیادین دارد: نخست اینکه، نتیجه گرا است و تا هنگامی که سیل زیان ها و خطراتی به بار نیاورد، 

شود؛ بلکه مسوولیت کیفری نیز مطرح نمی شود. به سخن دیگر، مسوولیت کیفری درباره سیل به عنوان یک قوه قهریه مطرح نمی 

 درباره زیان هایی است که به اشخاص نسبت داده می شود ولی سیل بستر چنین زیان هایی شده است.

دوم اینکه مسوولیت کیفری مبتنی بر وظیفه و در عموم موردها، رفتار مسوولیت آور، مبتنی بر ترک فعل است. دلیل این امر، به 

رباره مدیریت پیش، حین و پس از سیل را دارند. در واقع قاعده گرایی جهت وظیفه هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی د

مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل با رویکرد نوین بر مبنای وظیفه گرایی مطرح می شود و این رویکرد در برابر رویکرد 

مین دلیل قاعده گرایی به معنای تعمیم عموم استثناگرایی است که از دریچه فعل و نباید محور به موضوع می نگریسته است. به ه

موضوعات حقوق کیفری در قبال زیان های ناشی از سیل نیست؛ بلکه از دریچه رفتار در قالب ترک فعل که اساس آن را وظیفه تشکیل 

 می دهد به موضوع می نگرد.

ن برای آن مجازات تعیین شده است جرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانوقانون مجازات اسلامی،  2طبق ماده 

نوع یا ماهیت رفتار مجرمانه اگر بر پایه نبایدها یا نهی قانونگذار باشد؛ مرتکب با انجام آن ) فعل( دارای مسوولیت  شود.محسوب می

                                                                                                                                                                  
ع مشخصاً مدت زمانی است که بیشتر مردم به تنگنا افتاده اند ولی مبنای تشدید مجازات در سرقت در منطقه سیل زده به جهت انتظار کمک و نو

طقه است؛ همچنانکه ممکن است سرقت در منطقه سیل زده، خود شرایط سرقت حدی را تماما داشته باشد و مرتکب دوستی از مردمان در این من
 به حد سرقت نیز محکوم شود.
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سوولیت کیفری خواهد بود. کیفری است ولی اگر بر پایه بایدها یا امر قانونگذار باشد، مرتکب با انجام ندادن آن ) ترک فعل( دارای م

بنابراین هرچند در قبال زیان های برآمده از سیل، مسوولیت مبتنی بر فعل استثنا است ولی در همان حال مسوولیت مبتنی بر ترک 

و فعل، یک قاعده به شمار می رود. بر این پایه، رویکرد قاعده گرایی به مسوولیت کیفری در سه مرحله زمانی پیش از سیل، حین آن 

 پس از آن بررسی می شود: 

 

 الف: مسوولیت کیفری در قبال پیشگیری نکردن از سیل

مرحله پیشینی سیلاب یا پیشگیری نکردن از سیل در واقع ناظر به رفتار فعلی و ترک فعلی است که موجب وقوع سیل یا تشدید 

دادن سیل اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین مسوولیت  پیامدهای سیل شده است. از آنجا که در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشور، رخ

کیفری تنها زمانی مطرح می شود که زیانبار بودن سیل منتسب به رفتار شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در اینجا وقوع سیل به جهت 

ه یا اینکه اگر رفتار انسانی در رفتار انسانی بوده که در وضعیت طبیعی و عادی اگر اقدام انسانی در میان نبود؛ سیل زیانبار رخ نمی داد

میان نبود، پیامدهای سیل به این اندازه یا گستردگی نبود. بنابراین علت مسوولیت در اینجا، رفتار مسوولیت آور، تسبیبِ عامل انسانی 

 خواه در پیکره شخص حقوقی و خواه شخص حقیقی است. 

های غیرقانونی مرتبط با سیل، فعلی است؛ مانند قطع غیر قانونی نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه تجاری، بیشتر رفتار

درختان، شکار غیر قانونی جانوران، از بین بردن گیاهان و به طور کلی رستنی های مورد حمایت قانون، تهدیدهای گوناگون بر ضد 

ازهای غیر قانونی و غیر اصولی در محیط زیست، تجاوز به حریم رودخانه ها اعم از رودخانه های جاری، فصلی و خشک، ساخت و س

بستر رودخانه ها یا مکان های که در آستانه گذر سیلاب اند، برداشت غیرمجاز خاک و مانند اینها که در مقرره های گوناگون پیش بینی 

ا است. حتی اقدام شده اند، هرچند به طور صریح با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب وضع نشده اند ولی کارآیی اصلی آنها در همین راست

هایی مانند حفر غیرمجاز چاه های عمیق یا نیمه عمیق یا ساخت و سازهای غیر اصولی یا برداشت بی رویه آب یا ساخت سدها یا 

تغییرهای دیگر در طبیعت که سبب خشکسالی می شود؛ خود باز زمینه سیلاب های آینده است. بخش بزرگی از سیلاب ها بر بستر 

 لی پدید می آیند و به طور کلی پیوند سیلاب با خشکسالی بسیار تنگاتنگ است. چندین سال خشکسا

نسبت به اشخاص و دستگاه های مسوول، عدم نظارت بر عملکرد شهروندان یا اشخاص حقوقی به ویژه شرکت ها یا نهادهای 

یرمجاز پیش گفته دست می زنند؛ موجب دولتی، نظامی و حاکمیتی خواه از درِ تصدی گری و خواه از درِ حاکمیتی به رفتارهای غ

آن، می تواند به خوبی نشان  285مسوولیت کیفری بر مبنای ترک فعل خواهد بود. دگرگونی های قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 

می شود. دهد که گاه میان عامل فعلی و عامل ترک فعلی هم در رفتارهای عمدی و هم در رفتارهای غیرعمدی، شرکت در جرم محقق 

از آنجا که استناد در رفتارهای مبتنی بر فعل، واقعی و ظاهری و در رفتارهای مبتنی بر ترک فعل، اعتباری است؛ اگر احراز شود که 

زیان های بدنی و مالی سیل، به جهت اقدام مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام رفتارهای غیرمجاز از یک سو و قصور یا تقصیر 

خاص مسوول در نظارت بر رفتارهای اشخاص پیش گفته از سوی دیگر بوده است؛ در این صورت شرکت در جرم غیر نهادها یا اش

پیش بینی شده است؛  14عمدی پیش بینی شده در قانون خواهد بود و با قواعد که در قانون مجازات اسلامی به ویژه در تبصره ماده 

 روا داشت.همین رویکرد را نیز می توان در مسوولیت مدنی 

 ب: مسوولیت کیفری در قبال اقدام نکردن حین سیل
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مرحله وقوع سیل و شیوه مدیریت سیل می تواند خاستگاه مسوولیت کیفری برای اشخاص و نهادهای مسوول باشد که سبب 

و  81پایان سال تشدید سیل یا عدم پیشگیری از وقوع زیان های بیشتر یا عدم اصلاح وضعیت پیش آمده خواهد بود. در سیل های 

، می توان از برخی نمونه های قصور در حین سیل را به عنوان سنجه ای برای مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در 89آغازه 

 391نگاه داشت.

هرچند سیل ناگهانی و در فرصت اندک به زیان های بزرگ می انجامد ولی بستر سیل، زمین های گسترده ای است که می تواند 

سیل از زمان شروع در نقطه ای تا زمان اتمام در نقطه دیگر را طولانی کند. بنابراین، اقدام حین وقوع سیل، به معنای مدیریت  فرآیند

 سیل در قبال مناطقی است که در معرض سیل خواهند بود. 

نشده است؛ به ویژه آنکه قواعد درباره این مرحله چون عموما به مدیریت سیل می پردازد؛ مقرره های کیفری درباره آن پیش بینی 

رفع مسوولیت در اینجا نمود بیشتری نسبت به شرایط مسوولیت کیفری دارد. به طور کلی می توان از چهار قاعده اضطرار، احسان، 

مصلحت و بهبود سراغ گرفت که در حوادث غیرمترقبه به طور گسترده می توانند برای رفع مسوولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح 

می توانند در حین سیل، دلیل کمک یا مدیریت اشخاص حقوقی و حقیقی در قبال سیل زدگان  391شوند. قاعده اضطرار و قاعده احسان

باشند؛ با این حال اضطرار و احسان هر دو جنبه عمومی داشته و ناظر به همه شهروندان اند و درباره کسانی که بر حسب وظیفه باید در 

طق سیل زده عمل کنند، همچون شهروندان غیرمضطر تلقی می شوند که باید تدبیرها و دقت های بایسته را قبال سیل زدگان یا منا

روا دارند و در برابر تقصیر و قصور نیز مسوولیت خواهند داشت. پس منطقا برای کسانی که طبق قانون وظیفه در قبال مدیریت سیل 

ولیت کیفری را سراغ گرفت؛ بلکه اینها می توانند از قواعد دیگری همچون مصلحت دارند، از باب اضطرار یا احسان نمی توان رفع مسو

 یا بهبود کمک بگیرند. 

 پ: مسوولیت کیفری در قبال رفتارهای غیر قانونی پس از سیل

                                                 

بنابراین است  یقابل پيش بين تا حدودی بارش ها در فصول مختلف یزمان و ميزان تقریب یدر حوزه هواشناس یعلم های داده براساس -83۱ 

از ميزان  ی رامتوليان امور منابع آب یآگاه چنانچه بر این اساس لذا قابل پذیرش نيست.سد کرخه  یحوضه ها یعدم اطلاع از آورده احتمال یادعا

قصور  لیآب ذخيره شده از دلا یعدم اقدام به موقع در رها ساز بدانيم،محرز  یسدها، ظرفيت رودخانه ها و حوزه آبخيزدار ریو ذخا یورود

است تا مقصرین تحت تعقيب قرار گرفته و دولت به  یضرور یلذا استناداً به قانون مجازات اسلام تلقی خواهد شد. ویژه وزارت نيرودولت ب

ر.ک به گزارش مسووليت مدنی در گزارش ملی سيلابها، نوشته  و عدم رعایت ضوابط قانونی ملزم گردد. یمبالات یخسارات وارده به دليل ب برانج

 ۱ملائکه پور شوشتری، عضو هيات علمی گروه حقوق دانشگاه شهيد چمران اهواز، ص  سيدمحمدحسن

 

 را رفتاری دیگری به کمک و احسان انگیزه با شخصی هرگاه بازتاب یافته است. 1382قانون مجازات اسلامی  511 مادهقاعده احسان در  -834 

 نکات و قانونی مقررات رعایت درصورت شود خسارت یا و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است، لازم او ناموس یا عرض جان، مال، حفظ جهت به که

از جهت پیامد میان احسان و اضطرار فرق است. در هر دو مسوولیت کیفری منتفی است ولی در اضطرار مسوولیت مدنی پابرجا است  .نیست ضامن ایمنی،

وت اساسی این دو در این است که اضطرار با رعایت شرایط، جرمی را نسبت به شخصی غیر از در حالی که در احساس مسوولیت مدنی نیز منتفی است. تفا

تار زیانبار کسی که جان یا مالش به خطر افتاده برای نجات دادن شخص به خطر افتاده انجام می دهد؛ در حالی که در احسان، محسن با رعایت مقررات، رف

ی دهد. پس اگر کسی برای نجات جان الف، درب خانه ب را بشکند با رعایت شرایط از باب اضطرار و اگر را نسبت به خود شخص در معرض خطر انجام م

 برای نجات جان الف، درب خانه وی را بشکند، با رعایت شرایط از باب احسان مسوولیت نخواهد داشت.
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 پس از تحقق سیل و فروکش کردن سرکشی آب، منطقه سیل زده پدید می آید که تهدیدهای آن کمتر از زمان وقوع سیل نیست.

در این زمان به طور ویژه چون، تهدید اصلی یعنی سیل از میان رفته، باید عارضه های سیل زدگی از سوی اشخاص و نهادهای مسوول 

از میان برود و خسارت های سیل جبران شود. در مقررات کیفری ایران، مقرره های منسجم و مشخصی برای مدیریت حقوقی پس از 

ه های پراکنده می توان از مسوولیت برخی اشخاص و نهادها در قبال رفتارهای غیر قانونی پس از سیل دیده نمی شود ولی در مقرر

 موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه قانون مجازات اسلامی، 514 مادهسیل را سراغ گرفت. طبق 

 چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست، ضامن کسهیچ گردد، آسیب

 است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد همراه به را

 مانع هرگاه ، 1 تبصرهطبق  .نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از را آن اگر و

این  2 تبصرهقاعده بازتاب یافته در  .نیست ضامن نیز ترمناسب حالت به وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور

اند. طبق این  ماده، بیانگر مسوولیت مدنی و کیفری درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی است که وظیفه دار برطرف کردن آثار سیل

 در استناد قابل قصور یا تقصیر درصورت دارند، برعهده را حوادث گونهاین آثار رفع یا اصلاح مسؤولیت که دستگاههایی یا افراد " تبصره

 ".باشندمی ضامن وظیفه، انجام

ه از سیل را از منظر این ماده به سیل، می توان بخشی از مسوولیت کیفری مرتبط با پیامدهای برخاست 514با توجه به تصریح ماده 

 قاعده گذاری کرد. 

قاعده نخست درباره اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول و وظیفه دار است و آن اینکه، اشخاص حقیقی و حقوقی که مسوولیت اصلاح 

. این قاعده که در یا رفع آثار حوادثی چون سیل را دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند

 بیان شده است؛ در سنجش با متن ماده سه ویژگی بنیادین دارد:  514تبصره ماده 

یا چیزی که سیل یا قوه قاهر دیگر پدید آورده است.  "مانع "اشاره شده ولی در ماده به  "آثار حوادث"به  2نخست اینکه در تبصره 

طور کلی هرگاه سیل یا دیگر قوای قهریه، وضعیت منطقه یا مناطقی را به گونه ای به خوبی نشان می دهد که به  "آثار حوادث "تعبیر 

خواهد بود و اشخاص و نهادهای مسوول باید نسبت  "آثار حوادث "بر هم بزنند که با وضعیت پیشین خود فرق داشته باشد؛ منطبق با 

ماده پیشنهاد می دهد که با توجه به سیاق این تبصره، نشان می به اصلاح و رفع آن بکوشند. در واقع تبصره مقرره ای بسیار عام تر از 

، قاعده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول در قبال بلایای طبیعی مانند وزارت کشور و سازمان های تابع آن، 1382دهد از سال 

با توجه به این تبصره مسوول رفع و  شهرداری ها، سازمان مدیریت بحران، هلال احمر و دیگر نهادهایی که طبق مقررات مسوول اند؛

اصلاح آثار حوادث اند. یعنی، باید هرگونه اثری که نشان دهد، در منطقه یا مناطقی، رخداد غیرمنتظره ای آمده را برطرف و وضعیت آن 

 بود.  را به پیش از آن یا مناسب تر برگردانند. اگر این تکلیف یا وظیفه را انجام ندهند در این صورت ضامن خواهند

دوم اینکه، افراد یا دستگاه ها برای ضامن شدن، چه مقصر باشند و چه قاصر فرقی نمی کند. هرچند درباره مرز تقصیر و قصور 

اختلاف نظر هست ولی با توجه به ساختار و کاربرد این دو تعبیر باید گفت که تقصیر و یا قصور ناظر به رفتارهای غیرعمدی ضمان آور 

اولی رفتارهای عمدی را هم در بر می گیرد. به سخن دیگر، قانونگذار و جامعه از افراد و دستگاه های مسوول انتظار است که به طریق 

 ندارد به طور قصدی و عمدی از انجام وظیفه سرباز بزند و به همین دلیل به عمد نیز اشاره می کرد. با این حال اگر این افراد یا نهادها
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ح یا رفع آثار باشند و عمداً به وظایف خود عمل نکنند به گونه ای که سبب جنایت بر کسی یا کسانی شوند؛ به طور قانونی مسوول اصلا

، جانی عمد نیز خواهند بود. در غیر مورد عمد اگر، تقصیر یا 1382392قانون مجازات اسلامی  285در این حال با شرایط مقرر در ماده 

جانی و مسوول خواهند بود. در  285بر کسی شود، باز بر حسب شرایط مقرر در ماده  قصور افراد یا دستگاه های مسوول سبب جنایت

 285در قبال زیان های بدنی به معنای جانی تلقی کردن آنها بر حسب ماده  514ماده  2واقع ضامن بودن افراد یا دستگاه ها در تبصره 

 است که می تواند بر حسب مورد عمد یا شبه عمد باشد.

در تبصره پیش گفته یکی از موارد استثنایی ذکر شده در قانون است که نشان می دهد، قانونگذار از افراد  "یر یا قصورتقص "تعبیر 

توضیح آنکه، در جنایات و  393و دستگاه های مسوول، انجام وظیفه بدون چون و چرا و بدون هیچگونه غفلت و درنگی را می طلبد.

تقصیر اعم از بیمی گوید:  145و قانونگذار در تعریف تقصیر در تبصره ماده  394یر استجرایم غیرعمدی، رکن روانی سازنده، تقص

احتیاطی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بیاحتیاطی و بی

و نیز بیان تمثیلی مصداق های بی احتیاطی و بی مبالاتی می تواند اشاره به تعبیرهایی مانند غفلت  شود.مبالاتی محسوب مییا بی

قصور را نیز در بربگیرد. قصور مصدری از ثلاثی مجرد که برای اقدام های ترک فعل محور به کار می رود و تقصیر مصدری از ثلاثی مزید 

ه در رویکردهای مربوط به مسوولیت مدنی، تقصیر را و در معنای متعدی که نشان از اقدام فعلی نامتعارف شخص دارد. گاهی نیز به ویژ

اعم از عمد و بی احتیاطی دانسته و قصور به اقدام های اطلاق می شود که یک شخص متعارف باید آن را انجام دهد. در هر حال در 

گیرد؛ به گونه ای حکایت از که تقصیر قصور را نیز در بر می  145بحث حقوق کیفری، تقصیر و قصور به ویژه با توجه به تبصره ماده 

تاکید بر وظیفه مورد بحث دارد که در قانون مجازات اسلامی، اشاره این دو تعبیر برای مسوولیت پزشکی و مسوولیت اشخاص و دستگاه 

دقت و سختگیری ها در قبال اصلاح یا رفع آثار حوادث نشان از تاکید قانونگذار در قبال انجام وظیفه دارد تا مقام قضایی در این زمینه 

 بیشتری روا بدارد بی آنکه تمایز این دو حاوی اثر قضایی باشد.

نشان می دهد، ضمان افراد و دستگاه های مسوول هم برای خسارت های جانی است  "رفع آثار این گونه حوادث "سوم اینکه تعبیر 

ی باید در قبال زیان های بدنی باشد ولی آنچه در و هم مالی. هرچند که این مقرره در بخش دیات آمده و به قرینه مکانی و ظاهر

است و تعابیر به کار رفته در این تبصره نیز نشان می دهد که اگر  514تبصره بیان شده به طور کلی حکم فراگیر و متمایز از متن ماده 

حال ضامن جبران آن خواهند  تقصیر یا قصور افراد یا دستگاه های مسوول سبب وقوع جنایت یا خسارت مالی و مادی شوند؛ در هر

 بود.

                                                 
است که هرچند رویه قضایی آشنایی با دیرینه درباره آن ندارد ولی از این پس  1382درباره جنایت ترک فعلی نوآوری قانون سال  285ماده  -83۶ 

 می تواند به طور گسترده و البته چالش برانگیز سبب مسوول شناختن طیف زیادی از وظیفه داران در قبال جان دیگری باشد. برای تحقق جنایت
 را خاصی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی هرگاهعلی افزون بر وظیفه، توانایی انجام وظیفه نیز بایسته است. طبق این ماده، تک ف

 او به حاصل جنایت است داشته را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند ترک است، گذاشته او عهده بر قانون که
 را کودک است، گرفته برعهده را دادن شیر که ایدایه یا مادر که این مانند است، محض خطای یا عمدی،شبه عمدی، مورد حسب و شودمی مستند

 .کند ترک را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر
این دو تعبیر در یک جای دیگر نیز در کنار هم آمده اند و آن مسوولیت پزشکی است که نشان می دهد، وظیفه افراد و دستگاه های  -838 

 یا قصور عدم صورت در قانون مجازات اسلامی، 485ماده  1 تبصرهمسوول در حوادث مترقبه در اندازه مسوولیت پزشک دانسته شده است. طبق  

 .باشد نکرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر
عمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدی اعم از شبهعمدیغیر تحقق جرائم قانون مجازات اسلامی:  145ماده  -394 

 .شودمیوخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال 
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قاعده دوم درباره اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مسوول است که متن ماده و نیز تبصره یک ماده درباره آنها است. این قاعده 

؛ محدود به ضمان بودن برای مانع یا چیزهایی است که سیل یا دیگر قوای قهری آورده و شخصی وضعیت مانع یا چیز را برهم زده است

به گونه ای که بر هم زدن این وضعیت سبب ایراد خسارت به دیگری شده است. ضمان در اینجا در صورتی است که وضعیت مانع یا 

شی نامناسب تر از گذشته شده است و همین امر سبب جنایت گردد. با این حال دو قاعده مصلحت و قاعده بهبود حتی اگر اقدام 

ت را می زداید. قاعده مصلحت هنگامی است که شخصی برای مصلحت عابران، شی یا مانع را در شخص به جنایت بیانجامند، مسوولی

جای مناسب تری قرار دهد و با این حال این تغییر وضعیت سبب خسارت گردد. قاعده بهبود وضعیت نیز ناظر به ایجاد وضعیت مناسب 

ن شخص در صدد بهبود وضعیت بوده، حتی اگر اقدامش سبب برای مانع یا شی برخاسته از سیل یا دیگر قوای قهری است که چو

خسارت گردد بازهم مسوول نیست. گفتنی است این دو قاعده نسبت به اشخاص حقوقی و حقیقی که در قبال سیل و دیگر رخدادها 

 مسوول اند، صدق نمی کند.

 وقوع سیل نیز متضمن مسوولیت کیفری اند. افزون بر جنایات و زیان های مالی، همچنین برخی مقرره ها درباره اسناد پس از

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت جرایم ملکی و ثبتی از جمله بزه هایی است که در سیل های گسترده، رخ بر می آورند. در این راستا 

مجلس  1368مصوب  ه انداملاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی ازبین رفت

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است تا نهادهای پیش بینی شده در این قانون با توجه به مدارک و قرائن،  1311و تایید 

در همین قانون برای کارکنان دولت و نیز اشخاص عادی مسوولیت کیفری در  395مشکلات ثبتی منطقه های سیل زده را برطرف کنند.

 ای مجرمانه پیش بینی کرده است. قبال رفتاره

هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی  14طبق ماده 

ند، همچنین نماید علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شو

در جرائم فوق مباشرت داشت و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و  "عامدا "اشخاصی که عالما

   ریال بپردازند. 511اعاده وضع می بایست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال 

بیشتر این مواد، کیفری اند و درباره   این قانون نیزرعایت می شود. قانون ثبت در مورد 111تا111طبق تبصره این ماده، مواد

درباره جعل،  113و  111رفتارهای غیر قانونی گوناگون مرتبط با ثبت ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی کرده اند؛ برای نمونه ماده 

درباره جرایم ثبتی در حکم  118تا  111، درباره تقاضای ثبت ملک غیر که در حکم کلاهبرداری است، همچنین ماده 116و  115ماده 

درباره معامله معارض به بخشی از این جرایم که ممکن است در منطقه سیل زده و در نبودِ اسناد ثبتی ارتکاب  111کلاهبرداری و ماده 

 . یابند اشاره کرده است

                                                 
گفته، در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزه ، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک ویا اسناد قانون پیش  1ماده طبق  -835 

کشور اجازه و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک 
نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسنادرسمی و داده می شود که 

  ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
رساند که تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات آنها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می  -تبصره 

  به تائید دادگاه محل رسیده باشد.
این قانون، سازمان ثبت وادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی به رفع مشکل کمک می کنداقدام نمایندووزارتخانه  2طبق ماده 

 اریها نیز مکلفند اسنادو مدارک و نقشه های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قراردهند.ها سازمانها و موسسات دولتی وعمومی و شهرد
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ن قانون برای اظهار خلاف واقع کیفر سنگینی در نظر گرفته است که نشان از سختگیری قانونگذار آن هم درباره یک بزه ای 15ماده 

ترک فعلی دارد. کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضا نامه خود هر گونه حقی را که 

م یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تما

  اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد. "و عامدا "عالما

ی و مجازات اسلامی و قوانین یا قانون پیش گفته، متخلفین از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبت 16طبق ماده 

 طبق تبصره این ماده علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه مقررات دیگر مذکوراست محکوم خواهند شد.

  های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خواهند شد.

 

 بند سوم: رویکرد بینابین

در صدد جمع میان نگرش استثناگرایی به مسوولیت کیفری و رویکرد قاعده گرایی نسبت به مسوولیت کیفری رویکرد بینابین 

است. هرچند بر اساس مقررات کنونی، دگرگونی هایی در راستای مسوولیت کیفری در قبال پیامدها و خطرات ناشی از وقوع سیل و 

حقوق کیفری ایران و بلکه جهان، قائل نشدن به مسوولیت کیفری در قبال دیگر قوای قهری پدید آمده ولی در همان حال رنگ اصلی 

مراحل سه گانه سیل ) پیش، حین و پس( است. از این رو رویکرد بینابین می تواند بیشتر از آنکه چهره مبنایی و قانونی داشته باشد، 

 چهره قضایی و اجرایی داشته باشد.

با درک از استدلال هایی که پشتوانه رویکرد استثناگرایی است و نیز با توجه به نگرش  در قضاوت و اجرای قانون، مقام های مرتبط

های نو که در پی مسوول کیفری دانستن اشخاصی است که بدون تخصص و تعهد شغلی، نیروی مدیریتی در سیل و مانند آن را ندارند، 

تر اشخاص بیانجامد. به سخن دیگر رویکرد بینابین کمک می کند راه حل میانه ای بر گزیند که دست کم بتواند به مسوول انگاری بیش

با تعبیر تقصیر و قصور قابل استناد در پی مسوول کردن اشخاص و دستگاه ها  514ماده  2تا قاضی نه به آنچنان شدتی که تبصره 

اساس نهادها یا اشخاص مبنی بر اینکه است، رفتار کند و با کمترین کوتاهی و قصور رویارویی کند و نه اینکه، عذر یا ادعاهای بی 

امکانات نداشته یا شب و روز در حال کار اند یا خواب نداشته اند یا برای رضای خدا و یا مردم در حال تلاش اند و مانند اینها که 

د راه محکوم کردن پوششی برای گریز از مسوولیت است، سبب شود تا از محکوم کردن آنها دوری کند. به راستی برای مقام قضایی بای

اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول هرچند دولتی و حاکمیتی باشند، باز کند ولی در تعیین ضمانت اجراها نسبت به آنها ارفاق های 

بایسته را روا بدارد تا این پیام برای اشخاص حقوقی و حقیقی مسوول و همه شهروندان ارسال شود که هر مسوولی باید در قبال رفتار 

خگو باشد و نباید موازی کاری نهادها یا اشخاص یا هر عذر دیگری سبب شود تا اشخاص از مسوولیت فرار کنند. جایی که خود پاس

مسوولیت کیفری و مدنی و نیز اداری جدی گرفته شود و همه نهادهای مسوول خواه اجرایی باشند و خواه حاکمیتی، خواه نظامی 

ایگاه وظیفه ها نیز مشخص می گردد و ناکارآمدی، بحران مدیریت و موازی کاری در سیل و باشند و خواه غیر نظامی در این صورت، ج

 396دیگر بلایای طبیعی به مدد مسوول بودن و پاسخگو کردن نهادها و اشخاص از میان خواهد رفت.

                                                 
در ماه نگار راهبردی دیده بان  "آسیب شناسی نظام مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران "گزارش آقای محسن مرادیان با عنوان  - 836

ن می دهد که اقدام های اشخاص حقوقی گوناگون تا چه اندازه می تواند مبتنی بر به بعد( نشا 43، ص 1389، خرداد 96امنیت ملی، )شماره 
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 حوادث زمینه در هافعالیت تقصیر یا قصور باشد که در این راستا، سازمان مدیریت بحران محوریت دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: دامنه

 همکاری بدونلذا  شود؛می شامل را مردمی حتی و غیردولتی و دولتی هایسازمان و هادستگاه تمام تقریباً که است گسترده به قدری غیرمترقبه

 . است ناممکن زمینه این در اقدام، المللیبین نهادهای و حتی دولت و مردم متقابل

صورت  محلی و شهرستانیای، استانی، المللی شامل ملی، منطقهبین سطح شش در تواندشرایط، می با متناسب سازماندهی مدیریت بحران

 تمام برای باید مراتب، سلسله ایجاد و مسئولیت تقسیم بر علاوه دیگر عبارت کند. به معین، عمل فرد مسئولیت یک با سطوح از یک هر در و گرفته

 حدود و وظایف شرح و بینیپیش مناسب جایگاه، بحران سازمان و ساختار هستند، در خاص متولی و سازمان تعیین نیازمند معمولاً که موضوعاتی

 در خود جایگاه از آگاهی بر علاوه ربط، بایدذی سازمان یا دستگاه هر شود؛ یعنی روشن، مشخص و صریح کاملاً طوربه  هادستگاه و افراد اختیارات

 . نماید طراحی و بینیپیش رابطه این در نیز را خود سازمانی درون سازمان و بحران کشور، ساختار مدیریت سامانه کلی ساختار

های لشکری و سازمان غیرمترقبه را بر عهده دارد، اکثر سوانح و طبیعی حوادث در بحران وزارت کشور که مسئولیت مستقیم مدیریت بر علاوه

 :عبارتند ازها آن ترینمهم بر عهده دارند که این زمینه در هایینیز مسئولیت کشوری

 اجرای در را خود تجهیزات و افراد است موظف، ارتش قانون هفت ماده «د» بند و شش ماده «ج» بند طبق ایران اسلامی جمهوری ارتش 

 قرار اختیار در امدادی کارهای جهت، نرسد آسیبی آن رزمی آمادگی به که حدی در و دولت درخواست بنابه و اساسی قانون 41 اصل

 . دهد

 است حوادث و بلایا بروز هنگام امدادی عملیات در مشارکت به موظف خود اساسنامه 11 ماده طبق اسلامی انقلاب پاسداران سپاه . 

 مراجع هماهنگی با غیرمترقبه حوادث و بلایا بروز هنگام مردم کمک به وظیفه، پاسداران سپاه اساسنامه 35 ماده به توجه با بسیج 

 . بر عهده دارد را ربطذی

 است کشور نیاز مورد تأمین آب جهت هاسیلاب مهار به موظف آب، عادلانه توزیع قانون 28 ماده اساس بر نیرو وزارت . 

 بر  را سیل خطر از شهر حفظ برای لازم اقدام و مؤثر تدابیر اتخاذ ها، وظیفهشهرداری وظایف قانون 55 ماده 14 بند اساس برها شهرداری

 . دارند عهده

 نیز و بلایا بروز هنگام امدادی خدمات ارائه مسئولیت جمعیت احمر، این هلال جمعیت اساسنامه سه ماده سه و یک بندهای موجب به 

 . دارد عهده بر را انسانی نیروی و امدادی کادر تربیت و عمومی آموزش و آمادگی، مقابله جهت اقدام و ریزیبرنامه

 غیرمترقبه را بر عهده دارد.  سوانح و طبیعی صداوسیما مسئولیت اطلاع رسانی حوادث 

 شرح به را بحران مدیریت مراحل چارچوب اقدامات انجام شده در توانمی های اخیر،عملکرد مدیریت بحران کشور در سیل کلی بندیدسته در

 را لازم پاسخ کارا و سریع طور به بحرانی مواقع در تا سازدمی قادر مدیریت بحران را که است اقداماتی شامل مرحله نمود: آمادگی: این ارزیابی زیر

 انجام عملی صورت به یا داده آموزش سوانح، وقوع از قبل ییهابرنامه قالب در توانندمی اقدامات این. دهد نشان خود از بحران با مواجهه جهت
 عوارض با رویارویی برای مردم و مسئولان سازیآماده و ایمنی فرهنگ و آگاهی و اما آنچه در بحران اخیر مشاهده شد، ضعف شدید آموزش. شوند

های اخیر، رسد به علت خشکسالیاقلیمی بود. به نظر می و جوّی هایپدیده و سیل خطر به ویژه مترقبهغیر حوادث و طبیعی سوانح از ناشی

حوادث، مطالعات  گونهاین خطرات از کاستن و شناسایی منظور نیز به پژوهشی و احتمال وقوع سیل کمتر مورد توجه بوده و حتی مراکز علمی

 اند. عمیقی صورت نداده و دچار غفلت شده

 هایپدیده ملی اطلس تهیه طریق از آنها آسیب میزان و تأثیر ارزیابی و خطرات پدیدارشدن نحوه و اقلیمی و جوّی هایپدیده فقدان شناسایی

هایی هستند که در این مرحله مدت نیز از دیگر آسیببلند آگاهیپیش و سریع دارهش هاینظام بهبود و پایش ملی پیوستههمبه طبیعی، نبود نظام

ربط مثل سازمان هواشناسی باعث شد تا مدیران غافلگیر شده و نتوانند از همه پتانسیل های ذیخورند. عدم توجه به هشدار سازمانبه چشم می

استفاده کنند. عدم حضور برخی مدیران و مسئولین  -حداقل در روزهای اولیه بحران -هاسازمان متبوعه خود برای مدیریت بحران و کنترل سیلاب

توجهی به هشدارها بود. در عوض در استانی که به هشدارها توجه و مرخصی مدیران لغو شده بود، های سازمانی خود، نمود بارز این بیدر پست

 شود. عملکرد بهتری در کنترل سیلاب مشاهده می

 اثرات تشدید از ممانعت یا بحران وقوع از آن، جلوگیری هدف که است ییهافعالیت و اقدامات شامل بحران مرحله از مدیریت ینپیشگیری: ا 

 طبیعی حوادث موضوع در. شوندمی اجرا و تعریف احتمالی بحران و حادثه نوع به بسته پیشگیرانه اقدامات. است حیاتی تأسیسات و جامعه بر آن
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 سازیبند، مقاومسیل تأسیسات احداث مانند ساختمانی یا فیزیکی اقدامات دسته دو به اقدامات مشابه، این حوادث سایر اخیر وی هاسیل مانند

زده های به بارآمده در مناطق سیلبررسی خرابی. شوندمی بندیتقسیم غیره و اراضی، بیمه تفکیک و بندیقطعه مانند مدیریتی اقدامات و ابنیه

ها و معابر و ابنیه، شاهد این مدعا است. در این دهد که مدیریت بحران در هر دو دسته اقدامات مذکور دچار ضعف بوده و تخریب پلنشان می

توجهی به ساعت نخست بروز حادثه( و بی 49راستا نداشتن تجهیزات مناسب برای مقابله با بحران در مدت زمان طلایی مدیریت بحران )حداکثر 

شد از وقوع آنها هایی بودند که شاید میوسازها )به طور مثال سیل دروازه قران(، آسیباسان و متخصصان در خصوص ساختنظرات کارشن

کاری نسبت به هشدار کارشناسان در میان مدیران پدید آمده و اعتمادی و محافظهتفاوتی، بیرسد نوعی بی. به نظر میجلوگیری به عمل آورد

 عیت شکننده جغرافیایی کشور برای بسیاری از آنها هنوز جا نیافتاده است.زیست و وضامنیت محیط

 و امداد خدمات ارائه و سوانح با مقابله جهت که است ییهافعالیت و اقدامات مجموعه شامل بحران مرحله از مدیریت پاسخگویی: این یا مقابله

 و اموال از حفاظت وها انسان جان نجات برای بخش این. شودمی گذاشته اجرا به بحران وقوع از پس بلافاصله معمولاً و گیردمی صورت نجات

های اخیر، در این مرحله تلاش زیاد و قابل آید. در سیلگرفته و نمود اصلی مدیریت بحران در انظار جامعه به شمار می صورت جامعه یهادارایی

ها های اساسی نیز مشاهده شد که برخی از آنسارات صورت گرفت؛ اما ضعفتقدیری از سوی مردم و مسئولان برای ارائه خدمات و کنترل خ

 عبارتند از:

 به اصل در واحد های عمده در عملکرد مسئولان بود. مدیریتبحران یکی از ضعف دوره در مؤثر انجام اقدام یکپارچه برای فقدان مدیریت 

 داشته را کنندمی شرکت رسانیکمک عملیات در که افرادی و هاارگان تمام کردنهماهنگ و کنترل توانایی که است مدیریت یک مرکزیت معنای

 یعنی واحد مدیریت هاست بلکهارگان همه میان هماهنگی مسئول شخص یک فقط که نیست معنا این به امر این. کند ایجاد اجرا در نظم و

 . کندمی جلوگیری مرج و هرج از آن اجرای که سیستمی

 ها و نهادها مشاهده هایی میان سازمانها، ناهماهنگیهای مسئول از همان ابتدای وقوع سیلابحضور و انجام وظیفه اغلب سازمان رغمبه

های انتقادی که بعضاً وظیفه مستقیمی در مدیریت سیلاب نداشتند، موجی از واکنش هاشد. حضور فیزیکی و گسترده مسئولان بسیاری از سازمان

 . را برانگیخت

 هشدار منظور مسئول، به اجرایی هایسازمان و پژوهشی -علمی مراکز اطلاعاتی هایشبکه کمک به اطلاعات جامع مدیریت نبود نظام 

 . های قابل توجه بودحادثه یکی دیگر از ضعف وقوع زمان در هنگامبه و دقیق رسانیاطلاع و موقعبه

 رود.های این روند به شمار میها از دیگر ضعفسازمانکردن و مستقل ورودکردن برخی ای عملسلیقه 

 بود به جای وزرا، ها غایب بودند. شاید بهتر نهادهای حکمرانی محلی نظیر شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا عموماً در ارائه گزارش

شان با منطقه، اطلاعات ند تا با استفاده از آشناییگفتها با مردم سخن میاستانداران یا برخی فرماندهان و مقامات محلی از طریق دوربین

 شد. نیز تقویت می تری به مردم ارائه نموده و اقتدار مدیریتیدقیق

 توانند در همه مراحل مدیریت بحران به یاری نهاد که در اجتماعات محلی ساکن هستند، میهای مردمویژه گروهجامعه مدنی، به

نیاز نیستند؛ لذا بی المللیینو ب یمردم یهااز کمکگسترده،  هایبحرانها نیز هنگام مواجهه با دولت ینترامدرکاهای مسئول بیایند. دستگاه

ها های مرجع و سلبریتیگری گروههای مسئول، در عمل به محرومیت جامعه از قدرت بسیجها به هماهنگی با ارگانکردن گردآوری کمکمنوط

 منجر شد.

 در برقراری امنیت ماترک مردم. ضعف نهادهای مسئول 

 موقت اسکان و اولیه و امداد ساعات در نجات و وجوجست عملیات مؤثر و سریع اجرای برای لازم تأمین امکانات و ضعف آمادگی 

 دیدگان.آسیب

 بود و به همین دلیل، های اجتماعی تر از شبکهکرد اما همچنان عقبنسبتاً خوب عمل می رسانیاطلاع و تبلیغاتی هایگرچه سیاست

های اجتماعی روی آورده و از طریق آنان رسانی برای باخبرشدن از اوضاع مراجعه کنند، به شبکهمردم بیش از آنکه به مجاری رسمی اطلاع

 رساندند. مشکلات خود را به گوش مسئولان می
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 گفتار دوم: گونه شناسی مسوولیت کیفری در قبال سیل

معنا شده که مفهومی نزدیک به جرم است و از  "قابلیت استناد جرم "مسوولیت کیفری مفهومی دوپهلو است. از یک سو در معنای 

تفسیر شده که در کنار مجازات قرار می گیرد. اینکه مسوولیت کیفری مفهومی نزدیک به  "قابلیت تحمل کیفر "سوی دیگر در معنای 

د آثار جداگانه ای به همراه داشته باشد؛ در همان حال نشان می دهد که مسوولیت کیفری مفهومی جرم باشد یا مجازات، می توان

جدیدتر از جرم و مجازات است و همین جایگاه میانی نشان می دهد که مسوولیت کیفری، مفهومی رو به تحول و توسعه خواهد بود. 

حتی جایگاهی برای مسوولیت  1314نمونه، قانون مجازات عمومی جدا از پیشینه پرتنش تاریخی، حتی در سیر قانونگذاری برای 

یاد می کند ولی این مفهوم به تدریج در قانون های کیفری مطرح می شود. در قانون  "موانع مجازات "کیفری قائل نیست و از تعبیر 

از این  1382نون مجازات اسلامی های بعدی نیز مقررات مسوولیت کیفری در حد بیان حدود مسوولیت جزایی مطرح می شود ولی قا

جهت توسعه یافته تر است. در این قانون به شرایط، اصول و موانع مسوولیت کیفری اشاره شده و هویتی استوارتر در کنار جرم و 

ر مجازات یافته است. همین استواری هویت و تحول یافتگی مفهوم به ما کمک می کند تا در قبال پدیده هایی مانند سیل یا دیگ

 موضوع ها که در گذشته، جای فراخی برای مسوولیت کیفری نبود، ولی هم اکنون به گستردگی مطرح شود. 

مسوولیت کیفری در ایران هرچند از جهت ارکان سازنده کمتر توسعه یافته ) و برای نمونه هنوز درباره مسوولیت کیفری ناقص یا 

می و روانی و ...( هنوز موضع روشنی ندارد ولی از جهت اصول، پیشرفت قابل کاهش یافته یا مسوولیت کیفری دارندگان معلولیت جس

توجهی داشته است. ایران از جمله کشورهای انگشت شمار است که به طور صریح به مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری و نیز 

ل شخصی بودن یا اصل انسانی بودن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره کرده است. اینها البته استثناهای اصولی چون اص

مسوولیت کیفری اند ولی به صورت جدی می توانند گستره مسوولیت کیفری تا به مدیران و مسوولان عالی کشور و نیز اشخاص 

 حقوقی خواه دولتی و خواه غیر دولتی برسانند.

اصلی مفهومی بنیادین و سنتی است و دیگر  در این فصل به گونه های مسوولیت کیفری اشاره می شود که مسوولیت کیفری عام یا

 گونه ها از استثنائات اصولی است که در قبال مسوولیت کیفری عام مطرح می شوند و در ادامه به آنها اشاره می شود:

 

 بند یکم: مسوولیت کیفری عام

                                                                                                                                                                  
 و  نهادهادادن اقدامات مثبت، تخریب ارزش جلوه، بینمایی اقدامات نسنجیده برخی مسئولانسازی و انتشار اخبار کذب، بزرگشایعه

های اجتماعی با $زده با نیروهای امدادی و غیره، از مواردی بودند که برخی شبکهمسئولان نظام، انتشار اخبار مبنی بر درگیری مردم مناطق سیل

 نمایی آنها سعی در ایجاد نارضایتی در میان مردم داشتند. بزرگ

 کانات و فقدان یک سیستم متمرکز برای ثبت و توزیع مایحتاج مردم در روزهای نخست باعث شد که سازماندهیتوزیع نابرابر ام 

ای بر توزیع امکانات تفوق ها عادلانه توزیع نشده و در برخی مناطق روحیه حمّیت طایفهخارجی با اشکال مواجه شده و کمک و داخلی هایکمک

  یابد.

  توجهی برخی های مردمی از یک سو و بیشدن کمکاعتمادی به نهادهای مسئول که باعث پراکندهکمضعف سرمایه اجتماعی و

 شد.زدگان به هشدارها برای ترک و تخلیه محل زندگی خود میسیل

 نهادهای و دولتی از اعم نیاز مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه اختیارگرفتن و عدم در یکدیگر از مختلف سطوح ابهام در نحوه پشتیبانی

 .بحران طول در مسلح نیروهای و دولتیغیر عمومی
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ر، مسوولیت کیفری به تعبیر در مفهوم نزدیک به کیفمنظور از مسوولیت کیفری عام همان مفهوم اصلی مسوولیت کیفری است. 

پذیری از رهگذِر کیفر است. در این مفهوم روشن است که پیوند فارسی کیفرپذیری معنا می دهد. کیفرپذیری به معنای توانایی سرزنش

است.  شود ولی آنچه که شدنی نیست، کیفرپذیری مرتکبانتساب میان بزه و عمل شخصی که فاقد عقل، بلوغ و اختیار است، برقرار می

کیفرپذیری به معنای تحمل ظاهری کیفر نیست بلکه به معنای سرزنش پذیری رفتار فرد از سوی جامعه از یک سو و برآورده شدن 

تر و معتبرتر است. به هدف های کیفر نسبت به فرد محکوم از سوی دیگر است. این مفهوم از مسوولیت کیفری یعنی کیفرپذیری دقیق

 یافتنی نباشد.ه نتوان کیفر را بر وی بار کرد نه اینکه کسی باشد که بزه بر وی انتسابراستی کسی مسوول نیست ک

، شرایط روانی را هم به آن افزوده 1382شرایط یا ارکان مسوولیت کیفری عام در اصل همان اهلیت جزایی است ولی قانون سال 

 است: 

ئولیت کیفری، اهلیت داشتن یا برخورداری از عقل، بلوغ و اختیار ترین شرط مساولین و مهم 141ی یکم، داشتن اهلیت: طبق ماده

در حین ارتکاب جرم است. این شرط نسبت به جرایم مستوجب دیه اعمال نمیشود .دیه چهره ضمان یا جبران زیان داشته و به هر 

 شود و مجازات نیست که مسئولیت کیفری برای تحمل آن شرط شود.صورت پرداخت می

قل، پیش بینی شده که مرتکب در زمان انجام جرم یا باید اراده داشته باشد یا قوه تمییز. به سخن دیگر نبودِ اراده یا درباره شرط ع

دارد. درباره ی بلوغ یا گیرد که کیفرپذیری را از گردن مرتکب بر میتمییز در هنگام انجام بزه، در پیکره دیوانگی یا جنون جای می

معیار مهم مطرح است: معیار سن برای مسوولیت بالغان و معییار تمییز  2کی از شرایط مسوولیت کیفری، رسایی)برنایی( به عنوان ی

برای میزان مسوولیت همکاران بالغ شخص نابالغ در انجام بزه. آن چه که برای تشخیص عدم بلوغ و در نتیجه رفع مسوولیت کیفری 

 نون و اکراه بسیار آسان است. دارای اهمیت است، سن است که تشخیص آن در سنجش با ج

اختیار از جهت لغوی و نیز فلسفی در برابر اراده قرار دارد ولی در حقوق کیفری، اختیار به طور مطلق در برابر اراده نیست بلکه در 

از آن به گونه ای کم رنگ تر،  برابر اراده آزاد است که برابر با رضایت یا تصمیم آزادانه به انجام کار است. در برابر اراده آزاد، اکراه و پس

اضطرار قرار دارد. در اکراه، مرتکب یا مباشر جرم، اکراه غیر قابل تحمل به انجام بزه شده است که چنین کسی به طور قطع از اراده، 

کیفری و هم مسوولیت آگاهی، تمییز و قصد برخوردار است ولی اراده آزاد یا همان رضایت را در انجام بزه ندارد. از این رو هم مسوولیت 

 آید.مدنی بر اکراه کننده بار می شود، زیرا سبب اقوی به شمار می

در قبال جرایم مرتبط با سیل که در قانون پیش بینی شده است، همین شرایط مسوولیت کیفری به استثنای دیات حاکم است که 

بر پایه تقصیر اند و در ارتباط با سیل به کرات قابل طرح  البته بیشتر در جرایم تعزیری مطرح می شود. در جنایت های شبه عمدی که

 اند، از منظر تعیین مجازات تعزیری نیز باید شرایط مسوولیت کیفری احراز شود.

دوم، شرایط روانی: بر پایه شرایط روانی، جرایم بر سه دسته جرایم عمدی مطلق، جرایم عمدی مقید و جرایم غیرعمدی دسته 

، قاضی باید خواستن رفتار و دانستن موضوع را داشته 391قانون مجازات اسلامی 144رایم عمدی مطلق طبق ماده بندی می شوند. در ج

باشد و در جرایم عمدی مقید افزون بر این دو عنصر، خواستن نتیجه یا دانستن وقوع آن را داشته باشد. روی هم رفته در این دو لازم 

 یر عمدی که همگی مقید اند، باید تقصیر مرتکب احراز شود. است مرتکب عامد و عالم باشد. در جرایم غ

                                                 
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع : 144ماده  -391 

 وقوع آن نیز باید محرز شود.آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به 
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هرچند چالش دنباله داری هست مبنی بر اینکه جایگاه شرایط روانی در زیر جرم است یا زیر مسوولیت کیفری ولی در قانون 

جرایم سیلی، همانند دیگر  مجازات اسلامی، شرایط روانی می تواند در هر دو مطرح شود. شرایط روانی در مسوولیت کیفری مرتبط با

 جرایم است.

 بند دوم: مسوولیت کیفری مطلق

مسوولیت کیفری مطلق یا رفتاری مسوولیتی مبتنی بر عدم نیاز به رکن روانی برای مرتکب جرم است. در نظام های کیفری کامن 

ا ناظر به رفتارهای غیر قانونی است که لا، میان مسوولیت کیفری محض و مطلق تفاوت گذارده شده و اساسا این گونه از مسوولیت ه

تهدید جمعی به همراه دارند. مانند تهدیدهای رانندگی یا بهداشتی یا زیست محیطی و مانند آن. در رویکردهای جدید جرم شناسی 

 نیز با نگرش زیمیولوژی به این تهدیدهای اجتماع محور پرداخته شده است.

رفتار غیر قانونی ای است که از سوی شخص دارای اهلیت جزایی سر زده است که  در مسوولیت کیفری مطلق، آنچه ملاک است،

گاه رکن روانی برای وی مفروض دانسته می شود و گاه از اساس نیاز به رکن روانی برای مسوول شناختن فرد احساس نمی شود. از این 

اسلامی، عمد یا تقصیر ضروری برای شرایط روانی جرم  قانون مجازات 145و  144رو، در نظام کیفری ایران، که بر اساس ماده های 

است، می توان گفت که مسوولیت بدون رکن روانی تنها در جنایات خطای محض مطرح می شود. با توجه به اینکه اساس مسوولیت 

ار نیست ولی می توان کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل، تقصیر است، بنابراین جایگاه مسوولیت کیفری مطلق در این راستا استو

برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه و دیگر موضوعات مرتبط با زیست مناطق زلزله زده، مسوولیت کیفری 

 مطلق را به عنوان یکی از دستاویزهای کنترل وضعیت مناطق سیل زده، پیشنهاد داد.

 

 بند سوم: مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری

یک تقسیم بندی کلی، تحمیل مسوولیت کیفری به دو گونه می باشد: مستقیم و غیرمستقیم. مقصود از مسوولیت کیفری  در

مستقیم، مسولیتی است که به واسطه رفتار خود شخص بر او بار می شود خواه این رفتار مستقیماً باعث مسوولیت او شود مانند مباشر 

لیکن نکته مهم آن است که این رفتار خود شخص است که باعث  399ت تحمیل کند مانند سبب.و یا به طور غیرمستقیم بر او مسوولی

روی مقابل ساختمان در حال ساخت پوشش مناسبی قرار نمی دهد و سنگی از مسوولیت او شده است؛ بنابراین فردی که بر روی پیاده

منجر به این امر  وی مبالاتیبیباعث صدمه شده، از آنجا که  کند، هرچند به طور غیرمستقیمساختمان جدا شده و به فردی برخورد می

 شده است، مسوولیت وی به واسطه ورود صدمه ناشی از رفتار خود وی،  مستقیم است. 

مسوولیت دارد زیرا شخص « الف»نوع دوم مسوولیت کیفری غیرمستقیم می باشد. این نوع مسوولیت بر آن اساس است که شخص 

تحمل مسوولیت بر شخص است به واسطه آنکه دیگری »جرمانه شده است. به عبارتی، مسوولیت غیرمستقیم، مرتکب رفتار م« ب»

و مسوولیت  398مسوولیت غیرمستقیم خود بر دو  گونه تقسیم می شود: مسوولیت  اشتقاقی«. رفتار مجرمانه را مرتکب شده است

 . 381نیابتی

                                                 
 ق.م.ا . 5۱6و  1۳1. رجوع شود به مواد  833
83۳ . Derivative liability 
8۳۱ . Vicarious liability 
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تلفی بیان شده است. برای مثال در حقوق آلمان با عنوان تبعی مسوولیت اشتقاقی در کشورهای مختلف به نام های مخ

Akzessorietät  در کشور فرانسه عاریتی بودنl’emprunt de criminalité  و در کشوراسپانیا با عنوان اصل مداخله در  شرکت

accesoriedad de la participación .ی آن است که معاون جرم به در حقوق انگستان مسوولیت اشتقاقی به معنا 381بیان شده است

دهد که مرتکب به شیوه توافق شده عمل نماید و بدین واسطه زند. بنابراین، وی رضایت میطور ارادی خود را با رفتار مرتکب پیوند می

ون از در این دیدگاه معا 383در واقع در این نوع مسوولیت، مسوولیت معاون از مسوولیت مرتکب مشتق می شود. 382وی مسوولیت یابد. 

آن رو مسوول شناخته می شود، که بدون تشویق یا یاری وی جرم محقق نمی شود و یا حداقل در آن زمان یا به آن شیوه، محقق نمی 

 اینگونه بیان شده است:  385این نظریه توسط درسلر 384شد و بنابراین بین رفتار او و تحقق جرم رابطه سببیت وجود دارد.

زیرا باکمک قاصدانه به وی، او خود را به صورت ارادی مرتبط با مرتکب اصلی کرده است. بنابراین است « ب»مسوول رفتار « الف»»

در واقع، وی درصدد بیان آن است که گویا معاون با  386.«رفتار قاصدانه وی مشابه رضایت آشکار به مسوولیت در حقوق مدنی است

زند، بنابراین مسوولیت این دو کاملًا به یکدیگر پیوند یکدیگر پیوند میمباشر قراردادی را منعقد می کند که مسوولیت آن دو را به 

خورده است. لیکن لزومی به شناسایی، تعقیب و یا محکومیت مباشر برای محکومیت معاون نمی باشد. بلکه در حالتی که نسبت به 

لذا، اگرچه مسوولیت  381ب و محکوم نمود.مباشر اساساً تعقیب شروع نشده است، می توان معاون را تحت مسوولیت اشتقاقی تعقی

معاون با مرتکب جرم در مسوولیت اشتقاقی پیوند خورده است، لیکن معاون در این مورد خود رفتاری را توام با سوء نیت مرتکب شده 

پس از آن است که شرط لازم این مسوولیت اشتقاقی می باشد و تنها رفتار مرتکب جرم، شرط کافی برای تحقق مسوولیت بوده و 

باشد و در حقوق بین الملل کیفری، مسوولیت، بر فرد یاری کننده یا مشوق بار می شود. البته این نوع مسوولیت محدود به معاون نمی

فعلِ جلوگیری از ارتکاب جرم است نیز بر این که در نتیجه ترک 388و مسوولیت مقام مافوق 389مسوولیت اقدام بر اساس هدف مشترک

 .مبنا قرار دارد

این نوع مسوولیت که بعضا از آن در حقوق ایران به عنوان مسوولیت عاریتی معاون یاد می شود، بی گمان هیچ تعارضی با اصول 

حقوق کیفری از جمله اصل شخصی بودن مسوولیت ندارد؛ چراکه معاون به دلیل رفتار ناشایست خود است که تعقیب و مجازات می 

انگلستان پیشنهاد داده اند که مناسب است این نوع مسوولیت از حالت اشتقاقی خارج شده و به  شود. به همین دلیل برخی در حقوق

زیرا همانطور که در جرایم ناتمام مانند شروع به جرم  یا تبانی، شخص برای  411سمت مسوولیت برای یک جرم ناتمام سوق داده شود.

                                                 
8۳4 . Olásolo, Héctor, The criminal responsibility of senior political and military leaders as principals to 

international crimes, Bloomsbury Publishing, 2009, p.16. 
8۳۶ . Herring, Jonathan, Criminal law(the Basic), Routledge, 2010, p.117. 
8۳8 ed, 2011, p.315. th. Herring, Jonathan, Criminal law, Palgrave, 8 
8۳1 ed, 2002, p.410. rd. Herring, Jonathan, Criminal law, Palgrave, 3 
8۳5 . Dressler 
8۳6 ed, 2002, p.410. rdJonathan, Criminal law, Palgrave, 3 . Herring, 
8۳۱ ed, 2009, p.165. th. Jefferson, Michael, Criminal Law, Pearson(Longman), 9 
8۳3 . Van Derwilt, Harmen, Joint criminal enterprise and functional perpetration, In: System criminality in 
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Iryna, Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law, Springer, 2015, p.176. 
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فارغ از رفتار مرتکب، در همه انواع معاونت، صرف انجام رفتار معاونت را  همین میزان رفتار مسوولیت دارد، مناسب است در معاونت نیز

 باشد. به عنوان جرم ناتمام تصور کرده و مجازات مستقل برای آن پیش بینی نمود. امری که در حقوق ایران قابل تامل می

اند و معتقدند ز مسوولیت اشتقاقی دانستهدر مقابل این مسوولیت مسوولیت نیابتی قرار دارد. برخی این نوع مسوولیت را قسمی ا

توان این مسوولیت را قسیم آن مسوولیت نیز مسوولیت اشتقاقی به مسوولیت معاونتی و مسوولیت نیابتی قابل تقسیم است و لیکن می

را به همراه دارد.  مسوولیت نیابتی ذاتاً امری ناظر به امور مدنی بوده و هست و ورود آن در حقوق جزا مشکلات عدیده ای 411دانست.

علت این امر در تعریف مسوولیت نیابتی نهفته است. طبق تعریف مسوولیت نیابتی عبارتست از آنکه فردی به علت رفتار دیگری به 

به  412واسطه رابطه خاص بین آنها مسوول شناخته می شود. طبق این مسوولیت هیچ رفتار و یا عنصر روانی توسط متهم نیاز نمی باشد.

دلیل این امر بیشتر در حوزه خطای مدنی  و بین کارفرما و مستخدم و در رابطه با شخص حقوقی بحث می شود. برای مثال اگر همین 

کارفرمایی نکات ایمنی را در تولید رعایت نکرده و محصول معیوب تولید شود، هرچند نظارت را به یکی از مستخدمین سپرده و خود از 

به عبارت دیگر، اگر جرم با مسوولیت نیابتی قابل  413مسوولیت نیابتی به دلیل تولید ناقص خواهد داشت.آن هیچ آگاهی نداشته باشد، 

تحقق باشد، کارفرما مسوول تمامی اعمال مستخدمین و یا کسانی است که از جانب او کاری را انجام می دهند. بنابراین مسوولیت 

فعل یا ترک فعل وی نیست، بلکه برپایه رفتار دیگری و حالت ذهنی دیگری  نیابتی زمانی اعمال می شود که محکومیت متهم برپایه

 415کنند.برای توجیه این مسوولیت حقوقدانان به نظریه خطر و خطا استناد می  414است.

 در حقوق انگلستان سه دسته جرایم می باشند که قابلیت آن را دارا هستند که با مسوولیت نیابتی تحقق یابند:

ای تفسیر شود که شخص دیگری غیر از مسوولیت مطلق، به گونه ای که توصیف قانونی از عنصر مادی بتواند به گونهجرایم با  -1

توان بیان داشت که صاحب مغازه آن کالا را به مرتکب را در برگیرد. برای مثال هنگامی که فروشنده مغازه ای کالایی را می فروشد، می

 فروش رسانده است.

بیان می دارد که فرد متعاقب خرید مایع  1864نون بر مسوولیت نیابتی تأکید می کند. برای مثال در قانون مجوز زمانی که قا -2

 مسکر، نباید آن را خودش یا توسط عامل یا مستخدمش تحویل کسی دهد. 

را دارد و به دیگری در انجام سومین مورد ناظر به رابطه کارفرمایی است. زمانی که کارفرما به موجب قانون وظیفه انجام امری  -3

در این وضعیت دو  416آن مورد نمایندگی می دهد، وی نیابتاً مسوول هر جرمی است که فرد نماینده در انجام نمایندگی انجام می دهد.

نصر روانی حالت قابل تصور است: اول، اگر جرم از جرایمی باشد که نیازمند اثبات عنصر روانی است باید احراز شود که مدیر دارای ع

مانند علم بوده است و در عیر این موارد یعنی جرایم با مسوولیت مطلق و در صورتی که نمایندگی کامل باشد، دو عنصر مادی و حالت 

                                                 
1۱4 ed, 2011, p.550. th. Wilson, William, Criminal law: doctrine and theory, Pearson Education, 4 
1۱۶ ed, 2011, p. 93. thCriminal law, Palgrave, 8 .  Herring, Jonathan, 
1۱8 ed, 2012, p.66. th. Hall, Wilson, Criminal law and procedure, DelMar, 6 
1۱1 ed, 2011, p. 93. th.  Herring, Jonathan, Criminal law, Palgrave, 8 
و اردبيلی، محمدعلی، حقوق جزای  ۱6، ص 48۳4اپ دوم، . آقایی جنت مکان، حسين، حقوق کيفری عمومی، جلد دوم، تهران، جنگل، چ 1۱5

 .41۱-48۳، صص 48۳8عمومی، جلد دوم، تهران، ميزان، چاپ سی و پنجم، 
1۱6 ed, 2010, p. 309. th. Elliott, Catherine, and Frances Quinn, Criminal law, Pearson Education,  8 



      681     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

به عبارتی، در جرام مسوولیت مطلق، ممکن است شخص مسوول هیچ علم و آگاهی و در  411ذهنی مرتکب برای مدیر فرض می شود.

  419اشته و عنصر مادی را هم انجام نداده باشد ولیکن مسوول تلقی شود.کل هیچ عنصر روانی ند

اگر چه نظر مسوولیت نیابتی اکنون از حقوق مدنی به حقوق کیفری راه یافته است ولیکن، محدوده اعمال آن در حقوق کیفری 

گونه عنصر روانی و رفتار می باشد. زیراچنانکه بیان شد فرد مسوول در مسوولیت نیابتی گاه فاقد هر 418بسیار محدودتر می باشد.

بنابراین این امر با اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری در تعارض قرار می گیرد و کشورهایی که آن را پذیرفته اند اغلب در حد جرایم 

ا در صورت عدم با مسوولیت مطلق و یا جرایم حرفه ای به دلیل اهمیت موضوع و کارایی قانون آن را مورد پذیرش قرار داده اند زیر

شود، وی باشد و دیگری برای او کار کرده و مرتکب جرم میپذیرش این نظر، عملًا نمی توان در مواردی که فردی مجوز کاری را دارا می

شد و به همین دلیل حقوق انگلستان فرد را به رغم انجام هرگونه را مسوول دانست در حالیکه اگر نبود آن مجوز این جرم محقق نمی

رفتار مادی و رکن روانی مسوول کیفری تلقی می کند. لیکن مساله مهم در مسوولیت نیابتی آن است که مجازات دیگری، الزاماً از 

شخص مرتکب رفع مسوولیت نمی کند  بنابراین، با احراز ارکان متشکله جرم و شرایط مسوولیت در فرد مرتکب وی نیز مشمول کیفر 

 خواهد شد.

کیک مسولیت نیابتی و اشتقاقی می توان بیان داشت، مسوولیت کیفری ناشی از رفتار، تنها زمانی می تواند به حال با علم به تف

عنوان استثنا بر اصل قرار گیرد که فرد یا دارای عنصر روانی بوده ولیکن رفتار مجرمانه را انجام نداده است و یا از اساس، فاقد عنصر 

اس، دیگریِ مسوول، اگر رفتار مجرمانه را انجام دهد از شمول مسوولیت کیفری ناشی از رفتار غیر روانی و رفتار می باشد. بر این اس

...قانون ]مجازات اسلامی[ یک مسوولیت ناشی از عمل دیگری است بدون آنکه با  131حکم ماده »خارج می شود. لذا این امر که 

ق.م.ا  131ا مبنای این نوشتار هماهنگ نمی باشد. زیرا طبق ماده ب 411«مطابقت داشته باشد 142شرایط مقرر قانونگذار در ماده 

کند. در واقع، مسوولیت سردسته رفتاری را انجام می دهد و همین رفتار وی را از شمول مسوولیت کیفری ناشی از رفتار غیر خارج می

 کیفری ناشی از رفتار غیر، با مسوولیت نیابتی و نه انشقاقی قابل تطبیق می باشد. 

 

 گفتار سوم: مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

ای که برخی حقوق کیفری را حقوق ناظر بر مسئولیت مسئولیت کیفری پایه ترین مفهوم در حقوق کیفری می باشد به گونه

ن حال قانون با ای .به رغم پایه بودن آن در حقوق ایران و سایر کشورها همواره مفهوم آن با ابهام مواجه بوده است .اندکیفری دانسته

شرایط مسئولیت کیفری را بیان  ،در فصل اول از بخش چهارم از کتاب اول قانون ،جهت تنظیم و تنسیق آن 1382مجازات اسلامی 

فردی بودن  :شود که مسئولیت کیفری بر پایه دو اصل مهم بنا شده است که عبارتند ازبا ملاحظه این فصل دانسته می .نموده است

 «است. شخصی کیفری مسئولیت» دارد:می بیان اسلامی مجازات قانون 141شخصی بودن مسئولیت کیفری ماده مسئولیت کیفری و 

قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است در مسئولیت  143بدان معنا که تنها مرتکب جرم مسئولیت خواهد داشت و سپس در ماده 

                                                 
1۱۱ ed, 2011, p. 95. the, 8.  Herring, Jonathan, Criminal law, Palgrav 
. صص ،48۳6 ،۶۱ شماره کيفری، حقوق پژوهش غير، فعل کيفری مسووليت مفهوم در بازاندیشی مجتبی، . برای مطالعه بيشتر ر.ک: جعفری، 1۱3

43۶-435. 
1۱۳ ed, 2009, p.210. th.  Jefferson, Michael, Criminal Law, Pearson(Longman), 9 
 .4۳6پيشين، ص. . جعفری، مجتبی، منبع  14۱
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با اینها بر هر یک از این دو اصل یک  مهم را در دو ماده بیان نموده است.. لذا دو اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است اصلکیفری 

 142قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار غیر است که در ماده  141استثنای وارد بر ماده  ؛استثنا وارد شده است

 شخص کیفری مسئولیت اسلامی مجازات قانون 143 همقرر در صدر مادقانون مجازات اسلامی بیان شده است و استثنای وارد بر اصل 

 شخص است و حقیقی شخص مسئولیت بر اصل کیفری مسئولیت در»دارد: می مقرر اسلامی مجازات قانون 143 ماده حقوقی است.

مسئولیت  .ورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شودص در حقوقی

لذا مسئولیت کیفری شخص حقوقی استثنایی بر اصل کلی  .«اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

با این  . تحقیق حاضرو به صورت محدود تفسیر شود در حد قدرمتیقنو چون ناظر به استثنا است باید است مسئولیت شخص حقیقی 

در مناطق مختلف  1389کیفری شخص حقوقی با محوریت و وقایع رخ داده در سیل فروردین رویکرد استثنایی به بررسی مسئولیت 

می پردازد و در پی بررسی آن است که آیا می توان بر اساس گزارش های کارشناسی ارائه شده نهادها و اشخاص حقوقی را دارای ایران 

به صورت اسنادی بر اساس اسنادی که توسط نهادهای  مسوولیت کیفری دانست. بدیهی است این تحقیق در قسمت اشخاص حقوقی

 مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی ارائه شده است، انجام شده و از نظر رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.

 

 بند یکم: ارکان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

قانون مجازات  143و کلی در ماده  عامرویکرد  :پیروی نموده استبرای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی مقنن از دو رویکرد 

 تحت عنوانشخص حقیقی  -1 :طبق این ماده برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی ضروری است .اسلامی مقرر شده است

ی این جمله را مرتکب نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوق -2شخص حقوقی مرتکب جرم شود و  «نماینده قانونی»

مقام مافوق یا نظریه -شخصیت ثانویه یا کارمندیکی از نظرات چگونه تفسیر شود از  «نماینده قانونی»آن که  حسباین ماده  ،لذا .شود

شخص حقیقی مرتکب جرمی مرتکب جرم شده  ،شخصیت ثانویه توسعه یافته پیروی کرده است که در تمامی این نظرات ضروری است

برای مثال در نظریه شخصیت ثانویه که بیشتر در کشورهای کامن لامورد قبول واقع شده است، شخص حقوقی تنها در  .ه شودو شناخت

در صورت عدم شناسایی این شخص به جهت آنکه امکان بررسی صورتی مسوول است که اشخاص تصمیم ساز آن مرتکب جرم شوند. 

از  ،وجود ندارد ،شخص حقوقی مرتکب جرم شده است راستای منافع وده یا خیر و یا درنماینده قانونی ب ،این امر که آیا شخص حقیقی

  .اساس شخص حقوقی را نمی توان مسئول دانست

بدین معنا که . که ناظر به کیفر شخص حقوقی است داشته قانون مجازات اسلامی 21ارتباط وثیقی با ماده  143ماده ازسوی دیگر، 

 143را مشروط به وجود شرایط ماده  کیفراعمال  است، اسلامی که درصدد بیان مجازاتهای شخص حقوقی قانون مجازات 21صدر ماده 

قانون مجازات اسلامی از جمله عدم شناسایی  143لذا در صورتی که از اساس یکی از شرایط ماده  .قانون مجازات اسلامی کرده است

این امر ممکن است در  .مفقود خواهد بود 21حقوقی طبق ماده  شخصکیفر امکان  ،شخص حقیقی مرتکب جرم وجود نداشته باشد

شوند مانند بی احتیاطی های شدید که جرائم خاص مانع ایجاد نماید ولیکن در جرائمی که باعث صدمه و خسارات جانی و مالی می

 143احراز و اثبات شرایط ماده  ،شیمساز در شخص حقوقی مواجه می بامی گردند و از طرفی با تعداد افراد تصمیم کلان باعث صدمه

ساز ورالعظیم که تعداد زیادی از نهادهای تصمیمحقانون مجازات اسلامی بسیار دشوار می نماید برای مثال در حادثه سیل شیراز و یا 

بر اساس ماده  ریکیفایجاد مسئولیت دخیل در تصمیم گیری بوده اند دخالت داشتند و در هر یک از این نهادها تعداد زیادی از افراد 

 .قانون مجازات اسلامی بسیار دشوار می نماید 143
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قانون مجازات اسلامی جهت  14در تبصره ماده  مقنن ،با علم به این امر و با پیروی از نظریات جدید بزه دیده شناسی حمایتی 

 بین علیت رابطه چنانچه»این تبصره  طبق .نمودن جبران خسارت بزه دیدگان حکم جدید و پیشرفته ای را مقرر داشته است سهل

مسئولیت  در «تجمع نظریه» از تبصره این .«بود خواهد مطالبه قابل خسارت و دیه شود احراز وارده خسارت و حقوقی شخص رفتار

طبق این نظر در صورتی که نتوان در شخص حقوقی فرد خاصی را مسئول برای ورود خسارات  .کیفری شخص حقوقی پیروی مینماید

از  .شخص حقوقی مسئول خواهد بود ،شخص حقوقی منتسب باشد کلیتو صدمات جانی یا مالی دانست ولیکن صدمه و خسارت به 

مسئولیت مدنی می باشد و  قریب به 14تبصره ماده  ،باشدکیفری و حقوقی میوصف جنبه بینابین داشته و دارای هر دو  دیهآنجا که 

از شخص حقوقی را خسارت  دیه ومی توان  ،در هر صورت که بتوان شخصی را بنا به نظریات و قانون از نظر مدنی مسئول دانست

 .دریافت نمود

مقرر نموده  بیان داشته وقانون مجازات اسلامی قید مهمی را در خصوص شخص حقوقی و  14انتهای تبصره ماده  ،با این حال 

ناظر به دو  14توان بیان داشت تبصره ماده می ،بنابراین .«خواهد بود 21شخص حقوقی مطابق ماده  براعمال مجازات تعزیری : »است

  :صورت می باشد

ت و در این صورت تنها خسار ؛صورتی که خسارت منتهی به شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی از اساس شناسایی نشود ،اول

 .منتفی خواهد بود 21دیه قابل مطالبه می باشد و اعمال مجازات های تعزیری ماده 

در این حالت به جهت آنکه رفتار قابل انتساب  ،مشخص گردد ،شخص حقیقی که به واسطه تقصیر او خسارت وارد شده است ،دوم 

و خسارت از شخص حقوقی  دیهاب بوده و خسارت به شخص حقوقی قابل انتس ،به همان شخص حقوقی رفتار شخص حقیقی است

 شود احراز و شود شناخته مسئول سدسازی یا و راهسازی نهاد مسئول یا و ی که شهرداردر صورت سیللذا در موضوع  .دریافت می شود

نهاد » ،رخ داده است سیلعایت نظامات دولتی توسط آنها خسارات ناشی از ر عدم یا مبالاتی احتیاطی، بی تقصیر اعم از واسطه به

بیان شده است که  14نخست در انتهای تبصره ماده  شقبا اینها تفاوت این صورت با  .مسئول پرداخت خسارت و دیه می باشد «مربوط

بدین معنا که در صورتی که شخص حقیقی نماینده قانونی شناسایی شود  .های تعزیری بر اشخاص حقوقی استناظر به اعمال مجازات

قانون مجازات اسلامی  143دیه و خسارت شخص حقوقی دریافت می شود ولیکن در این حالت به واسطه آنکه شرایط ماده اگرچه 

 .است اعمالشخص حقوقی قابل به  21مجازات های ماده  دارد،وجود 

م نظارت مدیران در خصوص سیل اخیر می توان بیان داشت اگر مسوولان اشخاص حقوقی و یا کارمندان این اشخاص به واسطه عد

مرتکب تقصیر شوند، شخص حقوقی مسوول می باشد . در خصوص سیل به طور خاص قوانینی وجود دارد که عدم رعایت آن تقصیر 

وزارت کشور ) »که مقرر می دارد:  18/12/1349قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل  1ماده  محسوب می شود که عبارتند از

انجام اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب و ... به منظور حفظ جان شهرداری ها( مکلف به 

  «. عمومی شده است و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت

آبها می  نیز به وظیفه نگهداری و نظافت مجاری یشهردار وظایف14/15/1329ها مصوب  یشهردار لیقانون تشک 55ماده  2بند 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و » :پردازد و مقرر می دارد

بر عهده شهرداری ها است. برای مثال در صورت صحت گزارشات در خصوص حادثه شیراز که « تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه

 ل را وجود زباله در مجرای کنترل سیل بوده است که باعث شده مجرای آب پر شده و آب به سطح منتقل شده است. یکی از دلایل سی
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اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از » این قانون 14همچنین طبق بند 

عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالنهای عمومی و خصوصی و پرکردن و  بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر

گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی  زپوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری ا

دکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دو

 از وظایف شهرداری است.« .شهرها باشد

: تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه با توجه به آمار 16/12/1361توزیع عادلانه ی آب مصوب  قانون 2ماده ی  1تبصره ی 

اد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ، : ایج 2ماده ی  3تبصره ی ست و طبق هیدرولوژی و داغاب، با وزارت نیرو ا

در صورتی که وزارت نیرو بر خلاف مقررات اجازه احداث اعیانی در بستر رودخانه را صادر  . وزارت نیرو یمگر با اجازه  است ممنوع

 ول پرداخت دیه می باشد.نماید و سپس به واسطه سیل و یا سایر حوادث صدمات بدنی بر اشخاصی وارد شود، این سازمان مسو

از سوی دیگر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ناظر به پیش از وقوع جرم نمی باشد بلکه در صورتی که این 

تقصیر پس از وقوع جرم هم باشد، چنانکه بیان شد نه تنها برای اشخاص حقیقی بلکه برای سازمان مربوطه هم مسوولیت ایجاد خواهد 

افراد یا دستگاه هایی که مسسولیت اصلاح یا رفع آثار »قابل توجه می باشد. طبق این تبصره  514ماده  2در این خصوص تبصره نمود. 

این گونه حوادث]منظور حوادث واقع شده در اثر علل قهری است[ را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام 

استانداران و فرمانداران مصوب  فیوظا شرح 2ماده  25این مورد می توان به وظیفه استانداران طبق بند  در« وظیفه، ضامن می باشند.

اتخاذ تدابیر و »اشاره نمود که مقرر می دارد استانداران و فرمانداران در حوزه فعالیت خود مسوول  یادار یعال یشورا31/11/1311

می ...« ل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل وزلزله واعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنتر

ق.م.ا ایجاد  21و ماده  14باشند. لذا، قصور استاندار نه تنها برای شخص استاندار بلکه برای استانداری نیز مسوولیت طبق تبصره ماده 

همچنین نیروهای مسوول برای اطلاع رسانی در حادثه شیراز بنا به گزارشات اعلامی در این امر تاخیر نمودند و باعث  411می نماید.

 وقوع حوادث و صدمات جدیدی شده اند. 

 

 بند دوم: گستره مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

م از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یکی از مسائل مهم در خصوص اشخاص حقوقی آن است که آیا تمامی اشخاص حقوقی اع 

قانون مجازات اسلامی به طور مطلق شرایط  143ماده  ند؟خصوصی مسئولیت کیفری داشته و یا برخی معاف و مسئولیت کیفری میباش

قانون مجازات اسلامی در باب مجازات مقرر  21لیکن تبصره ماده  ،مسئولیت کیفری را بر تمامی اشخاص حقوقی مقرر نموده است

 حاکمیت اعمال که مواردی در دولتی غیر عمومی یا و دولتی حقوقی اشخاص مورد در ماده این موضوع مجازاتهای: »اشته استد

 از را ها دولت دارد: برخی، وجود رویکرد سه ها دولت کیفری مسئولیت خصوص در تطبیقی رویکرد نظر از .«شودنمی اعمال کنندمی

ها مسئولیت کیفری تحت هیچ شرایطی نخواهند داشت علت این رویکرد آن است د بدین معنا که دولتنمسئولیت کیفری معاف می دار

باعث  و که مسئول ارائه خدمات عمومی به شهروندان می باشد است دولت ، باعث محدودیتبر دولتمسوولیت که هرگونه تحمیل 

رویکرد دوم آن است  .ده که باعث صدمه به خود شهروندان می شودبنابراین نمی توان دولت را کیفر نمو ؛صدمه به خود شهروندان است

                                                 
 . در خصوص مسووليت نهاد عمومی و دولتی در بند آتی بحث خواهد شد. 144 



      111     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

باشند و رویکرد سوم آن است که هیچ استثنایی از مسئولیت کیفری معاف می ،که دولت ها تنها در صورتی که اعمال حاکمیت نمایند

 .ها قائل نمی باشندبرای دولت

در »ابهام از آن جهت است که آیا قید  .مبهم رویکرد دوم را پذیرفته استجمهوری اسلامی با عباراتی مقنن از بین این سه رویکرد  

 .گردداشخاص حقوقی دولتی نیز باز می بهگردد و یا به اشخاص عمومی غیردولتی باز می ، تنها«مواردی که اعمال حاکمیت می کنند

وقی عمومی غیردولتی تنها در صورتی که اعمال اشخاص دولتی مسئولیت کیفری نداشته و اشخاص حق ،به عبارتی آیا طبق این تبصره

 قیددر مصوبه اولیه مجلس  .این ابهام را می توان با تفسیر ناظر به احراز نظر مقنن رفع نمود نخواهند داشت.مسئولیت  ،ندنحاکمیت ک

 21در تبصره ماده » :ارد نمودایراد بر تبصره و شرحوجود نداشت و لذا شورای نگهبان به این  ،کننددر مواردی که اعمال حاکمیت می

مغایر  ،حاکمیتی نه کنند وگری میشود که تصدیاطلاق عبارت اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی شامل اشخاص حقوقی می

فلذا برای رفع این ایراد قید مذکور توسط مجلس اضافه گردید که ناظر به هر دو شخص می  .«قانون اساسی شناخته شد 3اصل  8جزء 

مسئول شناخته  14و یا تبصره ماده  143باشد لذا در صورتی که اشخاص دولتی و یا عمومی غیر دولتی در شرایط فعلی با شرایط ماده 

و از این جهت در واقعه سیب اخیر محدودیتی در زمینه اشخاص حقوقی وجود نخواهد داشت. نمونه  شوند قابل کیفر می باشند

توان در حادثه دروازه قرآن شیراز مشاهده نمود. طبق گزارش ها، این حادثه ناشی از موارد زیر  مسوولیت شخص حقوقی عمومی را می

 بوده است: 

 ورودی شهر بزرگراه طبیعی و عدم جایگزینی با معبر و سیلاب مناسب به موازات لکردن مسیپر

 عدم تناسب ظرفیت لوله احداث شده زیر جاده با حجم سیلاب ورودی 

 صحیح مسئولیت مطالعه و طراحی تفویضز مشاور ذیصلاح به عدم استفاده ا 

  مسیر لوله و ایجاد انحنا در محدوده انتهایی و کاهش ظرفیت انتقال آب لوله تغییر  

اشغال و سوی دیگر هدایت نامناسب آب به داخل لوله ها و خروجی های  و به علت وجود ضایعات لولهکم شدن ظرفیت ورودی به  

 نامتناسب

 نخاله و ضایعات ساختمانی فراوان در مسیر وجود 

 یل و شکست ناگهانی آنها.وجود موانع ضعیف موضعی در مسیر س 

وجود کانکس نیروی انتظامی در بالای لوله ورودی و نبود تجهیزات شهرداری )عدم امکان رفع موانع لوله ورودی پیش از حادثه  

 (برای برداشتن موانع و آشغال

 بازنگری شده با گذشت بیش از سی سال از اجرای طرح اولیه  عدم اجرای طرح های 

 .عدم هشدار و اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از افرود افراد و خودرو

 همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص سیل اخیر آماده است:

و بین شهری به خسارات مالی و حتی جانی  متأسفانه در مواردی رعایت نکردن مالحظات فنی در طراحی زیرساختهای شهری»

منجر شده است. در این راستا یکی از علل اصلی رخداد سیل اخیر شهر شیراز در مسیر ورودی به این شهر، تغییر کاربری مسیل مجاور 

سیالب، این نوع  این مسیر و همچنین عدم وجود سازه آبگذر مؤثر جایگزین در شرایط وجود دبی سیالبی بوده است. در ادبیات علوم

به سیلهای ناگهانی معروف است و میتواند در اثر عوامل طبیعی، انسانی یا ترکیبی از هر دو به وجود آید. همچنین الیروبی  1سیلها 

نکردن رودخانهها نیز یکی از علل تشدید خسارات سیل شهر آققال در استان گلستان بوده است که در اثر آن ظرفیت دبی عبوری از 
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نهها کاهش پیدا کرده و در نهایت به افزایش رقوم سطح آب و به تبع آن افزایش پهنه سیالبی منجر شده است. الیروبی منظم و رودخا

ها در این شهر میتوانست به کاهش چشمگیر خسارات ناشی از سیل کمک کند. عدم وجود شبکه جمعآوری آبهای  اصولی رودخانه

شایان ذکر است  .از شهرها باعث آبگرفتگی معابر یا ورود آب به منازل و تأسیسات شده استسطحی یا وجود ناقص آن نیز در بسیاری 

که دوره بازگشت بارندگیها و سیلهای به وقوع پیوسته اخیر در موارد متعددی بیشتر از دوره بازگشت سیل طراحی سازههای شهری، 

ع بدان معناست که حذف کامل آسیبدیدگی و خسارات سیلهای بین شهری یا سازههای کنترل سیالب پاییندست بوده است. این موضو

 «.اخیر غیرقابل اجتناب بوده است، اما طراحیهای استاندارد و اصولی قطعاً به کاهش خسارات ناشی از سیل منجر میشد

داخت دیه می لذا، تمامی نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی که در این خصوص مرتکب تقصیر شده اند دارای مسوولیت برای پر

 باشند. 

 

 بند سوم: چالش مسوولیت کیفری نهادهای بخش عمومی و دولتی

 ند؛که نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت نمای آن استقانون  21شرایط رفع مسئولیت کیفری در تبصره ماده 

و غیر آن  یموجود در حقوق ایران شناخت مرز بین اعمال حاکمیت مسایلیکی دیگر از به دلیل ابهام در مفهوم اعمال حاکمیتی، 

قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال  9طبق ماده  .را تعریف نموده است یدر برخی موارد اعمال حاکمیتمقنن  ،با این حال .باشدمی

 :حاکمیت شامل موارد زیر است

شامل  تیکشور است و منافع آن بدون محدود تیتدار و حاکماست که تحقق آن موجب اق ی: آن دسته از اموریتیامور حاکم »

 شود.  ینم گرانیاستفاده د یبرا تینوع خدمات موجب محدود نیاز ا یو بهره مند دهیهمه اقشار جامعه گرد

 : لیقب از

 . یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یو نظارت در بخش ها یزیبرنامه ر ،یاستگذاریس -الف

 درآمد.  عیو باز توز یاجتماع نیعدالت و تأم یبرقرار -ب

 حقوق مردم.  عییاز انحصار و تض یریرقابت و جلوگ یسالم برا یفضا جادیا -ج

  یکاریرشد و توسعه کشور و رفع فقر و ب یلازم برا یها تیها و مز نهیفراهم نمودن زم -د

 . ییاو اداره امور قض تیاستقرار نظم و امن ،یامور ثبت ،یقانونگذار -ه

  یو دفاع مل یدفاع یآمادگ جادیکشور و ا یارض تیحفظ تمام -و

  یاسلام ،یرانیا تیاز هو انتیو ص یاسلام یاخلاق، فرهنگ و مبان جیترو -ز

  یروابط کار و روابط خارج میتنظ ،یعموم هیمال ،یاداره امور داخل -ح

  یفرهنگ راثیو م یعیو حفاظت از منابع طب ستیز طیحفظ مح -ط

 کشور  تیریو مد یآمار و اطلاعات مل ،یادیبن قاتیتحق -ی

و  یعیمقابله و کاهش اثرات حوادث طب ر،یواگ یهاو آفت هایماریاز ب یریشگیکنترل و پ ،یبهداشت و آموزش عموم یارتقا -ک

  یعموم یبحران ها

که انجام  یام قانون اساس یو نهم و س ستیموارد مذکور در اصول ب ریقانون نظ نیا 11و  11، 8از امور مندرج در مواد  یبخش -ل

 باشد.  ینم ریامکانپذ رانیوز أتیه دییبا تأ یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو تعاون یآن توسط بخش خصوص
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امور  نیء اجز یعاد نیدر قوان یبه موجب قانون اساس یمصوب مقام معظم رهبر یکل یها استیس تیکه با رعا یموارد ریسا -م

 «.ردیگ یقرار م

 9ماده  لطبق بند  ،لذا .را نیز تعریف نموده استو خدماتی؛ زیربنایی و اقتصادی فرهنگی  اجتماعی،امور 11و  11 ،8در ادامه مواد 

 این در غیرشود و از امور حاکمیتی محسوب می ،دروجود داشته باشد این موا 11الی  8ناظر به موارد ند در صورتی که شرایط این ب

به نظر از  ،ایجاد فضای گردشگری و سدسازی ،آهنراه ساخت ،راهسازی مانند مواردی بنابراین باشد. می غیرحاکمیتی امور از صورت

نهادهای مربوط مسئولیت کیفری خواهند داشت با این حال  ،امور حاکمیتی نبوده و اگر در راستای انجام این امور جرم محقق شود

لذا این پرسش  ند،ماده معاف می باش آنهای مقرر در نهادها از مجازات ق.م.ا 21است که طبق تبصره ماده مسئله اساسی دیگر آن 

 11شوند این امر با توجه به ماده نیز معاف می باشند بدین معنا که خسارت و دیه نیز معاف می 14باقی می ماند که آیا از تبصره ماده 

 حسبکه بر یدولت هر گاه اقدامات تیدر مورد اعمال حاکم». این ماده مقرر می دارد: اشدقانون مسئولیت مدنی کمی مشکل ساز می ب

« به پرداخت خسارات نخواهد بود. مجبور شود دولت یگریو موجب ضرر د دیطبق قانون به عمل آ یمنافع اجتماع نیتأم یبرا ضرورت

مسوولیت مدنی می باشد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. تبصره ماده قانون  11ق.م.ا ناسخ این قسمت از ماده  14آیا تبصره ماده 

ق.م.ا را باید در قالب اصول حاکم بر مسوولیت مدنی تفسیر نمود. بدین معنا که انتساب را در بین رفتار مقصرانه و نتیجه تفسیر  14

ق.م.ا مجازات را در موارد اعمال حاکمیت از  21 نمود. هرچند این تبصره به تقسیر نیز اشاره نکرده است. لذا، اگرچه تبصره ماده

 قانون مسوولیت مدنی نیز نخواهد داشت. 11اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی برداشته است، دولت بر اساس ماده 

و امنیت نهادهایی هستند که اصالتا وظیفه حفظ نظم  نکته قایل توجه مسوولیت کیفری نهادهای نظامی می باشد. نهادهای نظامی،

اشد و باعمال حاکمیت میقانون مدیریت خدمات کشوری  9طبق ماده بدین ترتیب مهمترین وظیفه این نهاد ها  .کشور را بر عهده دارد

بنابراین اگر  بود؛مسئولیت کیفری خواهند ،  فاقد کنندبه همین جهت نهادهای نظامی در زمانی که وظیفه اصلی خویش را اعمال می

با  .شودمیر نهیچ مسئولیتی بر نهاد مربوطه با ،مبادرت به رفتار مجرمانه ای برای مثال در میدان جنگ نمایند نهادها این ای ازنماینده

از جمله کارهای عمرانی مانند سد سازی و ساخت  ،گری وارد شدنداخیراً نهادهای نظامی در برخی امور غیرنظامی و تصدی ،این حال

د مانند سایر اشخاص نگری می نمایاز آن که نهاد نظامی می باشد و یا غیرنظامی به جهت آنکه تصدی غ ازفاردر این موارد  .آهنراه

گری شود و در این با این حال مسئله اساسی آن است که در صورتی که نهاد نظامی مرتکب جرم تصدی .حقوقی مسئول خواهد بود

را داشته باشد چه کیفری برای آن  21و  143ارد آورد و شرایط ماده گردد و صدمات جانی و مالی بر اشخاص و جرمحوزه مرتکب 

. آیا اصل نهاد نظامی مانند ارتش و سپاه مسوولیت خواهند داشت و یا اشخاص حقوقی زیر مجموعه آن که به صورت تعیین شود

ق.م.ا نهادهای نظامی نیز در شمول  143با توجه به اطلاق شخص حقوقی در ماده  پیمانکاری مسوول انجام امور تصدی گری شده اند.

ق.م.ا تنها اشخاص حقوق عمومی دولتی و عمومی غیردولتی را تنها در اعمال حاکمیت  21آن قرار میگیرد. از طرفی طبق تبصره ماده 

صورت وجود مستثنی نموده است و از آنجا که اقدامات مذکور در فوق در شمار اعمال حاکمیت نمس باشد، لذا نهادهای نظامی نیز در 

 شرایط مسوولیت کیفری خواهد داشت. 

مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل، تعبیری مرتبط با جرم، مسوولیت کیفری و ضمانت اجراها هر سه است. در واقع 

. در واقع اگر بر مسوولیت کیفری در این میان تمرکز می شود، به دلیل قابلیت هایی است که در سنجش با جرم و مجازات دارد

مسوولیت کیفری اساسا قاعده محور است ولی جرایم و مجازات ها هم قاعده محور اند و هم موردمدار. از این رو، در پس قواعد مرتبط 

با مسوولیت کیفری و تحلیل و تفسیر درست و به روز آنها می توان، از هست های نظام حقوقی ایران برای رویارویی کیفری با جرایم 
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سیل بهره برد. با این حال هر نظام حقوقی پویا و در جستجوی اصلاح نباید تنها از هست های خود بهره بگیرد بلکه باید مرتبط با 

بایدهایی را برای خود طراحی کند تا کاستی ها و چالش های موجود در نظام حقوقی را بزداید یا کم رنگ کند. از این در، دستاورد این 

 جرایم مرتبط با سیل، در بیان همین هست ها و بایدها است:نوشتار برای نظام کیفردهی 

 یکم: توسعه و ضابطه مندی گزاره های موجود

، دو قانون جوان با قابلیت های فراوان اند. این دو 1384و قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا  1382قانون مجازات اسلامی 

ره های اخلاقی و از الزامات فایده گرایی گرفته تا بایسته های اثباتی، همه را در خود قانون چندبعدی اند و از موازین شرع گرفته تا گزا

جمع کرده اند. هرچند این ابعاد در برخی موردها بدون دقت در کنار هم آورده شده و با هم متعارض می شوند ولی روی هم رفته می 

ند. در هر دو قانون، نگرش جامعه محور و تمرکز بر روی حقوق توانند برای مشکلات و چالش های پیش رو، راه حل هایی ارایه کن

شهروندان و حقوق جامعه سبب شده تا زمینه های استفاده فراگیر از موازین و قواعد موجود برای ساماندهی حقوقی پدیده های قهری 

 مانند سیل فراهم شود.

یی مرتبط با نظام کیفری سیلاب را از میان برداشت. نقطه با تبیین و توسعه گزاره ها و قواعد موجود می توان عمده بن بست ها

ثقل این بن بست، نبودِ پاسخگویی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ) اعم از حاکمیتی، دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی( 

با  1382انون مجازات اسلامی در قبال الزامات پیش از وقوع سیل، حین وقوع آن و پس از وقوع سیل است. در حال حاضر به ویژه در ق

، مسوولیت اشخاص حقوقی حتی برای دولت در امور حاکمیتی نیز مقرر شده است؛ 514ماده  2و نیز تبصره  14توجه به تبصره ماده 

هرچند که سنخ چنین مسوولیتی، کیفری نیست؛ با این حال می تواند در راستای جبران خسارت بدنی و مالی به صورت فراگیر مطرح 

ود. غیر از این، مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری که اصالتا در جرایم غیر عمدی مطرح می شود؛ نیز می تواند به طور گسترده ش

گریبان کسانی را بگیرد که در مقام کارفرما، مدیر، مسوول، رئیس، وزیر و فرمانده و مانند اینها است و بر زیردستان خود نیروی نظارت، 

نترل دارد. در این صورت تقصیر چنین افرادی در مدیریت های سیلی می تواند سبب مسوولیت کیفری آنها شود. دستور دهی یا ک

توسعه حقوقی و قضایی چنین مسوولیت هایی می تواند زمینه را برای دگرگونی اساسی در نحوه رویارویی با سیل به سانی که تا کنون 

سته اصلی آن، پاسخگویی کیفری برای همگان و همه نهادها به میزان اختیارات قانونی مطرح بوده است، فراهم کند. دگرگونی ای که ه

 اشان است.

 دوم: طراحی راهبردها و راهکارهای جدید

مانند مسوولیت اشخاص حقوقی اعم از خصوصی  و عمومی در  1382هرچند که قواعد پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی 

( و مسوولیت فراگیر و 14سیل فارغ از اینکه نهاد دولتی اعمال حاکمیت کرده یا اعمال تصدی ) تبصره ماده  قبال آثار زیانبار ناشی از

مبتنی بر تقصیر یا قصور در اصلاح یا رفع آثار پدید آمده از سیل، طیف گسترده ای از مسوولیت های کیفری و مدنی برای اشخاص 

ایی و اجرایی ایران به تدریج استوار شود؛ با این حال نظام حقوقی سیل در زیر یک حقوقی و حقیقی مطرح می کند و باید در نظام قض

نظام حقوقی فراگیرتر یعنی نظام حقوقی محیط زیست، باید همچنان از سه تدبیر مهم سیاست کیفری بهره بگیرد. در واقع تبیین و 

تلقی شوند و ضمانت اجراهایی که باید برای جرایم مرتبط با  توسعه قواعد مسوولیت نمی تواند در نهایت چاره رفتارهایی که باید جرم

 سیل در نظر گرفته شوند، را کند.

گام نخست در این زمینه، جرم انگاری و گام دوم کیفرگذاری است. جرم انگاری های صورت گرفته برای مواردی مانند تجاوز به 

ربری اراضی زراعی به مسکونی، تجاوز به مراتع و گیاهان، شکار حریم خصوصی، قطع درختان، تهدید محیط زیست، تغییر غیرمجاز کا
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غیرمجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی  و مانند اینها که در قوانین پراکنده است، همگی به قصد مدیریت سیل و در راستای قانون 

ای مدیریت سیل انجام شود. قانون بازگشت سیل نیست. لازم است که با حفظ چنین جرایمی، برخی جرم انگاری ها به طور خاص بر

ویژه سیل می تواند در راستای فرهنگ سازی حقوقی و تبیین مفاهیم آن در بین شهروندان، به کار آید به گونه ای که دست اندازی به 

رزنش عامل های موجب سیل یا رها کردن وظایف مرتبط با سیل در کشور سیل خیزی چون ایران به تدریج در زمره جرایم بسیار س

 پذیر در آید.

کیفرگذاری یا در مفهوم عام تر تعیین قانونی ضمانت اجراها برای جرایم مرتبط با سیل باید به شیوه ای موثر و کارآمد باشد. در این 

راستا قطعا کیفرهای خشنی مانند کیفرهای بدنی یا حبس های طولانی از اساس کارآیی نخواهند داشت مگر در موارد عمدی یا 

. در اصل کیفرهای مالی، اقدامات تامینی که فوریت داشته و در زمان تهدید یا خطر انجام می شود و یا اقدام های مکمل مانند خطرناک

از بین بردن سازه ها و اعاده به وضع طبیعی سابق می تواند از کیفرهای اصلی تاثیرگذارتر باشند. به نظر می رسد نظام پاداش دهی یا 

غیرمجاز شهروندان که مرتبط با سیل اند با دارایی های دیگر و تدبیرهایی از این دست می تواند تاثیرگذار  جایگزینی دارایی های

 باشند. 

نهایت اینکه، سیاست کیفری شکلی از کشف جرم، شکایت کیفری و پیگرد متهم گرفته تا رسیدگی در دادسرا و دادگاه و سپس 

ه سازوکارهای افترافی دارد که می توان برخی از این تدبیرها را در قالب قانون و برخی نیز تعیین مجازات و اجرای آنها نیز بعضا نیاز ب

به طور موقتی در قالب مقررات فروقانونی پیش بینی کرد. در واقع تجلی عدالت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل شاید نمادین 

یبانی از محیط زیست شکل می گیرند؛ در کنار حس عدالت، قطعا باشد ولی همین که دادگاه هایی در راستای مدیریت سیل و پشت

 امید به فرهنگ والاتر و شعور جمعی بیشتر را نیز افزایش خواهد داد.

 

 بخش سوم: ضمانت اجراهای قابل اعمال در مسوولیت ناشی از سیل

ضمانت اجراهای قابل اعمال در قبال سیل در حال حاضر مفهومی عام تر از ضمانت اجراهای ناشی از مسوولیت در قبال سیل یافته 

است. در واقع در قبال خسارات ناشی از سیل، جبران خسارت بیشتر بدون توجه به مسوولیت ناشی از آن و غالبا به صورت داوطلبانه از 

ی و نیز دولت جبران می شود. با این حال، اقدام های داوطلبانه یا از سر خیرخواهی عمومی، نمی تواند سوی اشخاص حقیقی و حقوق

موجب شکل گیری یک نظام حقوقی منسجم، کارامد و موثر در قبال خسارات ناشی از سیل باشد مگر اینکه معیارها و ضوابط مسوولیت 

ضمانت اجراها، برجسته ترین نماِد نمود نظام حقوقی مبتنی بر مسوولیت ناشی از  در قبال سیل پذیرفته و نهادینه شود و در این میان

 سیل اند. 

ضمانت اجراهای قابل اعمال در مسوولیت های ناشی از سیل را می توان در چهار قسمت مدنی، کیفری، تامینی و اداری مدنظر قرار 

 ت است.داد که هر یک بر حسب منشا خسارت و جایگاه خسارت زننده متفاو

 

 گفتار یکم: ضمانت اجراهای مدنی

ضمانت اجراهای مدنی در مقوله خسارت ناشی از سیل را باید مفهومی عام تر از جبران خسارت دانست که به زیان زننده منتسب 

دنی به می شود و بر حسب سازوکارهای حقوق مسوولیت مدنی، این انتظار می رود که در پی جبران خسارت باشد. ضمانت اجراهای م
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هر کنش مدنی برای جبران خسارات ناشی از سیل است که هم می تواند ماهیتی الزامی داشته باشد و هم ماهیتی داوطلبانه و 

 خیرخواهانه.

 بند یکم: جبران خسارت از سوی زیان زننده

یا بر مبنای ترک فعل وی در  جبران خسارت از سوی زیان زننده را می تواند بر مبنای فعل مستقیم یا غیر مستقیم در زیان آوری

عدم انجام وظیفه به رسمیت شناخت. جبران خسارت مادی در حقوق ایران همچنان تابع عمومات مسوولیت مدنی است ولی جبران 

، با تحولات عدیده ای رو به رو شده است که البته در قبال اعمال این تحولات در 1382خسارت بدنی بر مبنای قانون مجازات اسلامی 

بال خسارت مادی نیز امکان طرح وجود دارد. در جستارهای مسوولیت مدنی و کیفری به امکان سنجی و شیوه های جبران خسارت ق

 اشارت گردید.

 

 بند دوم: جبران از طریق بیمه

ان خسارت بیمه هم چون مسوولیت مدنی، هم به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از وقوع سیل و هم بویژه به عنوان ابزاری برای جبر

 می تواند به کار گرفته شود. 

در نگاه اول، این امر که نهای مانند بیمه که هدف آن جبران خسارت است، بتواند باعث پیشگیری از وقوع زیان شود، نامعقول جلوه 

ر می دارد و می کند. برعکس می توان گفت، بیمه و بویژه بیمه مسوولیت، از آن جا که خطر حادثه و مسوولیت را از دوش شخص ب

جبران خسارت وارد به زیاندیدگان را تضمین می کند، خطر اخلاقی و امکان وقوع حادثه را افزایش می دهد. به همین علت نیز ابتدا 

 دادگاههای فرانسه، بیمه مسوولیت را به این استناد که سبب تسهیل زیان می شود، معتبر نمی دانستند. 

سل به راهکارهای مختلف سبب پیشگیری و کاهش ورود زیان می شوند و نقش یک مقررات گذار با وجود این، امروز بیمه ها با تو

خصوصی را ایفا می کنند. در آنچه به بحث بلایای طبیعی مربوط است، بیمه ها، صرفنظر از آن که وسیله ای برای جبران خسارت 

 هستند، از طرق زیر می توانند نقش پیشگیرانه ایفا کنند:

ت آن است که از کسانی که از مقررات تخلف کرده اند و بنابراین در معرض خطر بیشتری قرار دارند، حق بیمه بیشتری راهکار نخس

دریافت شود و برعکس، کسانی که  مقررات  رعایت کرده و در معرض خطر کمتری قرار دارند، حق بیمه کمتری پرداخت کنند. این امر 

 می شود. سبب اجبار غیر مسقیم به رعایت مقررات

راهکار دوم آن است که کسانی که مقررات را رعایت نکرده اند، با ابزارهای قراردادی نظیر فرانشیز، استنثنا و سقف بیمه ی کمتر 

 روبرو شوند.

راهکار سوم، مشارکت بیمه گر در کاهش خسارت است. نفع بیمه گران هم بسیاری اوقات در عدم وقوع حادثه و کاستن از آثار 

حوادث است، بنابراین با مشارکت بیمه گران در بهینه سازی و مقاوم سازی ساختمانها و تعمیر راهها، این هدف بر آورده می  زیانبار

 شود.

این ابزار مربوط به قبل از وقوع حادثه است پس از وقع حادثه نیز بیمه از طریق تکلیف کاهش خسارت بر بیمه گزار سبب کاهش 

 قانون بیمه:  15ر اساس ماده خسارت می شود. در حقیقت  ب
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بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در »

بیمه گر  والا....صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد 

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه . مسئول نخواهد بود

 «.گر خواهد بود

یکی از بهترین راهکارها برای جبران خسارت ناشی از بلایای طبیعی از جمله سیل، پوشش بیمه ای است. انواع مختلف می توانند 

ان خسارات ناشی از سیل را تسهیل کنند. در یک تقسیم بندی کلی، بیمه ها را به بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی می جبر

برخورداری از تامین اجتماعی را از نظر حوادث و سوانح  28توان تقسیم بندی کرد. از جهت بیمه های اجتماعی، قانون اساسی در اصل 

ت را مکلف کرده است از محل درآمدهای عمومی این حقوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.  در حقی همگانی می داند و دول

مورد بیمه شدگان مشمولیت تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی حسب مورد مکلف است، مستمری بازماندگان بیمه شدگانی را 

ه بر اثر سیل بیمار شده اند، کمک های درمانی انجام دهد یا اگر در نتیجه که بر اثر سیل فوت کرده اند بپردازد یا به بیمه شدگانی ک

سیل کسب وکاری که مشمول تعریف کارگاه موضوع قانون تامین اجتماعی است، تعطیل شده، به بیمه شگان مستمری بیکاری 

تگی کشوری یا سایر صندوق ها تکالیف پرداخت نماید. در مورد کارمندان دولت نیز، حسب مورد سازمان بیمه سلامت و صندوق بازنشس

 مشابهی به عهده دارند. 

 انواع مختلف بیمه های بازرگانی نیز می توانند در جبران آثار سیلاب دخالت کنند.

به عنوان مقدمه باید گفت از نظر اکچویری، ریسک های مربوط به بلایای طبیعی اصولا غیر قابل بیمه هستند.  علت این امر آن 

است. این امر بدان معناست که خطر مورد بیمه نباید به نحوی باشد که   412له از شرایط خطر قابل بیمه، پراکندگی خطراتاست که جم

در آن واحد در مورد همه یا بخش قابل توجهی از بیمه گذاران محقق شود. چه شرکت بیمه خسارت را از محل حق بیمه های انباشته 

اصولا تناسبی با میزان خطر ندارد و آنچه این تناسب را برقرار می سازد و بیمه گر را قادر به شده پرداخت می کند. میزان حق بیمه 

جبران خسارت می سازد، آن است که خطر مورد بیمه بخش کوچکی از اجتماع بیمه گذاران را تحت تاثیر قرار می دهد.  بر این مبنا  

خسارات ناشی از جنگ و شورش ندانسته است. بلایای طبیعی نظیر سیل و بیمه گر را مسوول  29در ماده  1316است که قانون بیمه 

،  در عمل 413زلزله نیز چنین وضعیتی دارند. هر چند  در قانون بیمه این موارد در شمار استثنائات قانونی تعهد بیمه گر ذکر نشده اند

خطرات مذکور توسط شرکت های بیمه و شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه از شمول بیمه مستثنا می شود.  برای مثال در یکی 

 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی مصوب شورای عالی بیمه مقرر می دارد:  31از مهمترین بیمه ها یعنی بیمه آتش سوزی،  ماده 

نامه نخواهد بود،  بیمه ادث و وقایع زیر باشد، تحت پوشش اینحو از یک هر از ناشی چنانچه نامه مهبی تحقق خطرات موضوع این»

جنگ، جنگ داخلی، آشوب و بلاوا، اعتصاب، قیام، انقلاب کودتا، اغتشاشات داخلی یا  مگر آنکه صراحتاً خلاف آن شرط شده باشد:

رودخانه ها، حریق تحت الارضی و یا  طغیان سیل، زمین، ریزش آتشفشان، ه،زمین لرز اقدنامهای احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی.

 .«فعل و انفعالات هسته ای .باروت و تی ان تی دینامیت، مانند منفجره مواد انفجار آفات سماوی.

                                                 
Dispersion des risques - 14۶ 
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بهترین نظام ها در زمینه با وجود این در دنیای امروز بیمه های بازرگانی بلایای طبیعی را نیز تحت پوشش قرار می دهند. یکی از 

 پوشش بیمه حوادث طبیعی و از جمله نظام حقوقی فرانسه است که ذیلا بررسی می شود:

 

 الف: حقوق فرانسه

آوریل  4در حقوق فرانسه، خسارات ناشی از حوادث طبیعی و از جمله سیل به دلایلی که گفته شد، تحت پوشش بیمه نبود. قانون 

تاسیس کرد که منابع آن محل درآمدهای عمومی  414مک به قربانیان حوادث و تغییرات آب و هواییصندوقی را به منظور ک 1856

توسط دولت تامین می شد و خسارات ناشی از سیل را تا حدودی جبران می کرد. این صندوق برای جبران خسارت کافی نبود وطرح 

در شرق و  1891د تا آن که به دنبال سیل های دسامبر های مختلف برای تحت پوشش قرار دادن حوادث طبیعی با شکست مواجه ش

با موضوع جبران خسارت قربانیان حوادث طبیعی  به تصویب  1892ژوییه  13مورخ  92-611جنوب غرب فرانسه، قانون شماره 

 .  415رسید

                                                 
Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités - 141 

 ماده به شرح زیر است: متن فرانسویقانون بيمه فرانسه منعکس شده است.  4۶5-4-مفاد این قانون اکنون در ماده ال145 - 
 

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et 
garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, 
ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de 
l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à 

des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. 
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux 

effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. 
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les 
dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité 
anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces 

dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. 
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et 
les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci 
couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque 
commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des 
ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de 
l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel 
dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière 
exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le 
département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la 

réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. 
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner 
lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté 
interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y 
donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 
2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes 
communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la 

préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. 
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از بلایای طبیعی از جمله  به موجب این قانون در تمام بیمه های اموال و عدم النفع، بیمه گر باید به طور اجباری خسارت ناشی

. حق بیمه در تمام موارد برای تمام شهروندان، صرفنظر از احتمال 416سیل را در قبال دریافت حق بیمه اضافی تحت پوشش قرار دهد

در درصد و  12تحقق خطر بلایای طبیعی در باره آنها یکسان است. این حق بیمه در حال حاضر در مورد اموال غیرمنقول و عدم االنفع 

است. و از آنجا که دولت جبران  411درصد کل حق بیمه است. لایه دوم جبران خسارت، صندوق بیمه اتکایی 6مورد بیمه اتومبیل، 

خسارت از سوی  صندوق بیمه اتکایی رابه طور نامحدود تضمین کرده است، عملا تضمین دولت در قالب لایه سوم جبران خسارت قرار 

ترین خساراتی که تا کنون در فرانسه از طریق بیمه حوادث طبیعی جبران شده است، مربوط به خسارات می گیرد. باید دانست که بیش

ناشی از سیل بوده است. همچنین باید توجه داشت که در نظام فرانسوی اصل انعقاد بیمه حوادث طبیعی اجباری نیست، آنچه اجباری 

خطر اموال ) بیمه های آتش سوزی و شکست ماشین آلات( است. با اینحال، است، ارایه پوشش بیمه حوادث طبیعی در بیمه های تمام 

درصد صنایع تحت پوشش بیمه  31درصد منازل تحت پوشش بیمه تمام خطر اموال هستند. هر چند تنها  85آمار نشان می دهد 

ارج هستند. تنها خسارات مالی شکست ماشین آلات )توقف فعالیت/عدم النفع( هستند. خسارات جانی از شمول این پوشش اجباری خ

مستقیم قابلیت جبران دارند. در مورد بیمه اموال، خسارات غیر مستقیم نظیر هزینه سکونت موقت به واسطه تخریب منزل یا از دست 

یچ دادن منافع، قابل جبران نیستند. همچنانکه گفته شد، این پوشش مربوط به حوادث طبیعی است. این امر بدان معنی نیست که ه

کس نباید مسوول حادثه باشد. برای مثال اگر سیل ناشی از تقصیر عامل انسانی باشد، باز هم این بیمه خسارت را تحت پوشش قرار می 

 دهد، هر چند بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند به مسوول حادثه رجوع کند. 

 

 ب: حقوق ایران

ل، زلزله، طوفان، تگرک(، برخی بیمه گران حاضر هستند در قبال دریافت حق علیرغم استثنای خطرات ناشی از بلایای طبیعی )سی 

بیمه اضافی دست کم برخی از این خطرات را تحت پوشش قرار دهند. کما این که خطر جنگ هم در بیمه های دریایی تحت پوشش 

ی یک قاعده امری محسوب نمی شود، قرار می گیرد. در حقیقت از آنجا که عدم پوشش خطراتی نظیر جنگ و شورش و بلایای طبیع

بیمه گر و بیمه گذار می توانند خلاف آن را توافق کنند. منتها بیمه گران در تحت پوشش دادن چنین خطراتی باید به نحوی عمل 

ت کنند، و  به گونه ای عمل می کنند، که نگرانی مربوط به عدم امکان جبران خسارت به علت قوع همزمان دسته زیادی از خطرا

 مشابه، برطرف شود. 

در ایران پوشش بیمه سیل در قالب یک خطر اضافی در بیمه های بدنه اتومبیل و بیمه پوشش آتش سوزی امری معمول است.  

شرایط عمومی بیمه آتش  31بویژه پس از سیلاب های اخیر، تقاضا برای چنین پوششی افزایش یافته است. همانگونه که دیدیم ماده 

                                                                                                                                                                  
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce 
dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de 

l'exploitation passée ou en cours d'une mine. 
 
 اجباری حوادث طبيعی  ه بيمه این پوشش بيم های، ب -146 

Assurance obligatoire des catastrophes naturelles(Ass. Cat.Nat)  
 .معروف است 

Caisse centrale de réassurance (CCR)  - 14۱ 
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بلایای طبیعی را در صورت توافق بیمه گر و بیمه گذار ممکن می داند. البته طبیعی است که در این صورت میزان سوزی هم پوشش 

 حق بیمه دریافتی به تناسب خطر تحت پوشش افزایش می یابد.

ان خسارت اما بیمه اختیاری برای جبران خسارت ناشی از سیل کافی نیست. به نظر می رسد  یکی از بهترین روش ها برای جبر

نظام مند ناشی از سیل، بیمه اجباری اموال باشد. این نظام در حال حاضر در فرانسه برقرار است. با این توضیح که در فرانسه اصل بیمه 

اجباری نیست، اما پوشش بیمه حوادث طبیعی در بیمه های اموال ضروری است. در ایران به نظر می رسد باید به جای پوشش اجباری 

دث طبیعی در بیمه نامه ها، اصل انعقاد عقد بیمه را هم در باره منازل مسکونی و ساختمانهای دولتی و زیرساخت ها اجباری بیمه حوا

کرد. در حال حاضر، چنین اجباری در مورد امول دولتی وجود دارد. با این حال اولا باید این پوشش بیم های به تمام اموال غیر منقول، 

سترش یابد. ثانیا، آنچه از اهمیت برخوردار است، ضمانت اجرای عمل نکردن به پوشش بیمه اجباری است. اعم و خصوصی و دولتی گ

طبیعی است که صرف پیش بینی بیمه اجباری، بی آن که ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی شده باشد، قانون را به یک قانون متروک 

، قانون گذار ضمانت اجراهای موثری برای 1385وضوع قانون بیمه اجباری تبدیل خواهد کرد. همانگونه که در بیمه شخص ثالث، م

عمل نکردن به بیمه اجباری مقرر کرده است ، در مورد بیمه منازل مسکونی و سایر امول غیر منقول در قبال در حوادث طبیعی هم 

فاتر اسناد رسمی را از انجام معاملات یا تنظیم می توان چنین ضمانت اجراهای در نظر گرفت. برای مثال می توان بنگاههای املاک و د

 اسناد رسمی  اجاره یا خریدو فروش نسبت املاکی که فاقد بیمه اجباری  آتش سوزی )با پوشش حوادث طبیعی( هستند، ممنوع کرد. 

اه باشد:  بر خلاف در حال حاضر چنین بیمه اجباری تنها برای اموال دولتی وجود دارد، بی آن که با  ضمانت اجرای موثری همر

حقوق فرانسه که اموال دولتی از شمول پوشش بیمه اجباری خارج هستند، در ایران،  اخذ پوشش بیمه ای برای اموال دولتی الزامی 

 مقرر می دارد: « آیین نامه الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش بیمه ای لازم» 1است:  ماده 

ـ موظفند با 1398( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 222های اجرایی موضوع ماده )دستگاه»

بندی و اعتبارات لازم برای بیمه نمودن اموال منقول و برنامه زمان 1381همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 

ای که تا پایان برنامه پنج ساله جمهور ارایه نمایند، به گونهی رییسریزی و نظارت راهبردغیرمنقول خود را تنظیم و به معاونت برنامه

های عمرانی( و مصارف ای )طرحهای سرمایهپنجم جمهوری اسلامی ایران اموال منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات تملک دارایی

سوزی و حوادث طبیعی شود را در برابر خطرات آتشهای دولتی تملک، خریداری و ایجاد شده یا میای مندرج در بودجه شرکتسرمایه

 «های بیمه تجاری )دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران( بیمه نماینداز قبیل سیل و زلزله نزد شرکت

ت: این قانون بیمه اتکایی را به عنوان لایه دوم برای جبران خسارت پیش بینی کرده است و بیمه مرکزی را موظف کرده اس 5ماده 

های بیمه اتکایی لازم برای موضوعات بیمه کلان با رویکرد استفاده بهینه از ظرفیت نگهداری ریسک در داخل کشور را با پوشش»

 «ـ تأمین نماید1398( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 114رعایت ماده )

( نیز به بیمه حوادث اختصاص 32ن تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور )ماده از سوی دیگر، فصل هفتم آیین نامه اجرایی قانو

 دارد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های  »

محتمل )سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش های مختلف با اولویت در حوادث 

 .دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن( اقدام نماید
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وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت )ساختمان  -1تبصره 

جهت بررسی و  1399و تجاری و مانند آن( را تا پایان سال  های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمان های صنعتی

 .پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات  – 2تبصره 

 .دهد اقدام لازم را انجام -1362مصوب  -کشاورزی

سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از  -3تبصره 

شهرداریها و سازمانهای وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداریها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت 

 .رات مربوط ایجاد نمایدقوانین و مقر

دستورالعمل مربوط به تبصره های فوق الذکر توسط دستگاههای ذیربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان  – 4تبصره 

 .«ارائه گردد

بیمه بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی باید قضیه را در دو حالت بررسی کرد: فرض نخست: در پایان بحث مرتبط با بیمه در قبال 

 بدنه و فرض دوم بیمه شخص ثالث

در حقوق ایران  آنجا که به بیمه بدنه مربوط است، بیمه گر خسارت ناشی از سیل را جبران نمی کند، مگر آن که پوشش اضافی 

سترش بیمه سیل توسط بیمه گزار خریداری شده باشد؛ خرید پوشش بیمه سیل در بیمه بدنه اتومبیل، بویژه، پس از سیل های اخیر ک

یافته است. همچنانکه گفته شد، در حقوق فرانسه به طور اجباری در هر بیمه بدنه، بیمه گر مکلف به ارایه پوشش بیمه سیل است و 

حق بیمه پوشش بیمه سیل هم   درصد کل حق بیمه است. در هر حال بر فرض پوشش بیمه سیل، چنانچه وقوع سیل ناشی از تقصیر 

قانون بیمه، پس از جبران خسارت بیمه  31ل وقوع سیل مسوولیت دارد، بیمه گر می تواند بر مبنای مادهشخص ثالثی باشد که در قبا

 گزار به مسوول حادثه رجوع کند.

اما وضع بیمه شخص ثالث، پیچیده تر است. تصاویر انتشار یافته در رسانه های  پس از سیلاب های اخیر )بویژه سیل شیراز( گویای 

نقلیه ای که در اثر سیل به حرکت در آمده به وسیله نقلیه دیگر یا اموال اشخاص ثالث برخورد کرده و به آنها زیان آن بود که وسیله 

رسانده است. اکنون این پرسش مطرح است که در مواردی که سیل باعث حرکت وسیله نقلیه و برخورد آن با شیء دیگر یا شخصی می 

 بیمه گر در بیمه شخص ثالث، ضامن جبران خسارت است؟شود و بدین سبب خسارتی رخ می دهد، آیا 

، قوانین بیمه اجباری سابق، 1385به عنوان مقدمه باید به این نکته توجه داشت که شرط مسوولیت بیمه گر در قانون بیمه اجباری 

حادثه در حین رانندگی لازم وقوع حادثه رانندگی نیست. اصولا برای آن که حادثه مشمول قانون بیمه اجباری باشد، نه تنها وقوع 

نیست، روشن بودن وسیله نقلیه هم شرط شمول قانون بیمه اجباری نیست و قانون بیمه اجباری بر حوادثی که در حالت خاموش بودن 

 اتومبیل هم رخ می دهد، حکومت دارد. 

نطقا بیمه گر مسوولیتی ندارد زیرا اکنون در پاسخ به پرسش فوق باید گفت اگر ماهیت بیمه شخص ثالث، بیمه مسوولیت باشد، م

و از آنجا که مسوولیت بیمه گر تابع  419بیمه گزار )مالک وسیله نقلیه( در صورتی که وقوع خسارت ناشی از سیل باشد، مسوول نیست

                                                 
قانون مجازات اسلامی توقف اتومبيل در محل غير مجاز را تقصير می  54۶مگر آن که اتومبيل در محل غيرمجازی پارک شده باشد. ماده  -143 

توقف اتومبيل در مقابل منزل و امثال آن را چنانچه این امر در عرف رایج باشد و منع قانونی هم وجود نداشته باشد، ضمان آور  545داند. اما ماد ه
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یید بود. اما قابل تا 1391و  1341مسوولیت بیمه گزار است، بیمه گر هم مسوولیتی نخواهد داشت. این نتیجه در قوانین بیمه اجباری 

 1در یک حکم استثنایی، خسارت ناشی از حادثه غیرمترقبه را نیز تحت شمول قانون می داند. در واقع ماده  1385قانون بیمه اجباری 

هر گونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این ماده از قبیل، »قانون بیمه اجباری حادث هرا چنین تعریف کرده است: 

به این «. ادف، سقوط، واژگونیف آتش سوزی، و یا انفجار یا هر نوع سانحه نشی از وسسایل نقلیه بر اثر حوادث غیر مترقبهتصادم، تص

ترتیب، قانون، خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه را هم تحت پوشش بیمه شخص ثالث می داند. بر این مبنا که حادثه غیرمترقبه بیان 

ی یا بلایای طبیعی باشد، نامنصفانه است که بیمه گزار در این فرض مسوول شناخته شود. وانگهی قواعد دیگری از قوه قاهره، علل قهر

عام مسوولیت مدنی و تاکیدات مکرر قانون بیمه اجباری بر وسیله نقلیه مسبب حادثه، تردیدی باقی نمی کگذارد که در فرضی که 

له نقلیه( مسوول نیست. با وجود این، در همین فرض، بیمه گر مکلف به جبران خسارت ناشی از قوه قاهره باشد، بیمه گزار )مالک وسی

خسارت است. در نتیجه باید گفت ماهیت تعهد بیمه گر نسبت به جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، بیمه اجباری حوادث 

 است نه بیمه مسوولیت.

 

 صندوق بیمه حوادث طبیعیبند سوم: 

هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از  6/44، به طور میانگین در هر سال با  1381تا  1396طبق آمار منتشر شده در طی سال های 

میلیارد ریال بوده است، که میزان  212، یک هزار و 1381حوادث طبیعی مواجه بوده است . میزان بودجه عمومی کشور در سال 

کشور بلاخیز جهان  11درصد بودجه عمومی مصوب کشور است. گفتنی است ایران جزء 1/3د خسارت ناشی از حوادث طبیعی در حدو

محسوب می شود. وقوع این حوادث و خسارت های ناشی از آن یافتن راهکارهایی جهت پیشگیری از تحقق این خسارت و نیز تامین 

 دیل کرده است. مالی، آنها را به امری ضروری در سیاست گذاری و برنامه ریزی های کشور تب

 5/1/86گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در شصت و سومین روز از برنامه یکصد روزه مورخ -1

صندوق بیمه حوادث طبیعی دومین تکنیک مدیریت ریسک در مقابل مطابق گزارش منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی ، 

راه های کاهش احتمال وقوع حوادث را مورد توجه قرار داده است، تکنیک دوم  طبیعی است، تکنیک اول کنترل ریسک است که لایایب

نیز که روش پیش بینی و فراهم آوردن امکانات مالی برای جبران خسارت ها و بازسازی موارد آسیب پذیر به حساب می آید روش 

ش بار مالی دولت و ارتقا توانایی افراد تامین مالی ریسک است. در روش دوم تنها هدف، کمک به آسیب دیدگان نیست بلکه کاه

که با حوادث  کشورهایی خصوصاً کشورها در پایدار توسعه ملزومات از صندوق این. است طبیعی حادثه از قبل شرایط به بازگشت  برای

بررسی تطبیقی و تجزیه و تحلیل مدل های جبران خسارت در پنج کشور ترکیه،  می باشد .و سوانح طبیعی فاجعه آمیز روبرو هستند

که از کشورهای زلزله خیز در قاره های مختلف جهان هستند نشان می دهد که در تمام این کشورها  ،زلاندنو، ژاپن، آلمان، سوئیس

 از ناشی های خسارت جبران و طبیعی حوادث یرانگرو آثار با مقابله  هدف با که است شده  صندوق حوادث طبیعی فاجعه آمیز تاسیس

 (2می کنند.) فعالیت طبیعی بلایای

                                                                                                                                                                  
رده نمی داند. در وضعيت سيل، اگر شهدار لازم برای وقوع سيل داده شده باشد و با این حال صاحب اتومبيل اتومبيل را در محل نامناسب پارک ک
به ا باشد و بواسطه حرکت اتومبيل او در نتيجه سيل زیانی به باراید، حکم قضيه تابع موردی است که قوه قاهره و عامل انسانی با هم خسارتی ر

 بار آورده است. در نتيجه اصولا باید به مسووليت جزیی معتقد بود. 



      113     موضوعات حقوقی و سیلاب -فصل سوم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

طی سالهای اخیر مردم کشور ما با زلزله در شهرهایی چون بم، رودبار، قزوین، آبدانان، منجیل، سفیدابه، بجنورد، اردبیل، داراب، 

واجه بوده که خسارات سنگینی را بر مردم این مناطق تحمیل قائن، بیرجند، گلباف و کازرون و سیل در استان های مختلف کشور م

 کرده است. 

 5/1/86گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در شصت و سومین روز از برنامه یکصد روزه مورخ -2

بخشی که بطور مستقیم توسط بیمه قابل جبران است بحث خسارت های مالی است. بخش عمده این خسارت بدون آنکه هیچ 

ه خسارت ک است آن واقعیت گیرد، می قرار دولت پوشش تحت  آسان شرایط با بانکی تسهیلات صورت به ، نه راه جبرانی برای آنگو

حوادث طبیعی به قدری گسترده است که نه می توان خسارت این حوادث را به طور کامل جبران کرد و نه می توان جبران خسارت را 

 بیمه، های شرکت دولت، مردم، که دهد می نشان خصوص این در  کرد. تجربه دیگر کشورهابه یک بخش یا گروه خاص واگذار 

داخلی و خارجی به طور مشترک، در جبران خسارت حوادث طبیعی سهیم می باشند. البته در  های کمک و حمایتی های سازمان

د شرکت بیمه نیز خارج است و شرکت های برخی مواقع خسارت هایی از این دست آنقدر سنگین است که جبران آن از تحمل چن

 بیمه از طریق بیمه های اتکایی، خسارت های بزرگ را جبران می کنند.

 

 الف: پیشینه صندوق

باز میگردد، در  1391تاریخچه تلاش برای تصویب لایحه در خصوص حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی به اواسط سال 

مجلس تصویب و به شورای نگهبان  در  21/2/1385تاریخ  سال در 15همین راستا لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بعد از 

 های خانه بیمه کردن اجباری اول دارد، اساسی بخش دو  مذکور لایحه  فرستاده شد که شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرد. 

با سرمایه اولیه مبلغ پانصد میلیارد  نامه بیمه این پوشش برای صندوقی تاسیس دوم و طبیعی بلاهای مقابل رد مسکونی

 در فقط دولت عمومی بودجه محل از کمک عنوان به که  ریال برای چگونگی اداره و گسترش این صندوق است( 511،111،111،111)

لایحه آمده است در دوره مالی که به علت وقوع حوادث شدید یا متعدد، منابع  8 ماده در که شود می تامین تاسیس اول سال

 موسسه صندوق این شد، خواهد پرداخت دولت عمومی بودجه اعتبارات محل از آن کسری نباشد، کافی تعهدات انجام برای  صندوق

 طریق از خسارت پرداخت و برق قبض طریق از  بیمه حق اخذ. است مالی استقلال و حقوقی شخصیت دارای و دولتی غیر عمومی

این لایحه آمده، حق بیمه باید هر سال به گونه ای افزایش یابد که ظرف ده سال  5ماده  تبصره در. گیرد می صورت ایران بیمه شرکت

در نخستین سال  از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت بحران کشور به صفر برسد. با این همه

هزار نفر 51اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحد های موجود در روستا ها، شهر های کوچک، جمعیت زیر 

 .ریال بیشتر نباشد1111ریال، 1511ریال، 5111وشهرهای بزرگ به ترتیب باید از 

بنا بر مطالب معنونه و توضیحات ارائه شده مشخص میگردد به علت هزینه های سنگین جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و 

به خصوص سیلاب ، کشورهای مختلف از طرقی مانند بیمه های خصوصی ، تاسیس صندوق های جبران خسارات ، کمکهای بلاعوض 

 مردمی اقدام به جبران حداکثری خسارات وارده به نفوس و اموال می دولت ، وام های کم بهره بانکی و کمک های 

نمایند که در این بین نقش صندوق های جبران خسارات به واسطه قابلیت های مالی و موسع بودن منابع ، پررنگ تر از سایر 

 نهادها می باشد.
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ف تاسیس و فعال می باشند ذیلا شرح داده شده تعدادی از صندوق های جبران خسارات به عنوان نمونه ، که در کشورهای مختل

 است .

های وارده به املاک و دارایی است. هشتاد و پنج درصد ساکنان فرانسه دارای نظام ساختاریافته برای بیمه اشخاص برای خسارت

اک و دارایی را در چارچوب های وارده به املفرانسه از این بیمه برخوردار هستند و از این رو حق دریافت خسارت مالی برای خسارت

شرط برای است که معمولا به عنوان پیش« خطرات مسکن»توان برای این سیاست آورد، بیمه سیاست بیمه دارند. مثال معروفی که می

 دهد. اجاره مسکن است و بسیاری از خطرات را با توجه به املاک و مستغلات و وسایل سیار در خانه پوشش می

های موجود در آن را پوشش ای اتومبیل و داراییهای وارده به املاک، ارزش بیمهاص که داوطلبانه بوده و خسارتعلاوه بر بیمه اشخ

 1892جولای سال  13ای دیگری برای پیامدهای فجایع طبیعی است که اجباری بوده و از دهد، نظام فرانسه دارای یک پوشش بیمهمی

الملل به دلیل وجود بیمه اجباری برای جبران خسارت فجایع در فرانسه بوده و در سطح بیناجرایی شده است که مشهورترین نوع بیمه 

 بار در مورد تشویق قرار گرفته است. بنابراین، افراد در بیمه کردن خطرات فاجعه

و دارایی حق انتخاب فرانسه انتخاب ندارند و خرید بیمه در این مورد برای آنها اجباری است، ولی در مورد قرارداد بیمه املاک 

های وارده به املاک و دارایی در فرانسه بسیار گسترده است و در نتیجه های جبران آسیبکنند. سیاستداشته و داوطلبانه عمل می

 ای بلایای طبیعی بپردازند. گروه زیادی از افراد باید مبالغی را به عنوان پوشش بیمه

ای تعریف کرده است که یعی ارائه کرده است. این قانون فاجعه طبیعی را به عنوان حادثهقانون بیمه، تعریفی را در مورد فاجعه طب

شود که غیرمعمول، غیرقابل اجتناب بوده و به طور طبیعی نمی توانند تحت پوشش بیمه  باشند، بدین هایی میباعث بروز خسارت

لیل اجباری بودن این نوع بیمه است. در واقع، قانون بیمه پذیر نیست و همین موضوع دمعنی  که این خسارت به طور طبیعی بیمه

تعریف کرده است که علت تعیین آن، شدت  "ناپذیرخسارت مادی، مستقیم و بیمه "فرانسه، ضرر ناشی از فجایع طبیعی را به عنوان 

پذیر ناپذیر را به یک خطر بیمهبیمه( قانون با تحمیل این نوع بیمه در واقع خطر  L. 125-I par 3غیرنرمال عامل طبیعی است)ماده 

 کند. تبدیل می

تواند بازار بیمه خصوصی را قادر سازد که صدمات ناشی از فجایع طبیعی را در محدوده جغرافیایی مورد نظر بیمه اجباری می

های فصلی و طوفانهای روشن هستند، اما پوشش بیمه اجباری فرانسه برای خشکسالی، پوشش دهند. سیل و زلزله از جمله مثال

 گردباد، حملات تروریستی و حوادث ناشی از فناوری نیز کاربرد دارد. 

دهنده املاک و درصد همه قراردادهای بیمه پوشش 12آمیز از طریق حق بیمه منابع مالی پوشش مکمل برای ضررهای فاجعه

 سوزی و بیمه درصد آتش 6دارایی بغیر از وسایل نقلیه، و حق بیمه 

مقاله مطالعه تطبیقی -3شود.)شده اعمال میشود. بیمه اجباری برای همه افراد بیمهرای وسایل نقلیه زمینی تامین میسرقت ب

 نحوه جبران خسارات ، شورای مشورتی دولت هلند .(

ست. با این بلژیک با توجه به فجایع طبیعی رخ داده در این کشور از الگوی همبستگی ملی و صندوق بلایای طبیعی شروع کرده ا

، نقش صندوق بلایای طبیعی به شدت کاهش یافته است. بلژیک عملا بر اساس الگوی فرانسوی عمل 2115و  2113وجود، با قوانین 

 سوزی را ای اشخاص را برای بسیاری از بلایای طبیعی اضافه و اجباری کرده و خرید بیمه آتشکرده و پوشش بیمه
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سوزی برای خطرات ساده لژیکی همبستگی عمومی را بین همه شهروندانی که دارای بیمه آتشگذار باختیاری کرده است.. قانون

ای فجایع طبیعی ایجاد کرد که چهار نوع خطر طبیعی را درصد جامعه بلژیک( و با معرفی افزایش پوشش بیمه 85-81بودند )شامل 

 ی، و رانش زمین باشد.های زیرزمینی(، زلزله؛ نشت فاضلاب شهرشد: سیل )فوران آبشامل می

 دو دسته یطور کلبه شود،یکار گرفته ماز وقوع حوادث گوناگون به یناش یهاانیکاهش ز یبرا سکیر تیریکه در مد ییهاکیتکن

 :هستند

امروزه در شمار  شدند،یم یتلق ریناپذمهیکه در گذشته ب ییو خطرها افتهیتوسعه  شیاز پ شیب مه،یحاضر خدمات ب درحال

کار را  نی. اشوندیم مهیب یو طوفان که طبق ضوابط و مقررات خاص لیاند؛ ازجمله خطر زلزله و سدرآمده ریپذمهیب یخطرها

( ییاتکا گرانمهیو استفاده از خدمات ب سکیر عی)ازجمله توز یگرمهیمتداول در امر ب ژهیو یهاکیبا توسل به تکن مهیب یهاشرکت

باشد که در صورت وقوع حادثه امکان جبران  یبه نحو دیبا گرانمهیدارد که تعهدات ب تیاهم اریبس زینکته ن نی. ادهندیانجام م

خاص  یسمیبا مکان دیبا زیکشور ما ن گرانمهیکه ب رسدینظر منشود. به یها دچار ورشکستگشرکت نیخسارت وجود داشته باشد و ا

طبقات مختلف مردم را تحت پوشش  یهاییاموال و دارا ر،یصورت گسترده و فراگبه یعیادث طبخطر حو مهیاتخاذ کنند تا ب یبیترت

تنبیهی شهروندان را ترغیب به اخذ -.البته در این راستا دولت نیز موظف است با مقررات گذاری و اتخاذ سیاست های تشویقیقرار دهد

 پوششهای مورد نیاز و ضروری بنماید.

در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جهان از جمله ایالات جبران خسارت  یهامدل لیو تحل هیو تجز یقیتطب یبررس

متحده آمریکا ، فرانسه ، سوییس ، بلژیک ، آلمان ، ترکیه و ژاپن که همه گی کشورهای درگیر با حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله 

بوده که بر حسب مورد محل تامین  "صندوق جبران حوادث فاجعه آمیز"می باشند نشان میدهد که این کشورها به نوعی دارای 

اعتبارات آن بودجه عمومی و یا مالیات و یا حق بیمه های اجباری و اختیاری و یا ترکیبی از موارد پیش گفته می باشد .. همچنین 

گزارش -5رسیده و مجری می باشد.)مقررات مناسب و پوشش دهنده مسئولیت ها و نحوه جبران خسارات نیز توامان به تصویب 

 کارگروه بیمه(

 

 ب: ضرورت صندوق

پرحادثه قرار دارد. هرساله حوادث متنوع و  یخسارات در رده کشورها نیو شدت ا یعیما از لحاظ تنوع و تکثر حوادث طب کشور

 .سازدیمناطق مختلف کشور را با خسارات گسترده روبرو م لیزلزله و س ژهیوبه یمتعدد

 لیو اقتصاد کشور تحم دگانیدانیشده باشد به ز ینیبشیآن پ یبرا یراه جبران گونهچیخسارات بدون آنکه ه نیمده اع بخش

آن است که  تی. واقعردیگیآسان تحت پوشش دولت قرار م طیبا شرا یبانک لاتیصورت تسهاز آن به یو تنها بخش کوچک شودیم

جبران  توانیطور کامل جبران کرد و نه محوادث را به نیخسارت ا توانیکه نه م ستگسترده ا یبه قدر یعیخسارت حوادث طب

 ..واگذار کرد یگروه خاص ایبخش  کیخسارت را به 

و  یداخل یهاو کمک یتیحما یهاسازمان مه،یب یهاکه مردم، دولت، شرکت دهدیخصوص نشان م نیکشورها در ا گرید تجربه

 خسارت حوادث  طور مشترک، در جبرانبه یخارج

 اروکساز جادیو ا یعیحوادث طب مهیکردن ب یبه الزام نیقوان ریمصوب نظام و سا یکل یهااستی. در سشوندیم میسه یعیطب

 .شده است حیتصر رمترقبهیاز حوادث غ یناش یجبران خسارات مال یبرا یامهیب
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افراد در  نیا ییتوانا یکمک، بلکه ارتقا کنندهافتیالبته نه فقط در یعیحوادث طب دگانیدبیراستا و با اهداف کمک به آس نیا در

دولت  یها و کاهش بار مالساختمان یسازخسارت، مقاوم افتیو در نامهمهیب دیبا خر یعیقبل از وقوع حادثه طب طیبازگشت به شرا

 نیرا تدو یعیحوادث طب مهیصندوق ب سیتأس حهیلا رانیا یاسلام یجمهور یمرکز مهیب ؛یعیاز حوادث طب یشجبران خسارات نا یبرا

به  4/2/1381 خیمرتبط سرانجام در تار یهامختلف دولت و سازمان یهاونیسیدر کم یطولان یکارشناس یکرد که پس از بررس

 .ارسال شد یاسلام یشورا مجلسبه  یمراحل قانون یط یو برا دیمحترم دولت رس ئتیه بیتصو

 (  1ماده« 1»های مسکونی در مقابل بلایای طبیعی )تبصره اساسی دارد، اول اجباری کردن بیمه خانهلایحه مذکور دو بخش -1

 .میلیارد ریال و مفادی برای چگونگی اداره و گسترش این صندوق 511ها با سرمایه نامهدوم تأسیس صندوقی برای پوشش این بیمه

قانون اساسی تنظیم و تقدیم گردیده و به نظر در بررسی ارکان  44صل لایحه مذکور همزمان به تصویب و ابلاغ سیاست های ا-2

آن که دولت را از هرگونه مدیریت ، سرمایه  3قانون اساسی از جمله مفاد تبصره الف بند  44آن مقررات آمره قانون نحوه اجرای اصل 

ه است و به نوعی از نظر محتوی در مغایرت با گذاری و تشکیل و شراکت با موسسات عمومی غیردولتی منع می نماید ، توجه نگردید

 سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی طراحی گردیده است.

طراحان این لایحه در عمل به دنبال تشکیل و تجمیع صندوقی وابسته به دولت ) از نظر ساختار مدیریتی( و تجمیع بیمه ها از 

حا خصولتی بوده اند ، در حالی که بهتر بود با تقویت شرکت های بیمه شرکت های بیمه خصوصی به شرکتی شبه دولتی یا اصطلا

  خصوصی از طریق بیمه اتکایی و مقررات گذاری جهت تشویق بیمه گذاران به اخذ بیمه نامه های مطمح نظر اقدام می نمودند .

دولت از تشکیل و یا  1396وب قانون اساسی مص 44قانون اصلاح نحوه اجرای سیاست های اصل  3مطابق با بند الف ماده -3

مشارکت با موسسات عمومی غیر دولتی منع گردیده است ، همچنین اختیار اداره موسسات مذکور توسط اعضای دولت مندرج در ماده 

 لایحه  نیز مغایر مقررات اخیر خواهد بود . 5

مقرر شده که قانون تجارت، اساسنامه حال (، صندوق مؤسسه عمومی غیردولتی شناخته شده است ولی با این4در ماده ) -4

گری بر آن حاکم باشد، ولی مشخص نیست که چه قسمتی از صندوق و قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه

 .قانون تجارت و به چه نحو بر یک مؤسسه عمومی غیردولتی حاکم است

و مقامات صندوق نیز جمهور تشکیل شود.د تن از وزرا و معاونان رئیسامنای صندوق با حضور چن( مقرر شده که هیئت5در ماده )-5

و  ( مقرر شده4این امر با امور غیرعمومی بودن صندوق که در ماده ) منصوب از طرف هیِت امنا و وزیر اقتصاد و دارایی می باشند

  ، منافات دارد.قانون اساسی 44قانون اجرای سیاستهای اصل  3همچنین بند الف تبصره 

توان کسری آن را از محل منابع عمومی ای که منابع صندوق کفاف تعهدات آن را ندهد می( عنوان شده که در دوره9در ماده )-6  

( قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است. 3دولت تأمین کرد. این وضعیت با تعریف مؤسسه عمومی غیردولتی مصرح در ماده )

میزان از کسری این صندوق از محل بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت است و هرچه  عبارت دیگر مشخص نشده که چهبه

 میزان تأمین این کسری افزایش یابد انگیزه صندوق برای کسب درآمد 

ه یابد، چون این اطمینان خاطر را دارد که در صورت کسر درآمد، از اعتبارات بودجگذاری منابع صندوق کاهش میحاصل از سرمایه

 .عمومی دولت تأمین خواهد شد. لذا این حالت تردید باید به نحو مقتضی مرتفع گردد

های بیمه تجاری موظف خواهند بود که به نمایندگی از صندوق و با دریافت کارمزد، نسبت به ( شرکت11طبق تبصره ماده )-1

، کارگزار صندوق خواهند بود. درحالی که نیازی به این امر های بیمه به نوعیارائه بیمه حوادث طبیعی اقدام کنند. براساس این، شرکت
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طور که در مورد بیمه وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص های مزبور را رأساً مأمور به این کار کرد، همانتوان شرکتنیست و می

 9..اتخاذ نشده استاند تدبیری در این لایحه برای منازل مسکونی که از قبل ساخته شده.گیردثالث صورت می

مورد تحت عنوان نارسایی های لایحه  11همچنین در گزارشات ارائه شده از طرف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز -8

 عنوان و درخواست اصلاح ان گردیده است که موارد به شرح ذیل می باشد :

  شمول قانون،-1

  چگونگی تعیین حق بیمه،-2

  سکونی و تجاری،تعمیم ساختمان ها به م-3

  نهاد مورد نیاز برای برعهده گرفتن پوشش بیمه،-4 

  سطح پوشش بیمه،-5

 واحدهای بیمه ناپذیر،-6

  میزان و نحوه مشارکت بخش خصوصی،-1

  ضمانت اجرا،-9

  اتکا به بودجه دولت،-8

  میزان سرمایه اولیه مورد نیاز-11 

 ( 16/3/81مورخ  بیمه همگانی حوادث طبیعیظهارنظر کارشناسی درباره لایحه تاسیس صندوق -6)

بنا بر  4/2/1381در مورخه  "لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی"بنا بر وجود سوابق لایحه ای تحت عنوان 

 .ماده در هیئت دولت مصوب و متعاقبا جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید  12پیشنهاد بانک مرکزی در 

ماده مصوب نمود که اهم اصلاحات صورت گرفته  11لایحه فوق را با اصلاحاتی در  21/2/1385مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 

 در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه تقدیمی دولت به شرح ذیل می باشد :

در مصوبه  "ی از حوادث طبیعی از قبیل .....به واحدهای مسکونی ناش خسارتهای واردهجبران  "لایحه دولت عبارت  1در ماده -1

گردید . بدیهی است مصوبه مجلس دلالت بر مسئولیت  "از خسارت های وارده به ....بخشی به منظور جبران "مجلس تبدیل به عبارت 

مامی خسارات از مطلق دولت بر جبران خسارات مازاد ناشی از بلایای طبیعی دارد که در این بخش با هدف لایحه دولت که تامین ت

 محل صندوق در طول سنوات است اساسا دارای مغایرت می باشد .

و جایگزینی  "صندوق "یکی از مهمترین تغییرات اعمال شده در مصوبه مجلس نسبت به لایحه تقدیمی دولت حذف عبارت     -2

قانون اساسی و رعایت احکام  44ات اصل می باشد که به نظر این تغییر جهت انطباق لایحه با مقرر "شرکت سهامی بیمه ایران"

 خصوصی سازی اعمال گردیده است لکن باعث ایجاد تغییرات مهم ماهیتی در لایحه دولت و مصوبه مجلس گردیده است.

استفاده  "شرکت سهامی بیمه ایران  "حذف و بجای آن از  "موسسه عمومی غیر دولتی  "در طرح مصوب مجلس عبارت -3

 قانون اساسی می باشد . 44قانون نحوه اجرای اصل  3نظر از موارد رفع مغایرت با بند الف ماده گردیده است که به 

در زمینه مدیریت و نحوه اداره و همچنین تامین بودجه نیز مغایرت های ماهیتی فراوانی فی مابین لایحه تقدیمی دولت و مصوبه -4

 مجلس شورای اسلامی ملاحظه میگردد .
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 21/2/1385گردید مصوبه مجلس با اعمال تغییرات گسترده نسبت به لایحه تقدیمی دولت تصویب و در مورخه همانطور که عنوان 

 جهت بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال گردید.

 به مجمع مشورتی فقهی شورا ارسال و شورای مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نمود : 1/3/1385مفاد لایحه مذکور بدوا در مورخه 

 . "خلاف شرع یا قانون اساسی شناخته نشد  "لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی -1

به  11/3/1385در وهله بعد مصوبه مذکور به مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان ارسال که مجمع مذکور حسب در مورخه 

 شرح ذیل اظهار نظر نمود :

» بیمه حوادث طبیعی«ین است که در الیحه دولت بهطور کلی امور مربوط به نکته کلی که در خصوص این مصوبه وجود دارد ا"-1

صورت میپذیرفت و از همینرو عنوان الیحه دولت نیز ناظر به » صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی«از طریق صندوقی تحت عنوان 

بیمه «گرچه موضوع الیحه درخصوص تأسیس همین صندوق بود، لکن الیحه مذکور در جریان تصویب دچار اصالحاتی گردید که ا

را حفظ نمود اما ترتیبات تحقق این موضوع را نسبت به الیحه دولت بهطور کلی مورد اصالح و تغییر قرار داد و تأسیس » حوادث طبیعی

 "صندوق مزبور نیز منتفی گردید

م تجویز قانونگذار میباشد، تبصره این ماده باتوجه به اینکه اجبار اشخاص به بیمه نمودن اموال خود و پراخت حق بیمه مستلز "-2

که تعمیم و گسترش بیمه موضوع این مصوبه نسبت به سایر حوادث طبیعی و ساختمانهای غیرمسکونی که موضوع این مصوبه قرار 

تقنینی  نگرفته است را به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران و تصویب شورای عالی بیمه دانسته است، از این حیث که دارای جنبه

 ".قانون اساسی به نظر میرسد 95میباشد، مغایر اصل 

شورای عالی بیمه باتوجه به  تعیین سقف تعهد بیمه گر و همچنین حق بیمه موضوع این قانون توسط 95غایرت با اصل م"-3

 "قانون اساسی میباشد 139ترکیب این شورا که متشکل از اعضای غیروزیر است مغایر اصل 

 ."و عدم پیش بینی افزایش هزینه های عمومی  15صل غایرت با ام"-4

 ."لزوم تغییر نام لایحه به جهت اعمال اصلاحات اساسی در مصوبه  "-5

اعضای شورای محترم نگهبان با لحاظ نظریات پیش گفته مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی  11/3/1385النهایه در تاریخ 

 دانسته و به شرح ذیل اعلام نظر نمود : 

علی رغم ایرادات و اشکالات متعددی که بر مصوبه وارد است از آنجا که مصوبه مجلس شورای اسلامی با لایحه دولت ماهیتا  "

نیز  15قانون اساسی محسوب نمی شود و پیشنهادات و اصلاحات مذکور در اصل  14اختلاف بین دارد و از مصادیق طرح موضوع اصل 

ات معموله اصلاح عرفی در لایحه محسوب نمیگردد لذا مصوبه مرقوم مخالف اصول فوق الذکر در مورد آن صدق نمی کند و تغییر

 "شناخته شد 

 نتیجتا مصوبه مذکور مجددا جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی مسترد گردید.

به شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس تصویب و جهت اعلام نظر و تایید نهایی  14/1/1385متعاقبا مصوبه اصلاحی در مورخه 

 ارسال شد.

قانون اساسی تشخیص و تایید  95-28-15-53شورای محترم نگهبان لایحه اصلاحی را نیز مغایر  29/1/1385نهایتا در مورخه 

 ننمود.
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 گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری

ارتکابی برای تحمل ضمانت  ضمانت اجراها واکنش یا پاسخی است به جرم ارتکابی یک شخص مسئول یا غیر مسئول. عامل جرم

ترین اجراها لزوماً مسئول کیفری نیست و ممکن است یک شخص غیر مسئول نیز مشمول ضمانت اجراها گردد. با این حال اصلی

های پس از وقوع شود. ضمانت اجراها در حقوق کیفری که ناظر به واکنشضمانت اجراها یعنی کیفرها فقط بر مسئول کیفری بار می

) و با اقدامات پیش گیرانه که پیش از وقوع جرم اعمال می شوند، متفاوت است(، بر چهار دسته است: نخست ضمانت  جرم است

اجراهای کیفری که تعیین کیفرهای اصلی و غیر اصلی )تکمیلی و تبعی( در برابر یک رفتار مجرمانه است. برای این که کیفر تعیین و 

نجام شده جرم باشد و ثانیا مرتکب دارای اهلیت جزایی و شرایط روانی که ارکان مسوولیت کیفری اجرا شود اولاً لازم است که رفتار ا

اند، باشد. دوم ضمانت اجراهای تامینی و آن ناظر به اقدامات تامینی و اصلاحی نسبت به مرتکب جرم است. اقدام تامینی بیشتر برای 

ربیتی برای فرد مرتکب و برای اصلاح وی است. از آن جا که اقدامات تامینی جامعه و با رویکرد دفع تهدید و خطر است ولی اقدام ت

برای دفع خطر و در امنیت قراردادن جامعه اعمال می شوند بر جرم ارتکابی متمرکز می شوند تا به مسئول یا عامل ارتکاب. به همین 

ئول. ولی در برخی مواقع به طور کامل اقدام تامینی دلیل اقدامات تامینی هم نسبت به مسئول کیفری اعمال می شوند و هم غیر مس

جانشین کیفر می شود مثل ضمانت اجرای جرم ارتکابی دیوانه و کودک که فقط اقدام تامینی خواهد بود. در برخی مواقع، اقدام های 

جازات اسلامی رد شده است. در تامینی و تربیتی در کنار کیفر بر مرتکب مسئول بار می گردد که این حالت دوم از سوی قانون جدید م

واقع با نسخ قانون اقدامات تامینی، بسیاری از این سنخ اقدامات در قانون جدید در پیکره مجازات های تکمیلی پیش بینی شده اند و 

ول یا دیگر نمی توان از جمع کیفرها و اقدامات تامینی سخن گفت. اقدامات تامینی فقط نسبت به دیوانگان و نیز نوجوانان مسو

سال تمام خورشیدی اعمال می گردد. درباره اقدام های دیگر مانند ضبط اموال که  8سال تمام خورشیدی تا  15غیرمسوول زیر 

 اقدامی تامینی نسبت به اشیا است و اعلام نام های محکومین در رسانه ها اختلاف دیدگاه هست. 

ست که متضمن خسارت مادی یا معنوی باشند؛ خواه جرم ارتکابی از سوم ضمانت اجرای جبرانی یا ترمیمی که ناظر به جرایمی ا

ها، جبران خسارت جانب مسئول باشد و یا غیر مسئول. در جرایمی که نتیجه حاصل نمی شود مانند جرایم مطلق یا شروع به جرم

وت خود باقی است. دیه ملحق مادی منتفی است ولی برحسب مورد مثل توهین، ضمانت اجرای مدنی از باب جبران ضرر معنوی به ق

 ، بودِ ارکان مسوولیت کیفری برای دیات شرط نشده است.141به ضمانت اجراهای مدنی یا جبرانی است از این رو بر پایه ماده 

چهارم ضمانت اجرای اداری و انضباطی است که بسته به موقعیت و پیشه مرتکب بر وی بار می شود که نمونه برجسته آن جرایم 

ی کارمندان دولت است که غیر از کیفر، ضمانت اجراهایی مانند توبیخ یا کسر حقوق یا اخراج نیز ممکن است اعمال شود. ضمانت ارتکاب

اجرای اداری منطقا بر مسوول کیفری بار می شود و نسبت به کارمندی که در حین انجام وظیفه دیوانه شود و به دیگری توهین کند یا 

اجرای اداری روا داشت. در برابر، انجام بزه در خواب یا مستی بدون اراده که از بازدارنده های مسوولیت  رشوه بگیرد، نباید ضمانت

کیفری اند می توانند سبب مسوولیت اداری کارمند باشند، زیرا خواب یا مستی در حین انجام وظیفه خود گونه ای تخلف اداری نیز به 

مسوولیت اداری جایگاه استواری ندارد. با توضیح های پیشین اهمیت و جایگاه شمار می آید. پس شرایط مسوولیت کیفری در 

 مسوولیت کیفری در هر بحثی از جمله زیان های مرتبط با سیل در مقایسه با دیگر گونه های مسوولیت مطرح می شود.
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بسیار موثر برای رویارویی با جرایمی تعیین ضمانت اجراهای کیفری اهم از اصلی و غیر اصلی ) تکمیلی و تبعی( یکی از راهکارهای 

 418است که از سر حسابگری جزایی و سودجویی ارتکاب می یابند. 

 گفتار سوم: تعیین ضمانت اجراهای تامینی

ضمانت اجراهای تامینی یکی از مهمترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری اند؛ هرچند که این ضمانت اجراها ماهیتی کیفری 

ت اجراهای تامینی با هدف در تامین قرار دادن جامعه بر خلاف ضمانت اجراهای کیفری سه ویژگی بنیادین دارند. ندارند. در واقع ضمان

اول اینکه به فوریت اجرا می شوند. از انجا که این اقدامات برای دفع تهدید و خطر است؛ باید در همان لحظه وقوع تهدید یا خطر اعمال 

کیفری ندارند و در هر مرحله از رسیدگی و حتی در شروع کشف تهدید یا خطر قابل اجرا هستند؛  شوند. دوم اینکه نیاز به محکومیت

در حالی که ضمانت اجراهای کیفری نیاز به محکومیت در دادگاه دارند. سوم اینکه، اقدامات تامینی لزوماً قضایی نیستند و ممکن است 

 د. در واقع حکم دهنده اجرای اقدام های تامینی قانون است نه قاضی. این اقدامات از سوی ضابطان یا حتی شهروندان اجرا شو

                                                 

دانشیار دانشگاه علوم ، احمد آبادی سروستانی، 1389و فروردین  1381در گزارش بررسی ابعاد حقوقی سیلاب استان گلستان اسفند  -14۳ 

برجسته ترین راهکار برای رویارویی با تعرض به حریم رودخانه ها و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر پایه پرسشنامه ای، تعیین و اعمال مجازات، 

آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب در هفت راهکارهای اصلاح نظام حقوقی و قانونی منابع طبیعی برای تقویت تاب مسیل ها دانسته شده است.

نان این راهکارها تا چه اندازه از اولویت برخوردارند. نتایج به مورد مشخص گردید. سپس از پاسخگویان خواسته شد مشخص نمایند که از نظر آ

توان نتیجه گرفت که نشان داده شده است. با توجه به میانگین به دست آمده برای هر کدام از راهکارها، می 3دست آمده از این بررسی در جدول 

ویت اول و ایجاد یک واحد حقوقی جدید برای سیلاب در اولویت آخر جای ها در اولها و مسیلسنگین برای تعرض به حریم رودخانه اعمال مجازات

آوری و توان نتیجه گرفت که مهمترین راهکارهای اصلاح نظام حقوقی و قانونی منابع طبیعی برای تقویت تابدست آمده میدارد. با توجه نتایج به

ها و در مرحله بعد به اولویت دادن به رسیدگی ها و مسیلبه حریم رودخانهسنگین برای تعرض  افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب، به اعمال مجازات

 گردد. های قضایی منابع طبیعی برمیبه پرونده

 

 

 

 
 آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلابهکارهای اصلاح نظام حقوقی و قانونی منابع طبیعی برای تقویت تاباولویت را 1-1جدول 

اولویت  حقوقی و قانونی منابع طبیعیهکارهای اصلاح نظام را

 کم

 )درصد(

اولویت 

 متوسط

 )درصد(

 اولویت زیاد

 )درصد(

میان

 گین*

اولویت 

 نهایی

 1 96/2 99 11 2 هاها و مسیلسنگین برای تعرض به حریم رودخانه اعمال مجازات

 2 16/2 19 21 2 های قضایی منابع طبیعیاولویت دادن به رسیدگی به پرونده

 3 64/2 12 21 9 شوراهای محلی صیانت از قوانین منابع طبیعی ایجاد

 4 61/2 66 29 6 افزایش تعداد ضابطان منابع طبیعی

 5 56/2 61 36 4 تصویب قانون جدید و جامع مرتبط با سیلاب

 6 22/2 41 42 19 هامعرفی نماینده معین در دادگستری

 1 12/2 31 42 29 ایجاد یک واحد حقوقی جدید برای سیلاب

 =زیاد(3=متوسط    2کم    = 1)     3تا  1*دامنه: 
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اقدامات تامینی به طور ویژه برای دفع تهدیدها و خطرات سیل می تواند یکی از موثرترین راهکارهای کنترل عواقب باشد. با این 

خاص اعمال شوند که در حال حاضر در نظام حال این اقدامات باید از سوی اشخاص خاص یا در موقعیت های خاص یا با ویژگی های 

حقوقی ایران نه تنها سازوکارهای اعمال اقدامات تامینی برای حوادث قهری وجود ندارد بلکه این ضمانت اجرا با نسخ قانون اقدامات 

 ، با جایگاه بسیار متزلزلی همراه شده اند.1382از سوی قانون مجازات اسلامی  1338تامینی 

اجراهای کیفری اصلی و غیر اصلی و نیز ضمانت اجراهای تامینی، ضمانت اجراهای جبرانی برای ترمیم خسارت در کنار ضمانت 

های حاصل از وقوع جرم و نیز ضمانت اجراهای اداری و صنفی در جایی که جرم مرتبط با پیشه دیگری است به گستردگی می توانند 

 در جرایم مرتبط با سیل مطرح شوند.

 الگوسازی مدیریت سیل بر مبنای مسوولیت گفتار چهارم: 

ی خود داشته باشد وقتی یک نگرش آب، بنیادی ترین عامل زندگی انسان در کنار هوا به دشواری می تواند نظام حقوقی ویژه

اش ودجویانهسنتی و مالکانه نسبت به آن وجود داشته باشد. این نگرش سنتی و مالکانه، انسان را بر پایه رویکردهای مذهبی و گاه س

ای پندارور کرده است که طبیعت و محیط زیست از آن انسان است و نه که هر دو برآورد عقل وی در برابر دیگر جانداران است، به گونه

راند. در این انسان از آن طبیعت. بر همین پندار، بر جانداران دیگر و بی جانان و به طور کلی محیط پیرامونی و طبیعی خود فرمان می

میان اگر نظام حقوقی بنیاد می گیرد نه یک نظام حقوقی اصیل برای محیط زیست و جانداران و بی جانان که یک نظام حقوقی 

سودانگار برای تقسیم منابع طبیعی است برای انسان ها یا دولتها. پس چالش نظام حقوقی از همین جا می آغازد: نظام حقوقی 

یل و رویارویی با تهدیدها و زیان های آن، نگاهی فراتر به نظام حقوقی محیط زندگی انسان به سودانگار. نخستین گام برای مدیریت س

استقلال و به اصالت است که نمادهای محیط زیست مانند آب، هوا، خاک، گیاهان، جانداران و به طور کلی همه اجزا و متعلقات این 

ها و جوامع داشته باشد و نه در طول آن. این نگاه، نخستین سنگ کره خاکی، یک نظام حقوقی مشخص در عرض نظام حقوقی انسان 

 بنای مدیریت بلایای طبیعی به ویژه سیل از دریچه نظام حقوقی است. 

جدا از اینکه، مظاهر طبیعت به خودی خود ارزش حمایت های قانونی به ویژه در برابر دست اندازی اشخاص و دولتها دارد؛ حتی در 

یز، حمایت قانونی از محیط زیست و نمادهای آن، خود امنیت آور و سازگار با حقوق بشر و آزادی های فردی است. رویکرد سودانگاری ن

امنیت از این رو که به هر اندازه که بتوان سیل و دیگر بلایای طبیعی را با دستاویز راهکارهای بخردانه و کارشناسی شده، مهار کرد، 

مایه اجتماعی دارد که خود می تواند به جامعه امن بیانجامد. در برابر، بلایای طبیعی به ویژه در نشان از نیروی دولت و انسجام و سر

کشوری چون ایران که شمار و گستردگی آن بالا است؛ اگر خود به بحرانی در مدیریت بحران شود؛ می تواند کارآمدی حاکمیت را زیر 

 421پرسش قرار دهد و به چهره تهدیدی امنیتی درآید.

                                                 
، فروردین 94در گزارش راهبردی بلایای طبیعی و امنیت ملی نوشته مجتبی قلی پور، در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی، شماره  -421 

نگریسته شده است. بر پایه این گزارش، بلایای طبیعی، ( از دریچه بررسی های راهبردی به بلایای طبیعی 31تا  23) صص 1389و اردیبهشت 

 توانند تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور باشند:حداقل از طریق سه سازوکار زیر می

ای از مناطق کشور را درگیر کند یا بخش توجهی از امکانات کشور را به الف( در شرایط بحرانی پس از بلایای طبیعی، به ویژه اگر سطح گسترده

بود( خطر بروز سایر تهدیدات امنیتی همچون  1389های سریالی در مناطق مختلف ایران در بهار سال ود مشغول دارد )که مثال بارز آن سیلابخ

یابد. ویژگی شرایط بحرانی ناشی از این گونه سوانح، سطح بالای تمرکز نیرو و های اجتماعی افزایش میحملات تروریستی، تهاجم خارجی و آشوب
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الگو سازی نظام حقوقی با محوریت حقوق کیفری در قبال سیل، آمیزه ای از پذیرش واقعیت های سیل از یک سو و تنوع در 

 ضمانت اجراها از سوی دیگر است:

نظام حقوقی سیل در واقع مبتنی بر قانون بازگشت سیل است. هرچند قانون بازگشت سیل برگرفته از قانون طبیعی و جغرافیایی 

نظام حقوقی نیز می تواند همین عنوان را برای یک قانون جامع در قبال سیل انتخاب کند. قانون بازگشت سیل در وهله  است ولی

نخست بیان کننده همزیستی با سیل است. پدیده ای که قرار است بارها به انسان ها سر بزند. بنابراین برای سیل، امری به نام مبارزه یا 

هم زیستی با هم در میان است. از این رو، قانون بازگشت سیل نوعی پیام برای پذیرش این پدیده است. از  پیکار در میان نیست؛ بلکه

سوی دیگر، چنین تعبیری به معنای جهت دادن به نظام حقوقی برای مدیریت کردن آن است تا نظام حقوقی بیشتر از آنکه چهره 

ای تامینی و اصلاحی پیدا کند. یعنی خود را برای بازگشت دوباره سیل آمده خسارت محور یا کیفر مدار داشته باشد، در واقع چهره 

 کند تا این پدیده را بدون خسارت یا با خسارت بسیار کم مدیریت کند.

قانون بازگشت سیل، بر محوریت همکاری همه شهروندان و همه نهادها و نیز فرهنگ سازی در این زمینه دارد و لازمه آن چینش 

قی عرضی و اصیل برای محیط زیست است نه نظام حقوقی با محوریت انسان ها یا دولت. این نظام حقوقی اصیل، به یک نظام حقو

استقلال از محیط زیست و نمادهای ان حمایت می کند و گاهی دولت یا انسان ها را کنترل می کند. از این رو، قانون بازگشت سیل در 

 یست ما قرار می گیرد که به راحتی برای همه پیشامدهای طبیعی قابلیت سازگاری دارد.مفهوم عام تر در زیر نظام حقوقی محیط ز

 

 مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل-1-7
 422و محمد یکرنگی 421حسن عالی پور

                                                                                                                                                                  
هایی گیر و سطح بالای نارضایتی اجتماعی است. حتی چنانچه فاجعهمکانات در یک منطقه خاص، سطح بالای تداخل کارکردی، ابهام و هراس همها

های حکمرانی آن کشور وجود چون زلزله، طوفان یا سیل در شهرهای دارای مرکزیت سیاسی و در سطح وسیع رخ دهند، احتمال تزلزل در توانایی

 های امنیتی را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی آشکار کنند. تمام این موارد قابلیت این را دارند که حفره دارد.

هاست. در هنگامۀ بحران، فشار سیاسی و اجتماعی شدیدی ایجاد ب( شرایط بحرانی ناشی از بلایای طبیعی، آزمون بزرگ کارامدی حکومت

شود و بحران انسانی به نوبۀ خود با بازنمایی شرایط، بحران طبیعی به سرعت تبدیل به بحران انسانی میدر این «. کاری کند»شود تا حکومت می

در ایالات متحدۀ آمریکا  2115کند. چنان که طوفان کاترینا در سال ای گسترده، منحنی تقاضاها و انتظارات را به شدت صعودی و فزاینده میرسانه

ها به زحمت نمرۀ قبولی را کسب کنند. به این قدرتمندترین کشورهای جهان نیز ممکن است در این گونه آزموننشان داد، حتی ثروتمندترین و 

های اعتماد سیاسی در وضعیت مناسبی نیست، ممکن است به سرعت ترتیب، بحران کارامدی در جوامعی که وضعیت پیشینی آنها از منظر شاخص

 بحران اعتماد نیز به نوبۀ خود با بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد.     به وضعیت بحران اعتماد سیاسی منجر شود.

تر در جامعه ایجاد کنند که آثار محیطی بلندمدتج( گذشته از دو مورد بالا، بلایای طبیعی ممکن است برخی روندهای اجتماعی، اقتصادی و زیست
امنیتی داشته باشد. نمونۀ بارز چنین روندهایی مهاجرت است. گاهی بلایایی چون خشکسالی، زلزله و حتی  ها برای کشور پیامدهایها و دههتا سال

ای ایجاد کنند. آثار اجتماعی و سیاسی این امواج عظیم مهاجرت فراتر از بحث منطقهسیل ممکن است موج عظیمی از مهاجرت بین شهری و بین
ها را مدیریت نمایند، دیر یا زود ها نتوانند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی این مهاجرتکومتاین نوشتار است اما روشن است که اگر ح

های دیگری از این پیامدهای های شدید جمعی و گروهی نمونهناچارند با پیامدهای امنیتی آن دست و پنجه نرم کنند. بیکاری، فقر، سرخوردگی
 را در درازمدت آشکار خواهند کرد. ثانوی بلایای طبیعی هستند که آثار خود

 hassan.alipour@ut.ac.irرایانامه:     –استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران  -1۶4 
 yekrangi@ut.ac.irرایانامه:     –استادیار دانشگاه تهران 1۶۶ - 
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 اشاره-1-7-1

می شود. بر مبنای هست  ها و بایدها در نظام حقوقی ایران توجیهمسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل بر مبنای هست

پیش بینی شده که اجرای درست، ضابطه مند و دقیق آنها  1382ها، قواعدی در مقررات کنونی ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی 

 می تواند برای ساماندهی نظام کیفری ایران در رویارویی با جرایم مرتبط با سیل ) پیش از وقوع سیل، حین آن و پس از وقوع( موثر

باشد. برجسته ترین قواعد موجود عبارتند از: نخست، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی خواه دولتی و عمومی غیردولتی باشند و خواه 

اشخاص حقوقی خصوصی که در صورت وجود شرایط مقرر در قانون مسوول کیفری خواهند بود. بر پایه تفسیرهای منطقی و سازگار با 

اکمیتی، دولتی و عمومی غیر دولتی در پرداخت جنایات مستوجب دیه و خسارات در صورتی که به اقتضائات روز، اشخاص حقوقی ح

آنها مستند باشند و نیز در صورتی که در اثر تقصیر یا قصور آنها در اصلاح یا رفع آثار سیل یا حوادث دیگر، جنایت یا خسارتی به 

بود. در واقع در چنین مواردی به جای مسوولیت کیفری، مسوولیت مدنی دیگری وارد شود، حتی در امور حاکمیتی نیز ضامن خواهند 

این اشخاص مطرح می شود و از همین در، فرقی میان امور حاکمیتی و امور تصدی گری نیست و تحقق دو شرط رابطه استناد و 

 تقصیر یا قصور لازم است.

دوم، مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری که می تواند همه اشخاصی که دستور دهنده یا ناظر یا مدیر یا در هر موقعیتی اند که  

اشخاصی بر اساس قدرت تصمیم گیری یا نظارت یا مدیریت آنها مبادرت به فعالیت کرده و  مرتکب جرم غیر عمدی شوند، رفتار 

مسوول کیفری خواهند بود. این دو گونه از مسوولیت به طور گسترده در جرایم مرتبط با سیل مطرح می مجرمانه به حساب آنها بوده و 

شوند و در صورت نهادینه شدن این دو گونه از مسوولیت کیفری، نظام قضایی به بهترین شیوه می تواند نظام حقوقی محیط زیست که 

ر کند. جدا از دو گونه از مسوولیت های گفته شده، مسوولیت کیفری عام نیز در زیر آن نظام حقوقی سیل نیز جای می گیرد را متبلو

در جرایم مالی، جانی و ثبتی و دیگر جرایم مرتبط که با سیل مطرح می شوند. سوم، قاعده شکلی طرح دعاوی موازی از سوی اشخاص 

 281رتبط با سیل موثر باشد. این قاعده از ماده و نیز دادستان کل کشور، هر یک بر اساس مجرای خود می تواند در پیگرد جرایم م

جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح درباره طرح دعوی از سوی دادستان کل کشور در  1384قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرای 

 ، نمود دارد.ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد

قوقی کنونی با وجود قواعد اصلی گفته شده، همچنان نیاز به دگرگونی و نوآوری دارد. در یک رویکرد کلان، بر مبنای بایدها، نظام ح

باید نظام حقوقی محیط زیست به صورت مستقل، اصیل و به دور از گرایش های سودانگارانه انسان ها و دولتها بنیاد بگیرد و بخشی از 

جدید و موثر، توسعه مسوولیت های کیفری، تامینی و اجتماعی و تعیین ضمانت اجراهای این نظام حقوقی متعلق به جرم انگاری های 

موثر و کارآمد است. هسته اصلی این نظام حقوقی تمرکز بر قانون بازگشت سیل و تلاش برای پذیرش و مدیریت آن بر مبنای راهبرد و 

 راهکارهای حقوقی است. 

 ایران دارد و در کنار آن به اختصار از بایدهای نظام حقوقی نیز سخن خواهد کرد.گزارش حاضر تمرکز بر هست های نظام حقوقی 

 

 مقدمه-1-7-1

مسوولیت کیفری حلقه دوم در هر نظام کیفری در میانه جرم به عنوان حلقه اول و مجازات به عنوان حلقه سوم است. جرم بودن 

ی کند و در صورت وجود ارکان و شرایط مسوولیت کیفری، مجازات رفتار و تحقق آن، زمینه بحث مسوولیت کیفری مرتکب را مطرح م

توجیه می شود. مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل، بر حسب ارکان و شرایط آن، مفهومی وابسته به جرم و مرتکب هر دو 
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کیفری مفهومی وابسته به شرایط  است. مسوولیت کیفری پیرو ارکانی بنیاد می گیرد و با اصولی جهت می پذیرد. ارکان مسوولیت

 جسمی، شخصیتی و روانی مرتکب و اصول مسوولیت کیفری، تعبیری وابسته به جنبه های اخلاقی آن است.

ارکان یا شرایط مسوولیت کیفری شامل اهلیت جزایی ) داشتن عقل، بلوغ و اختیار( و شرایط روانی ) دانستن و توانستن( است.  

کیفری مستقیم، شخصی و حقیقی دلالت دارد و درباره جرایم مرتبط با سیل به چهار دسته از مرتکبان می این دو رکن به مسوولیت 

پردازد: نخست، مدیران و کارمندان دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی که رفتار عمدتًا غیرعمدی آنها در تحقق یا تشدید 

با رفتارهای غیر قانونی در تحقق یا تشدید سیل زیانبار تاثیرگذار بوده اند.  سیل زیانبار تاثیرگذار بوده است. دوم، اشخاص عادی که

دسته سوم، کسانی که منطقه سیل زده را به طور مستقیم یا غیر مستقیم بستر انجام جرم گزیده اند. دسته چهارم، کسانی که برحسب 

یل یا اصلاح و جبران خسارت های به بارآمده، بوده ولی وظیفه، پس از تحقق سیل مسوول یا متصدی انجام رفتاری متضمن رفع آثار س

 آن را ایفا نکرده اند.

اصول مسوولیت کیفری به گزاره یا قاعده هایی گفته می شود که به آن معنا و جهت می دهند. این اصول، وارونه ارکان مسوولیت 

دارد. به سخن دیگر اگر ارکان مسوولیت را برای دارنده کیفری به ویژگی های مسوول نمی پردازد بلکه به حالت مسوولیت کیفری اشاره 

مسوولیت کیفری یا مسوول قائل باشیم، اصول مسوولیت کیفری ناظر به گزاره هایی پس از تحقق مسوولیت کیفری است. اصول 

اند که در قانون مسوولیت کیفری گوناگون اند ولی دو اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری و حقیقی بودن آن از بنیادی ترین اصول 

درباره جرایم مرتبط با سیل، اصول مسوولیت کیفری از جستارهای بسیار چالش برانگیز  423نیز بازتاب یافته اند. 1382مجازات اسلامی 

حقوق کیفری اند. به سخن دیگر، درباره مسوولیت کیفری ناشی از آثار زیانبار سیل، پیش از آنکه، ارکان مسوولیت کیفری محل بررسی 

شند؛ اصول مسوولیت کیفری در بستر بررسی و پژوهش اند. دلیل این امر، نااستواری و به روز نبودن اصول مسوولیت کیفری اند که با

سبب شده تا استثنائات این دو اصل بیشتر از خود اصول در جرایم مرتبط با سیل مطرح شوند. استثنای اصل شخصی بودن، مسوولیت 

 استثنای اصل حقیقی یا انسانی بودن نیز مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است.  کیفری به علت رفتار دیگری و

مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به ، 1382قانون مجازات اسلامی  142بر پایه ماده 

درباره جرایم مرتبط با سیل،  رتکب تقصیر شود.م دیگری، مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابیقانونی طور 

حالتی که گونه نخست از استثنای اصل شخصی بودن ) پذیرش مسوولیت اعمال دیگری به طور قانونی( عموماً مطرح نمی شود؛ ولی 

از آن می تواند  شخص حقیقی یا حقوقی درباره رفتار زیانبار دیگری مرتکب تقصیر شده، درباره علت های وقوع سیل یا پیامدهای پس

مطرح شود. در مفهوم ساده به ویژه در پیوند کارگری و کارفرمایی و نیز مدیر و کارمند بودن یا نمایندگی داشتن از سوی شخص 

حقوقی، کارگر، کارمند یا نماینده شخص حقوقی بر پایه خواست کارفرما یا مدیر یا هیات مدیره دست به اقدام هایی می زند که این 

                                                 
جدا نشده اند و در فصل اول از بخش چهارم ارکان مسوولیت کیفری و اصول مسوولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی از جهت عنوانی  -423 

بیان شده اند. حتی شیوه بیان ارکان و شرایط در این قانون  "شرایط مسوولیت کیفری "، زیر عنوان 1382کتاب اول قانون مجازات اسلامی 

نیز  145و  144یقی بودن و در ماده به اصل حق 143، به اصل شخصی بودن، در ماده 141به اهلیت جزایی، در ماده  141ناهماهنگ است. در ماده 

در  به شرایط روانی اشاره شده است. فراتر از این، آوردن شرایط روانی جرم در زیر عنوان شرایط مسوولیت کیفری است که سبب شده تا این چالش

 کان سازنده بزه.نظام کیفری ایران مطرح باشد که شرایط روانی بخشی از ارکان سازنده مسوولیت کیفری اند یا بخشی از ار
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در زیانبار بودن سیل برای جان و مال و دیگر ارزشها مانند محیط زیست رابطه استناد دارند ولی این رابطه استناد در اصل با  اقدام ها

 تقصیر دیگری که در رفتار حضور ندارد، برقرار می شود.

و شخص حقوقی در در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است ، 1382قانون مجازات اسلامی  143بر پایه ماده 

شخص شود.  صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی

حقوقی با برخی شرایط می تواند دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد. از آنجا که هم از دید فنی و هم عرفی، در روزگار ما 

ه اشخاص حقوقی حاکمیتی، دولتی و عمومی غیر دولتی بیشترین دست اندازی را به سازه های طبیعی و محیط اشخاص حقوقی به ویژ

زیست داشته اند؛ از این رو، مسوولیت کیفری شخص حقوقی به طور پررنگ درباره جرایم مرتبط با سیل مطرح می شود. با این حال 

پدیده سیل، پویا و سیال بودن خسارات ناشی از آن و نیز میزان دخالت  چالش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به جهت طبیعی بودن

 اشخاص مختلف در زمینه سازی برای سیل همواره مطرح می شود.

جایگاه سیل در حقوق کیفری بیشتر از آنچه که پیرو قواعد حقوق کیفری باشند؛ پیرو استثناهای این قواعد اند. بر پایه رویکرد 

اخته شده در حقوق کیفری و مبانی حقوق طبیعی و منابع فقهی، جرایم مرتبط با سیل عنوانی گزاف و حقوق سنتی و قواعد شن

ناهمخوان در نگاه می آید ولی بر پایه دگرگونی های نو در حقوق کیفری جهان که برخی از آنها بر پایه جامعه گرایی و فایده محوری 

سوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل بسیار جدی تر و پررنگ تر از گذشته بازتاب یافته اند؛ م 1382در قانون مجازات اسلامی 

مطرح می شود. در این گزارش نیز کوشش می شود تا در آغاز پیوند سیل و مسوولیت کیفری بررسی شود و جرایم مرتبط با سیل از 

یز، مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی درباره دید گونه های گوناگون مسوولیت کیفری ارزیابی شود. در جُستار اصلی گزارش ن

 جرایم مرتبط با سیل بررسی خواهد شد.

 

 پیوند سیل و مسوولیت کیفری -1-7-1

پیوند سیل و مسوولیت کیفری در مفهوم سنتی خود به پیشنه ای به درازای رویارویی بشر با سیل در کره زمین دارد. در 

رخدادهای زیانبار طبیعی به عنوان نمادی از نیروی خدای بد یا خدایان بد به شمار می رفت و رویکردهای اسطوره ای، سیل و دیگر 

بشر نخستین می کوشید تا با به دست آوردن خوشنودی خدای خوب، نیرویی ماورایی برای رویارویی با سیل فراهم سازد. این رویکرد 

پای استواری دارد. سیل ویرانگر نمادی از خواست اهریمن برای آزار در نگرش دو خدایی ایرانیان و هندیان در دوران باستان جای 

انسان ها و جانوران است و رویارویی با مبارزه با آن، به سان مبارزه با بدی ها خواهد بود. چنین بستر فکری در نزد ایرانیان سبب شده 

بیعی پذیرفته نشده و پیکار با آنها از هر رهگذر که تا رخدادهای طبیعی دست کم در دوران باستان هیچگاه به عنوان واقعیت های ط

انی باشد، یک رویه دنباله دار به شمار رود. این پیکار می تواند خواهش از اهورامزدا برای رویارویی با سرکشی آبها باشد یا اگر نیروی انس

ین حال، پژوهش های زبان شناسی و باستان با ا 424یا اراده پادشاهان نیز در سرکوب سیل کارگر بیفتد از آن نیز دریغ نمی کردند.

                                                 
ا بی جهت نیست که نخستین قانون ها در ایران برای رویارویی با سیل، مبارزه با آن است تا پذیرش و مدیریت آن. قانون پیشگیری و مبارزه ب -1۶1 

هر حال در  را برای خطرات سیل به کار گرفته و نه خود سیل ولی به "مبارزه "و  "پیشگیری "هرچند تعبیر  5/3/1349خطرات سیل مصوب 

 نگرشی منفی نسبت به پدیده طبیعی سیل را نشان می دهند. "مبارزه "و هم  "پیشگیری "جهان امروز هم تعبیر 
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شناسی درباره ایران چنانکه خشکسالی را به عنوان یک دیو قوی و هولناک می شناسانند؛ سیل را همچون دیو نمی دانند. سیل حتی 

رویارو با زندگی است و به  اگر زیانبار باشد، بازهم برآمده از ابر و باران است و خاستگاه اهورایی دارد؛ در حالی که خشکسالی، دیوی ذاتاً

ویژگی  425عنوان یکی از دیوهای شناخته شده در ایران باستان به شمار می رود که چندین ایزدبانو رسالت رویارویی با این دیو را دارند.

از دیگر متعارض سیل در اینکه از خاستگاه نیکی است ولی پیامدی بد به همراه داشته، سبب شده تا سیل پدیده ای پذیرفتنی تر 

ها پنداشته شده( باشد. در برخی فرهنگ مانند قهرهای طبیعت حتی زلزله ) که گاهی این قهر برآمده از رفتارهای گناه و بد انسان

ژاپن، سیل از نخستین رخدادهای طبیعی است که به عنوان بخشی از نیروی قاهر طبیعت پذیرفته شده است و شهروندان باید با این 

 426و با آن کنار بیایند.قهر را بپذیرند 

در گذر زمان، آیین های باورمحور، سیل را بازتاب رفتارهای انسان یا قهر خداوند به شمار می آوردند. با پیشرفت تمدن ها در سایه 

ار فلسفه و اندیشیدن، پدیده های طبیعی همانند خود طبیعت مهارشدنی پنداشته شدند و با همین پنداره، دولتها و اشخاص در پی مه

رخدادهای طبیعی به ویژه سیل برخاستند و در اروپا زمینه هایی از نگرش جامعه محوری بنیاد گرفت که اگر رخدادهای طبیعی 

 مهارشدنی اند، قصور یا تقصیر در مهار این رخدادها نیز می تواند، تهدیدی برای جامعه باشد و در نتیجه باید مسوولیت آور باشند.

یرزمانی است که از دریچه مسوولیت اجتماعی یا مسوولیت مدنی بررسی می شود ولی در اینکه سیل چه مسوولیت در برابر سیل د

پیوندی با مسوولیت کیفری دارد، در آغاز جستاری چالش برانگیز یا دست کم بدون پشتوانه استوار تاریخی است. با این حال برای 

                                                 
در ایران باستان، دیو خشکسالی یا اپوشه نه تنها تباه کننده زندگی است که سبب می شود جانوران موذی در زمین فراوان شوند. ایزدهای  -425 

فراوانی آب و باران شناخته می شوند به هر اندازه که زیاد باشند سبب زندگی و از میان رفتن جانوران موذی می شود. ر.ک   تیشتر و آناهید که با

به بعد. از این جهت، شاید با  31، ص 1399هیلز، جان؛ شناخت اساطیر ایران، برگردان، آموزگار، ژاله و تفضلی احمد؛ نشر چشمه، چاپ چهاردهم، 

 ه حغرافیایی فلات ایران، خشکسالی بسی نگران کننده تر از سیل بوده که چندان به دیوسازی برای سیل روی نشده است.توجه به جایگا

در فرهنگ ایران باستان، آب نماد زندگی و پاکی و مایه کشاورزی و داشته های انسان به شمار می رفت. از این رو، نگهبانی به نام فرشته 

داشته که همواره به پاسبانی از آب در برابر هم تهدیدی می پرداخته است. همین نگرش از بودِ خدای نیرومند  "از ناپاکیدور  "در معنای  "آناهیتا"

به گفته هرودوت، ایرانیان در میان رود بول نمی کنند، در » و شناخته شده برای آب، نشان از فرهنگ ایرانیان باستان در برابر ارزش آب بوده است. 

اندازند، در آن دست نمی شویند و متحمل هم نمی شوند که دیگری آن را به کثافاتی آلوده کند و احترامات بسیار از آب منظور می آب تفو نمی 

( گفته می شود که ارزش آب و پیرو آن، باور به فرشته 115، ص 1343موقر، موقر، مجید؛ فرشته آب، مجله مهر، سال دهم، شماره یکم، « ) دارند.

و رودخانه ها از فرهنگ ایرانی به دیگر فرهنگ ها به ویژه یونان و روم رخنه کرده است. ) پورداود، یشت ها، ترجمه و تفسیر ابراهیم نگهبان آب 

( به همین صورت چهره هراسناک خشک سالی با دیو اپه ئوشا آشکار شده است. اپه 164، ص 1311پورداود، جلد اول، انتشارات اساطیر، چاپ اول، 

 تیریشت اوستا به عنوان دیو خشکسالی، ابری تیره و نازا است که در برابر تیشتر یا ستاره باران زا می ایستد و حتی آن را شکست می دهد. ئوشا در

( فرهنگ تراز میان نیروی 44، ص 1399، 9) بازرگان، محمدنوید؛ آب و افراسیاب، پژوهشنامه فرهنگ و ادب، سال پنجم، بهار و تابستان، شماره 

 رشتگان و نیروی دیوان در ایران باستان که بیانی از رویکرد دوخدایی است، در اینجا نشان می دهد که چگونه تهدید خشکسالی همواره در پیف

 چیره شدن بر ترسالی و زندگی استوار یافته بر آب است. 

به ژاپنی ها القا کرده است که جهان، نیروی خاص  توفان ها، فوران های آتشفشانی و قدرت صخره ها و آب )سیل( همیشه این باور را»  -426 

است. ر.ک خود را دارد. مردم بخشی از نظم عالم اند و هستی فردی ندارند که آنها را از هستی آغازین جدا کند. همه چیز جزیی از کل یا مرکز نیرو 

 22، ص 1392پ اول، دله، نلی؛ ژاپن روح گریزان؛ ترجمه ع.پاشایی و نسترن پاشایی، انتشارات روزنه، چا
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برآمده از سیل، عامل های بسیاری نقش دارند. این عامل ها یا به خاستگاه سیل  پیوند برقرار گرفتن سیل یا به تعبیر دقیق تر زیان های

های انسانی و نهایتا کنش های می پردازند که اندازه و شیوه بارش است یا به بستری که سیل در آن بنیاد گرفته است یا به سازه

خط عرضی آنچنان گوناگون و ناهمجنس اند که سبب اشخاص حقیقی و حقوقی درباره سیل. این عامل هم هم در خط طولی و هم در 

می شود تا جستاری مرکب و چندبعدی در این زمینه بنیاد بگیرد. با این برای بررسی پیوند سیل و مسوولیت کیفری باید به همه این 

 فت:عامل ها روی کرد و با توجه به آنها می توان به سه رویکرد درباره پیوند مسوولیت کیفری و سیل دست یا

 

 گفتار یکم: رویکرد استثناگرایی به مسوولیت کیفری

در رویکرد استثناگرایی، سیل، خطرات ناشی از آن و حتی جرایم مرتبط با سیل ویژگی ممتاز و جداگانه ای ندارند تا مقوله 

نیست؛ بلکه جرایم مرتبط با  مسوولیت کیفری در قبال آن اهمیت داشته باشد. با این حال استثناگرایی تنها مرتبط با مسوولیت کیفری

سیل را نیز در بر می گیرد. در این رویکرد، نمی توان از جرایمی که خاستگاه آنها بر سیل استوار است را به عنوان یک دسته ای 

ی شناخته شده و شایع از جرایم قلمداد کرد و اگر جرمی در پیوند با سیل مطرح شود؛ در اینجا سیل خاصیتی نداشته و آن جرم م

 تواند در حوزه ها و بسترهای دیگر نیز مطرح شود.

هسته بنیادین این رویکرد این است که زیان های برخاسته از سیل با مسوولیت اجتماعی و نهایتا با مسوولیت مدنی پیوند دارد.  

یا اصلاح کننده آسیب ها یا  مسوولیت اجتماعی بر پایه قرارداد اجتماعی، دولت را مسوول سامان بخشی به جامعه می داند و زداینده

خطراتی می داند که جامعه را تهدید می کند. همین نگرش بر پایه زندگی مورچگانی برای خود انسان ها نیز مطرح می شود که درباره 

زندگی  رخدادهای طبیعی، پیش از آنکه هر گونه از مسوولیتی مطرح شود؛ مسوولیت شهروندان در برابر همدیگر به اقتضای بایسته های

اجتماعی مطرح می شود. همچنین ارکان مسوولیت مدنی که بر تحقق خطر از سوی یک عامل انسانی، رابطه استناد میان رفتار و 

نتیجه زیانبار و تقصیر در ایراد خسارت استوار است؛ گونه ای دیگر از مسوولیت است که خود با اما و اگرهای چندی مطرح می شود. 

و چالش ها در مسوولیت کیفری که ارکان و شرایط فزون تری در سنجش با دیگر گونه های مسوولیت کیفری، حال این اما و اگرها 

دارد بیشتر است. اینکه ارکان مسوولیت کیفری در سنجش با دیگر گونه های مسوولیت بیشتر و حساس تر است به جهت ماهیت و 

 شود.اهداف ضمانت اجراهای کیفری است که بر مرتکب جرم بار می 

از سوی دیگر، در بادی امر در نگاه سنتی، سیل دست کم برای سیل زدگان می تواند عاملی برای منع مسوولیت کیفری باشد. 

اضطرار به عنوان یکی از موانع مسوولیت کیفری بیشتر با رخدادهای طبیعی و به طور ویژه سیل نمود دارد. وضعیت سیل زدگی هم در 

تواند فرد را در چنان جایگاهی قرار دهد که برای نجات جان خود یا دیگری یا برای پاسداشت مال خود حین سیل و هم پس از آن می 

الوقوع از هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب ،1382قانون مجازات اسلامی  152ماده یا دیگری دست به انجام بزه بزند. طبق 

منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری بهقبیل آتش

شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن محسوب می

 ضرورت داشته باشد.

هرچند در رویکرد سنتی، سیل بیشتر با موانع مسوولیت کیفری مطرح می شود تا شرایط مسوولیت کیفری؛ ولی استثناگرایی از 

این دریچه سنجیده نمی شود؛ زیرا اساساً اضطرار با وضعیت مضطر سنجیده می شود نه نوع خطری که به رخدادهای طبیعی ارتباط 

تش سوزی، عامل انسانی باشد بازهم اضطرار به عنوان مانع مسوولیت کیفری مطرح می شود. از سوی دارد. از این رو اگر منشا سیل یا آ
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دیگر، اضطرار درباره سیل چنان استثنای کوچک و محدود است که نمی توان گفت سیل بیشتر از آنکه با شرایط مسوولیت کیفری 

با شرایط مقرر در قانون تنها برای زمان وقوع سیل است و پس از آن را در پیوند دارد با موانع مسوولیت کیفری پیوند دارد. زیرا اضطرار 

بر نمی گیرد. هر وضعیتی که سیل پدید آورد، نمی تواند برای رفع مسوولیت به کار آید مگر اینکه عامل دیگری پدید آید. بنابراین 

آستانه وقوع است و پس از وقوع از گستره اضطرار بیرون  بر این امر دلالت دارد که سیل در "خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع "تعبیر 

توانند با تمسک به باشند نمیکسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می، 152ماده  تبصرهمی رود. جدا از این طبق 

مسوولیت کسانی فراهم کند که در برابر سیل . همین تبصره می تواند زمینه را برای این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند

و خطرات ناشی از آن وظیفه دارند و انجام ندادن وظیفه در این راستا نمی تواند به عذر اضطرار مانع مسوولیت کیفری گردد. بدین حال 

یا مال خود یا دیگری  قاعده اضطرار در سیل تنها برای کسی است که در سیل فعلی یا قریب الوقوع گرفتار شده و برای نجات جان

و رفتار ارتکابی با خطر  نباشد سیل بر پایه رفتارهای عمدی پیشین وی مشروط بر اینکه خطرچاره ای جز انجام بزه نداشته باشد؛ 

ی از بنابراین با این همه قید و شرط برای سیل در ایجاد اضطرار، جایگاه بهره بردار موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

آن برای رفع مسوولیت کیفری بسیار کم رنگ و ناچیز است. ولی با این حال، سپهر بازی برای سخن از مسوولیت کیفری همچنان 

مسوولیت کیفری به سه دلیل که در ادامه گفته خواهد شد، در زیان های برآمده از سیل، جایگاه کم رنگی دارد به  فراهم نخواهد بود و

 گفت در قبال سیل، به طور استثنایی مسوولیت کیفری مستقر می شود:گونه ای که می توان 

 

 بند یکم: رویکرد منفی در فقه جزایی

کند و هم مسوولیت مدنی را. به طور خاص، اگر در فقه جزایی، سیل در زمره قوای قهریه است که هم مسوولیت کیفری را نفی می

بر جایی  "لایبطل دم امرء مسلم "ایت به شمار نمی رود. بر همین اساس نیز قاعده عامل زیان بدنی، قوای قهریه باشد، از دید فقهی جن

دیدگاه جنایت نبودن آسیب های بدنی  421که در پی قوای قهری کسی بمیرد یا حتی باعث مرگ کسی شود؛ حاکم نخواهد بود.

است. با این حال باید دانست که حتی یک گام ، در بخش دیات بازتاب یافته 1382برخاسته از قوای قهری، در قانون مجازات اسلامی 

فراتر از این، به طور پایه ای، در دیات نه مسوولیت کیفری طرح می شود و نه ارکان مسوولیت کیفری برای دیه بایسته است. در ماده 

ه فرد حین ارتکاب مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است کقانون مجازات اسلامی مقرر شده که  141

در این ماده ارکان مسوولیت  آمده است.« قصاص»جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم

کیفری برای دیات پیش بینی نشده و دلیل آن هم چهره ضمان بودن این ضمانت اجرا است. به سخن دیگر، برای پرداخت دیه به 

نت اجرای اصلی ) و نه بدل از قصاص که به عنوان ضمانت اجرای جایگزین است.( تنها رابطه استناد بایسته است و همین عنوان ضما

                                                 
بر طبق منابع فقهی در سه جا خون مسلمان هدر است: خودکشی، جنایت خطایی بر خویش و مرگ قضا و قدری. ر.ک به حاجی ده آبادی،  -421 

قدری  . منظور از مرگ قضا و492، ص 1381) حدود و تعزیرات، قصاص و دیات(، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،  قواعد فقه جزاییاحمد؛ 

. مرگی است که عامل انسانی با عامل طبیعی همراه است مانند پرت شدن کسی در اثر زلزله یا باد شدید یا سیل بر روی دیگری و آسیب دیدن وی

 بنابراین اگر عامل طبیعی به تنهایی باعث آسیب یا مرگ شود، از اساس هدر دم مسلمان مطرح نمی شود.
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که روشن شد انسانی عامل جنایت بر انسانی است در غیر مورد عمد، باید دیه مجنی علیه پرداخته شود؛ خواه خود مرتکب بپردازد خواه 

 عاقله وی. 

که در ضمانت اجرای دیه، شرایط مسوولیت کیفری لازم نیست؛ فراتر از این، در رخدادهای طبیعی مانند  حال با این پیش فرض

 در، 1382قانون مجازات اسلامی  511 مادهطبق  سیل، حتی جنایت موجب دیه نیز مطرح نمی شود تا نوبت به پرداخت دیه برسد.

 .است منتفی ضمان شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی

حکم این ماده نافی هر گونه مسوولیت خواه کیفری، و خواه مدنی و خواه دیگر گونه های مسوولیت مانند اداری نیز خواهد بود. به 

ن به تسبیب یا به مباشرت نیست تا مسوول سخن دیگر چون زیان سیل به خودی خود اگر برخاسته از سیل باشد، عامل خسارت انسا

باشد. با این حال این چالش هست که آیا علل قهری به طور مطلق و نوعی نافی ضمان خواهند بود یا اگر دست انسان در تشدید این 

همچنان جاری  511 علل هویدا باشد یا بتواند از این علل پیشگیری کند و با این حال زیان بدنی و یا مالی وارد شود نیز حکم ماده

 است.

 گردد، آسیب موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل اثر در هرگاه 1382قانون مجازات اسلامی  514 مادهطبق 

 همراه به را چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست، ضامن کسهیچ

 را آن اگر و است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد

 مانع هرگاه این ماده، 1 تبصرهبر پایه  .نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از

در قسمت دوم این ماده، عهده دار  429.نیست ضامن نیز ترمناسب حالت به وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور

                                                 
، به قوای قهری به عنوان عاملی که هم جرم و هم مسوولیت کیفـری را مـی 1382ات قانون مجازات اسلامی مقرره های متعددی در کتاب دی -429 

 زداید، اشاره کرده اند: 

 .است منتفی ضمان آید، وجودبه طوفان و سیل مانند قهری عوامل اثر بر نقلیه وسیله یا نفر چند یا دو بین برخورد هرگاه :112 ماده

 حسـب جنایـت انـواع تعـاریف اساس بر شود جنایت سبب و بیافتد شخصی روی بر و کند پرت بلندی جای از را خود کسی هرگاه :121 ماده

 بـه صدمه و بخورد دیگری به و شود پرت زلزله و طوفان همچون قهری علل به و نزند سر او از فعلی اگر لکن شودمی محکوم دیه یا قصاص به مورد

 .نیست ضامن کسی کند، وارد او

 شـوند تلف یا مصدوم خودرو سرنشینان موانع، با آن برخورد یا و خودرو شدن واژگون مانند حوادثی سبب به رانندگی هنگام هرگاه: 121 ماده

 بـه مستند حادثه وقوع چنانچه. است دیه ضامن راننده باشد، راننده به مستند و نبوده سیل و زلزله همچون قهری علل حادثه، سبب که صورتی در

 .است ضامن شخص آن باشد دیگری حقیقی یا حقوقی شخص

 دیـه ضـامن کننـده،دعـوت شـود، مفقود اند،برده بیرون و فراخوانده اقامتش محل از مشکوکی طوربه و شبانه که را شخصی هرگاه :111 ماده

 کشـته اگر یا است نداشته او به ارتباطی که بوده قهری علل یا عادی مرگ به کرده فوت اگر یا است زنده شدهدعوت که کند ثابت اینکه مگر اوست

 گـردد مفقـود شخص آن و برباید را کسی دیگری، طریق هر یا تهدید یا حیله با که کسی مورد در حکم این. است رسانده قتل به را او دیگری شده

 .است جاری نیز

پیش حوادث اثر در و دهد قرار است، جایز آن در اشیاء دادن قرار که خود ملک بالکن یا دیوار مانند مکانی در را چیزی کسی هرگاه :516 ماده

 نوعـاً کـه باشـد گذاشـته طوری را آن آنکه مگر است منتفی ضمان شود خسارت یا صدمه موجب و بیفتد دیگری ملک یا و عام معبر به نشده بینی

 .باشد خسارت یا صدمه مستعد
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شدن دیه به این جهت است که زیان بدنی در اینجا به سیل نسبت داده نمی شود بلکه یک عامل انسانی بر وضعیت برخاسته از سیل 

 ه است.چیره شده و پیوند رفتار با زیان را با خود برقرار کرد

 

 بند دوم: چالش های رابطه استناد

اصلی ترین کاستی برای مسوولیت کیفری درباره زیان های برآمده از سیل، پیوند استناد میان عامل انسانی و زیان های برآمده 

گاه های آب است. این است. فعال مایشا در زیان های سیل همانا، آب فراتر از توان بسترهای رودخانه ها و دریاچه ها و به طور کلی گذر

سرکشی آب و بیرون رفتن از بستر و حریم خود، تجاوز به محیط حضور انسان است و همه زیان هایی که به بار می آید نیز برخاسته از 

آن چیزی است که آب بر روی آن اثر گذاشته است. اگر خفگی انسان یا مصدومیت وی در پی فشار آب پدید آید یا اموال و دارایی ها 

تلف یا از میان برود، همگی در پی یک عامل اند و آن اینکه آب طغیان کرده است. آب به عنوان علت و زیان به عنوان معلول پیوند 

تنگاتنگی برقرار می کنند که عامل انسانی کمتر می تواند در این پیوند نقش موثر یا قطع کننده داشته باشد؛ مگر موردهایی مانند 

ی سد یا انحراف عمدی یا تقصیری مسیر رودخانه و اقدام های اینچنینی که در این حال پیوند علیت قطع می شکستن تقصیری یا عمد

شود و حتی در چنین موردهایی شاید نتوان گفت که سیلی به راه افتاده یا سیلابی در میان بوده است؛ زیر آب طغیان کرده در اصل 

قی و چه به عنوان اراده شخص حقوقی( است. در اینجا شخص حقیقی یا حقوقی برخاسته از اقدام انسان ) چه در قالب شخص حقی

 حاصله نتیجه که است دیه یا قصاص موجب درصورتی جنایت ،482 مادهمسبب و سیل مباشر در زیان بدنی یا مالی است. طبق 

  .شود انجام آنها اجتماع به یا تسبیب به یا مباشرت نحوبه آنکه از اعم باشد مرتکب رفتار به مستند

بنابراین در استثناگرایی مسوولیت کیفری در قبال سیل همین دو نکته بس است که نخست، سیل به عنوان پدیده طبیعی و 

قانون مجازات اسلامی را می توان  511ویرانگر، خود عامل ویرانی و تباهی است و پیوند علیت با زیان ها را برقرار می کند. فرض ماده 

که زیان های برامده از علل قهری آنچنان آشکار و روشن اند که اثبات انتساب آنها با عامل انسانی یک استنثا است. در اینجا فهمید 

 شود، واقع قهری علل اثر در اینکه مانند نباشد، کسی رفتار به مستند دیگر خسارت نوع هر یا جنایت که مواردی در طبق این ماده،

یقی یا حقوقی تنها به صورت تسبیب قابل طرح اند و درباره تسبیب همین اندازه بس است دوم نقش اشخاص حق .است منتفی ضمان

که اگر مسبب مقصر یا قاصر باشد درباره احراز رابطه سببیت، اما و اگرهای بسیاری مطرح می شود. به سخن دیگر با بوِد یک مباشر 

انسان در زیان های بدنی یا مالی بسی چالش برانگیز و ناکارآمد طبیعی نیرومند به نام سیل، شیوه های اثباتی برای احراز سببیت 

خواهد بود و حتی اگر این شیوه ها به دستاوردی برسند باز رویه قضایی و انصاف به مسوولیت مدنی اشخاص گرایش دارد تا مسوولیت 

 کیفری.

ی طبیعی در نظر بگیریم، باز هم انسان در کنار دوم اینکه اگر نقش عامل انسانی یا دست اندازی وی را نیز در کنار های عامل ها

دیگر عامل ها که معمولا از خود قدرتمند تر اند، قرار می گیرد و در چنین شراکتی قطعا نقش انسان کمتر از عامل های غیر انسانی 

                                                                                                                                                                  
 علـتبـه لکـن نمایـد احداث است لازم ایمنی و بنا استحکام در که مقرراتی رعایت با و محکم برپایه را دیواری یا بنا شخصی هرگاه :519 ماده

 احـداث خـود ملـک سمت به را بنا یا دیوار چنانچه و نیست ضامن گردد، آسیب موجب و کند سقوط سیل، یا زلزله مانند نشده، بینیپیش حوادث

 .نیست ضامن گردد، آسیب موجب و نماید سقوط دیگری سمت به اتفاقاً لکن کندمی سقوط خود، ملک در طبعاً کند سقوط اگر که نماید
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الب اراده شخص پس حتی اگر بتوان به طور قانع کننده نقش عامل های انسانی ) چه در قالب شخص حقیقی و چه در ق 428است.

 حقوقی( در سیل زیانبار بررسی کرد؛ باز از استثنایی بودن مسوولیت کیفری در این زمینه نمی کاهد.

                                                 
در گزارش سیلاب های کشور؛ زمینه ها و راهکارها، نوشته دکتر مراد کاویانی در دیده بان امنیت ملی ) متعلق به پژوهشکده مطالعات  -428 

می دهد زمینه های انسانی در کنار دو عامل نیرومند دیگر قرار ( به زمینه های سیلاب اشاره شده که نشان 89) تیرماه  91راهبردی( در شماره 

خطر  خوشستدها، نیمی از کشورمان دارند. بخشی از این گزارش در راستای تبیین موضوع مورد بحث در اینجا آورده می شود: بر پایه داده

جهان است  خیزایران چهارمین کشور سیل ها،پایه گزارش. بر ده استافزوده شآن گستردگی و  بر شمار گذشتهسال چند که طی است  زاییسیل

است.به باور کارشناسان سه دسته عوامل آب و هوایی، روا داشته را بر کشورهزینه بالاترین که در میان پیشامدهای طبیعی، 

 اند.های ایران مؤثر بودهزایی سیلابهای انسانی در پیدایش، گسترش، بسامد و آسیباندازیچهرشناسی)ژئومورفولویک( و دستزمین

ه دانجامیتغییر رفتار طبیعت و آب و هوایی زمین  عناصر نوسان گسترده در به گرمایش جهانی در قالب تغییر اقلیم: عوامل آب و هواییالف: 

تغییر در الگوی  رخدادها در قالبهای آن به صورت پیوستاری از که بازتابدر الگوهای آب و هوایی شده  دگرگونی گسترده زمینه . این نوساناست

نجامیده است. با این حال، این ا های کشوربه گسترش و بسامد سیلاب بارش از برف به باراندگرگونی آسا، سیل یهارگباری شدن بارش ش،بار

رو به کاستی خواهد نهاد که ریشه این کاهش بارش را های آینده کشور در دههندگی میانگین بارهمراه هستند و  کاهش بارش ایرانها با دگرگونی

پی  های بالاتربه عرض خاور مدیترانه از جمله ایرانهای جوی در منطقه جبهه یا همان بزرگ مقیاس هواشناسیهای جایی سامانهباید در جابه

احتمال  برابر، داشت اما در دهش بارش بیشتری خواهکاکشور  ر و دیگر مناطقسنجی با خاودر هم زاگرسگرفت. بر بنیاد برآوردها حوضه آبریز 

 لاست.ابجنوب کشور مناطق افزایش بارش 

را در پی های اقلیمی ایران در فراسنج های بنیادینیودگرگ، زمینای و تغییر کاربری از افزایش غلظت گازهای گلخانه برخاستهگرمایش جهانی 

های مان طی دو دهه گذشته پیامد دگرگونیاقلیمی کشور-جوی انگررویهای هاوانی رخداد پدیداست. افزایش دما، کاهش بارش و افزایش فرهتشدا

های جنوب باختری کشور بیشتر شده . از دیگر سو، طی دو دهه اخیر برخاسته از تغییر اقلیم، نقش پرفشار دریای سرخ در بارشهستند یاد شده

ای و فراگیر نیست. ای پهنهکند و مانند سامانه مدیترانهای یا رودهای جوی فعال عمل میرشتهاست. این سامانه در جنوب و باختر کشور به صورت 

ناپذیر بارش در این بخش از کشور متفاوت باشد و یک استان پُربارش و استان کناری به بینیهمین شناسه سبب شده که هر ساله به صورت پیش

پذیر نیست به بینیشکل گسترده افت کند. این در حالی است که رفتارشناسی رودهای جوی پیش واسطه فراگیری نبودن سامانه بارش دریافتی به

های کشور خاستگاه سودانی با هسته گرم داشت اما طی چند سال اخیر برخاسته از دگرگونی اقلیم درصد بارش 21ای که پیش از این، فقطگونه

های ای بارش برف در دوره سرد سال، بالاتر رفتن مرزِ برف و بارشهای آن در شکل اُفت گستردهابو بازت و رو به فزونی نهاده روابط بارش برآشفته

 است.ها این منطقه نمود یافتهآسا در استانرگباری سیل

سانحه های طبیعی زمین هستند و آنگاه به پیشامدهای طبیعی بخشی از رفتار سامانه چهرشناختی)ژئومورفولوژیک(:های زمینب: بستر

ها را نادیده بیانگارند. هر مکان برخاسته از موقعیت جغرافیایی و بسترهای ها حقوق طبیعی مکانشوند که انسانطبیعی تبدیل می

ها، اضافه بار ها بدون نگرش به این ظرفیتچهرشناسی)ژئومورفولوژیک( اش ظرفیت و گنجایشی خاص خود را دارد. آنگاه که انسانزمین

اندازند. به باور شکنند و امنیت و ثبات باشندگان را به خطر میها میمسکن و سازه( بر آنها سوار کنند، عناصر محیطی مکان محیطی)جمعیت،

ها و اند که به صورت نهفته درگیر انواع گَزندهای محیطی و طبیعی هستند. در این میان، زمینهها در جاهایی سکونت گزیدهکارشناسان، انسان

محیطی شهروندان، سالار، پایین بودن سواد زیستهای قانون یا ضعف نظارت کارگزاران، رویکردهای سرمایهنند فقر جامعه، کاستیبسترهایی ما

ها و ها عامل دیگر در کشاندن شهروندان برای سکونت در مناطق پُرخطر بدون نگرش به بازتابهای اقتصادی و دهفرهنگ سرمایه زده، دگرگونی

های ایران طی آنکه آن محیط، زمینه پذیرش آن بار محیطی را داشته باشد. بر بنیاد آمار، بَسامد سیلاند. بیی و جانی کارگر افتادههای مالهزینه
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 بند سوم: پویایی و نسبیت جرم ناشی از سیل

جرایم مرتبط با سیل را در یک نگرش کلان می توان بر سه دسته تقسیم کرد: دسته نخست به جرایمی گفته می شود که مرتکب 

بخش تعزیرات مصوب  -قانون مجازات اسلامی 659ماده از موقعیت سیل برای انجام بزه بهره می گیرد. مشهورترین مقرره در این زمینه 

تصادف رانندگی صورت  سوزی یا در محلزده یا جنگی یا آتشگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله هر است که مقرر می دارد: 1315

در واقع  431د شد.( ضربه شلاق محکوم خواه14سال و تا ) مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج پذیرد و حائز شرایط حد نباشد

                                                                                                                                                                  
به نقش  پروایی مردم و کارگزاران، بیسرزمین عوارض ،موقعیت جغرافیاییاست. این آمارها پیوند سرراستی با چند دهه گذشته رو به فزونی نهاده

شوند به دو دسته شهری و های ایران را بر بنیاد جایی که آشکار میکارشناسان سیلاب دارد. ها و فضاهااجرای سازه یداری محیط در طراحی وپا

  کنند:ای تقسیم میرودخانه

 پوشش نابودی ست.هاآبروانوری گرداناکارآمدی شبکه های ایران در درجه نخست گویای شدن سیل در شهرنارو های شهری:سیلابیک، 

نفوذناپذیری زمین شهرها، ، های آبریز در قالب تغییر کاربری زمینحوضه زمین ، هموارسازیهاها و رودخانهانحراف مسیل های منطقه،رستنی

 لگوی زهکشی طبیعیا ، اضافه بار محیطی)سازه، مسکن و جمعیت( به دگرگونی درهامسیلاز برداری نادرست بهره ،هابه حریم رودخانهاندازی دست

های مهر و آبان دست کم در بارش سیلاببرخاسته از ناپایداری بسیاری از شهرهای کشور انجامیده و پیامدهای چنین تحولاتی در قالب 

شدن سیل در نواحی شهری،  نارو گذرند در شکلمی آن شهر ( در آن دست شهرهای شمالی، باختری و جنوبی که رود یا رودهایی از1381امسال)

 و شهری هایهای پیشین نشان داد که زهکشها بسان سالو رودها نمود یافت. گزارش این سیلاب هاشدن مسیلسیلابیها، گذرگاهگرفتگی آب

ا این ذهنیت که کشور ها و رودها ببسیاری از مسیل .اندنشده طراحی درست شهرها طبیعی جغرافیای و آبریز حوضه مساحت به فراخورِ آبگذرها

خشک طغیان رودخانهقم و  1399شوند. هنوز دیرزمانی از سیل سال روبی نمینماید لایسالی دیرپاست و امکان بارش دور از ذهن میدرگیر خشک

 .شوندمی ابسیل دست شهر، دستخوشپایین و مرکزی مناطق شدید در مناطق بالادست شهر، بارش اندک با نگذشته است. 1385شیراز در سال

ها گستردگی حوضه ورودی آب، پهنا و ژرفای زهکش ها،شیب و درازای خیابان دهند در بسیاری از این شهرها به فراخورهای میدانی نشان مییافته

ها بسیاری از زمانشود و مدیریت امور جاری شهر در اند و با اندک بارشی، شهر سیلابی مینشده درست طراحی و آبگذرهای شهری در جهت شیب

 ریزد.حتی با وجود آگاهی و هشدارهای پیشینی به هم می

 از ای که سیلابآیند که حجم آبِ روان رود، افزون بر گنجایش آن باشد به گونهها آنگاه پدید میای: این گونه سیلابرودخانه هایدو: سیلاب

های اقتصادی و اجتماعی و فعالیتهستند سیل  خطرستخوش د پیوسته هارودخانه یکنارمناطق ای شود. در چنین زمینه و زمانه سرازیر هاکناره

 ها، وضعیتحوضه آبخیز نقطه سراب در ها اوضاع طبیعی، میزان بارش مسیر، بارش. در سیلابی شدن این رودخانهدشونمیتهدید  این گونه مناطق

در محدودسازی ظرفیت انتقال حجم کلان آب نقش بنیادی دارند. برای نمونه تنها  ها و میزان دست اندازی انسانیگنجایش آبراهه و فیزیوگرافیک

 هادر حریم رودخانهاندازی کاری در مسیر رود و دستکارشناسان دستاستان کشور رخ داد که  11سیل در  234بیش از  (،81-98یک سال )

اند. به باور ها ساختهها یا کنار رودها و مسیلها را درون مسیلبنیادی ترین عامل سیل شناخته شدند. برای نمونه در بسیاری از مناطق راه

 .دانسانی در چرخه طبیعت هستنهای اندازییند دستابرطبیعی داشته باشند، خاستگاه بیش از آنکه در ایران  سیلرخدادهای بیشتر  کارشناسان

جایگاهی نداشته است. در متون فقهی در  1362و قانون تعزیرات  1314این ماده در قوانین کیفری اصلی پیشین یعنی قانون مجازات عمومی  -431 

بحث سرقت حدی، اگر ربودن مال در سال قحطی باشد، مستوجب حد نخواهد بود و در این راستا میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد. ر.ک 

. در واقع سال 361ی، شیخ محمد حسن؛ جواهر الکلام؛ حدود و تعزیرات، جلد دوم،  ترجمه اکبر نایب زاده، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ص نجف

قحطی بر مبنای یک سالی است که به دلیل شرایط ناگوار محیطی  و آب و هوایی موجب کم شدن مواد غذایی می شود و این شرایط ممکن است 
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دی آن به شمار می رود؛ همچنانکه جرایم ثبتی پس از از بین سرقت در منطقه سیل به عنوان یک سرقت با کیفر شدیدتر از حالت عا

رفتن اسناد ثبتی یا بر هم خوردن مرزبندی املاک نیز چنین جایگاهی دارند. دسته دوم جرایم مرتبط با تقصیر یا عمد کسانی که زمینه 

 مندان دولتی و متصدیان امر دلالت دارد.را برای تشدید سیل فراهم کرده اند و دسته سوم جرایم مرتبط با وظیفه که عموما به کار

در دسته دوم و سوم، سرزنش پذیری، شفاف بودن و حتی قانونی بودن رفتارهای مجرمانه، نسبی اند. چون مرز مشخصی برای 

انند و با چه گستره وظیفه و سنجه های آن نیست. اینکه دارندگان وظیفه تا چه اندازه خود را ملزم به رویارویی با پدیده های طبیعی بد

که ضمان در برابر زیان های بدنی را  514ماده  2معیار بتوان آنها را مقصر تلقی کرد؛ تماما نسبی است. حتی در جایی مانند تبصره 

 بلقا قصور یا تقصیر و در این راستا، دارند برعهده را ) از جمله سیل( حوادث آثار رفع یا اصلاح مسؤولیت که دستگاههایی یا افرادبرای 

داشته اند؛ نیز گمان آور است؛ زیرا اصلاح یا رفع آثار سیل به عامل های گوناگونی از جمله شدت سیل، بستر  وظیفه انجام در استناد

سیل، زمان و مکان وقوع سیل، امکانات نهادهای متصدی، میزان همکاری میان نهادهای گوناگون، میزان همکاری شهروندان، خرده 

ی از این دست سبب می شود تا وظیفه در برابر اصلاح امری نسبی باشد. به همین فرهنگ های حاکم در منطقه سیل زده و نمونه های

نحو، ضمان اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز در قبال رفع آثار سیل، امری نسبی خواهد بود. همین نسبیت سایه سنگینی بر روی 

تواند از عهده قانونگذاری در قبال آن برآید، مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل خواهد انداخت که حتی اگر قانونگذار ب

 سیاست قضایی و اجرایی به احتمال زیاد در این راستا با ضعف ها و تردیدهایی رو به رو خواهد بود. 

 

 گفتار دوم: رویکرد قاعده گرایی به مسوولیت کیفری

طبق قانون در برابر پدیده سیل دارند. در رویکرد قاعده گرایی، مسوولیت کیفری در قبال وظایفی است که اشخاص گوناگون 

رویکرد قاعده گرایی دو ویژگی بنیادین دارد: نخست اینکه، نتیجه گرا است و تا هنگامی که سیل زیان ها و خطراتی به بار نیاورد، 

شود؛ بلکه مسوولیت کیفری نیز مطرح نمی شود. به سخن دیگر، مسوولیت کیفری درباره سیل به عنوان یک قوه قهریه مطرح نمی 

 درباره زیان هایی است که به اشخاص نسبت داده می شود ولی سیل بستر چنین زیان هایی شده است.

دوم اینکه مسوولیت کیفری مبتنی بر وظیفه و در عموم موردها، رفتار مسوولیت آور، مبتنی بر ترک فعل است. دلیل این امر، به 

درباره مدیریت پیش، حین و پس از سیل را دارند. در واقع قاعده گرایی جهت وظیفه هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی 

مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل با رویکرد نوین بر مبنای وظیفه گرایی مطرح می شود و این رویکرد در برابر رویکرد 

همین دلیل قاعده گرایی به معنای تعمیم عموم استثناگرایی است که از دریچه فعل و نباید محور به موضوع می نگریسته است. به 

                                                                                                                                                                  
قانون مجازات اسلامی نیز یکی از شرایط سرقت حدی آن است که سرقت در سال قحطی صورت نگیرد. این  269باشد. در بند خ ماده  ناشی از سیل

تفاوت اساسی دارد؛ زیرا سرقت در منطقه زلزله زده به جهت سوء استفاده مرتکب از موقعیت  659ویژگی با سرقت در منطقه سیل زده موضوع ماده 

وجیهی برای اینکه مشکلات سبب سرقت شده است. از این رو، مبنای حدی نبودن سرقت در زمان قحطی، سال قطحی است که بزه است و نه ت

ع مشخصاً مدت زمانی است که بیشتر مردم به تنگنا افتاده اند ولی مبنای تشدید مجازات در سرقت در منطقه سیل زده به جهت انتظار کمک و نو

طقه است؛ همچنانکه ممکن است سرقت در منطقه سیل زده، خود شرایط سرقت حدی را تماما داشته باشد و مرتکب دوستی از مردمان در این من

 به حد سرقت نیز محکوم شود.
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موضوعات حقوق کیفری در قبال زیان های ناشی از سیل نیست؛ بلکه از دریچه رفتار در قالب ترک فعل که اساس آن را وظیفه تشکیل 

 می دهد به موضوع می نگرد.

ون برای آن مجازات تعیین شده است جرم هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانقانون مجازات اسلامی،  2طبق ماده 

نوع یا ماهیت رفتار مجرمانه اگر بر پایه نبایدها یا نهی قانونگذار باشد؛ مرتکب با انجام آن ) فعل( دارای مسوولیت  شود.محسوب می

مسوولیت کیفری خواهد بود. کیفری است ولی اگر بر پایه بایدها یا امر قانونگذار باشد، مرتکب با انجام ندادن آن ) ترک فعل( دارای 

بنابراین هرچند در قبال زیان های برآمده از سیل، مسوولیت مبتنی بر فعل استثنا است ولی در همان حال مسوولیت مبتنی بر ترک 

و  فعل، یک قاعده به شمار می رود. بر این پایه، رویکرد قاعده گرایی به مسوولیت کیفری در سه مرحله زمانی پیش از سیل، حین آن

 پس از آن بررسی می شود: 

 

 بند یکم: مسوولیت کیفری در قبال پیشگیری نکردن از سیل

مرحله پیشینی سیلاب یا پیشگیری نکردن از سیل در واقع ناظر به رفتار فعلی و ترک فعلی است که موجب وقوع سیل یا تشدید 

ر، رخ دادن سیل اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین مسوولیت پیامدهای سیل شده است. از آنجا که در بسیاری از مناطق جغرافیایی کشو

کیفری تنها زمانی مطرح می شود که زیانبار بودن سیل منتسب به رفتار شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در اینجا وقوع سیل به جهت 

ی داده یا اینکه اگر رفتار انسانی در رفتار انسانی بوده که در وضعیت طبیعی و عادی اگر اقدام انسانی در میان نبود؛ سیل زیانبار رخ نم

میان نبود، پیامدهای سیل به این اندازه یا گستردگی نبود. بنابراین علت مسوولیت در اینجا، رفتار مسوولیت آور، تسبیبِ عامل انسانی 

 خواه در پیکره شخص حقوقی و خواه شخص حقیقی است. 

رفتارهای غیرقانونی مرتبط با سیل، فعلی است؛ مانند قطع غیر قانونی نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه تجاری، بیشتر 

درختان، شکار غیر قانونی جانوران، از بین بردن گیاهان و به طور کلی رستنی های مورد حمایت قانون، تهدیدهای گوناگون بر ضد 

ت و سازهای غیر قانونی و غیر اصولی در محیط زیست، تجاوز به حریم رودخانه ها اعم از رودخانه های جاری، فصلی و خشک، ساخ

بستر رودخانه ها یا مکان های که در آستانه گذر سیلاب اند، برداشت غیرمجاز خاک و مانند اینها که در مقرره های گوناگون پیش بینی 

راستا است. حتی اقدام  شده اند، هرچند به طور صریح با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب وضع نشده اند ولی کارآیی اصلی آنها در همین

هایی مانند حفر غیرمجاز چاه های عمیق یا نیمه عمیق یا ساخت و سازهای غیر اصولی یا برداشت بی رویه آب یا ساخت سدها یا 

تغییرهای دیگر در طبیعت که سبب خشکسالی می شود؛ خود باز زمینه سیلاب های آینده است. بخش بزرگی از سیلاب ها بر بستر 

 خشکسالی پدید می آیند و به طور کلی پیوند سیلاب با خشکسالی بسیار تنگاتنگ است. چندین سال 

نسبت به اشخاص و دستگاه های مسوول، عدم نظارت بر عملکرد شهروندان یا اشخاص حقوقی به ویژه شرکت ها یا نهادهای 

های غیرمجاز پیش گفته دست می زنند؛ موجب دولتی، نظامی و حاکمیتی خواه از درِ تصدی گری و خواه از درِ حاکمیتی به رفتار

آن، می تواند به خوبی نشان  285مسوولیت کیفری بر مبنای ترک فعل خواهد بود. دگرگونی های قانون مجازات اسلامی به ویژه ماده 

محقق می شود. دهد که گاه میان عامل فعلی و عامل ترک فعلی هم در رفتارهای عمدی و هم در رفتارهای غیرعمدی، شرکت در جرم 

از آنجا که استناد در رفتارهای مبتنی بر فعل، واقعی و ظاهری و در رفتارهای مبتنی بر ترک فعل، اعتباری است؛ اگر احراز شود که 

زیان های بدنی و مالی سیل، به جهت اقدام مشترک اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام رفتارهای غیرمجاز از یک سو و قصور یا تقصیر 

یا اشخاص مسوول در نظارت بر رفتارهای اشخاص پیش گفته از سوی دیگر بوده است؛ در این صورت شرکت در جرم غیر نهادها 
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پیش بینی شده است؛  14عمدی پیش بینی شده در قانون خواهد بود و با قواعد که در قانون مجازات اسلامی به ویژه در تبصره ماده 

 مدنی روا داشت.همین رویکرد را نیز می توان در مسوولیت 

 

 بند دوم: مسوولیت کیفری در قبال اقدام نکردن حین سیل

مرحله وقوع سیل و شیوه مدیریت سیل می تواند خاستگاه مسوولیت کیفری برای اشخاص و نهادهای مسوول باشد که سبب 

و  81در سیل های پایان سال  تشدید سیل یا عدم پیشگیری از وقوع زیان های بیشتر یا عدم اصلاح وضعیت پیش آمده خواهد بود.

، می توان از برخی نمونه های قصور در حین سیل را به عنوان سنجه ای برای مسوولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در 89آغازه 

 431نگاه داشت.

تواند هرچند سیل ناگهانی و در فرصت اندک به زیان های بزرگ می انجامد ولی بستر سیل، زمین های گسترده ای است که می 

فرآیند سیل از زمان شروع در نقطه ای تا زمان اتمام در نقطه دیگر را طولانی کند. بنابراین، اقدام حین وقوع سیل، به معنای مدیریت 

 سیل در قبال مناطقی است که در معرض سیل خواهند بود. 

ن پیش بینی نشده است؛ به ویژه آنکه قواعد درباره این مرحله چون عموما به مدیریت سیل می پردازد؛ مقرره های کیفری درباره آ

رفع مسوولیت در اینجا نمود بیشتری نسبت به شرایط مسوولیت کیفری دارد. به طور کلی می توان از چهار قاعده اضطرار، احسان، 

حقوقی مطرح مصلحت و بهبود سراغ گرفت که در حوادث غیرمترقبه به طور گسترده می توانند برای رفع مسوولیت اشخاص حقیقی و 

می توانند در حین سیل، دلیل کمک یا مدیریت اشخاص حقوقی و حقیقی در قبال سیل زدگان  432شوند. قاعده اضطرار و قاعده احسان

باشند؛ با این حال اضطرار و احسان هر دو جنبه عمومی داشته و ناظر به همه شهروندان اند و درباره کسانی که بر حسب وظیفه باید در 

دگان یا مناطق سیل زده عمل کنند، همچون شهروندان غیرمضطر تلقی می شوند که باید تدبیرها و دقت های بایسته را قبال سیل ز

                                                 
بنابراین است  یقابل پیش بین تا حدودی بارش ها در فصول مختلف یزمان و میزان تقریب یدر حوزه هواشناس یعلم های داده براساس -431 

از میزان  ی رامتولیان امور منابع آب یآگاه چنانچه بر این اساس لذا قابل پذیرش نیست.سد کرخه  یحوضه ها یعدم اطلاع از آورده احتمال یادعا

قصور دولت  لیآب ذخیره شده از دلا یعدم اقدام به موقع در رها ساز بدانیم،محرز  یسدها، ظرفیت رودخانه ها و حوزه آبخیزدار ریو ذخا یورود

خسارات  براناست تا مقصرین تحت تعقیب قرار گرفته و دولت به ج یضرور یلذا استناداً به قانون مجازات اسلام تلقی خواهد شد. ویژه وزارت نیروب

 سیدمحمدحسنر.ک به گزارش مسوولیت مدنی در گزارش ملی سیلابها، نوشته  و عدم رعایت ضوابط قانونی ملزم گردد. یمبالات یوارده به دلیل ب

 1ملائکه پور شوشتری، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 

 

 را رفتاری دیگری به کمک و احسان انگیزه با شخصی هرگاه بازتاب یافته است. 1382قانون مجازات اسلامی  511 مادهقاعده احسان در  -432 

 نکـات و قـانونی مقررات رعایت درصورت شود خسارت یا و صدمه موجب عمل همان و دهد انجام است، لازم او ناموس یا عرض جان، مال، حفظ جهت به که

از جهت پیامد میان احسان و اضطرار فرق است. در هر دو مسوولیت کیفری منتفی است ولی در اضطرار مسوولیت مدنی پابرجـا اسـت  .نیست ضامن ایمنی،

وت اساسی این دو در این است که اضطرار با رعایت شرایط، جرمی را نسبت به شخصـی غیـر از در حالی که در احساس مسوولیت مدنی نیز منتفی است. تفا

تـار زیانبـار کسی که جان یا مالش به خطر افتاده برای نجات دادن شخص به خطر افتاده انجام می دهد؛ در حالی که در احسان، محسن با رعایت مقررات، رف

ی دهد. پس اگر کسی برای نجات جان الف، درب خانه ب را بشکند با رعایت شرایط از بـاب اضـطرار و اگـر را نسبت به خود شخص در معرض خطر انجام م

 برای نجات جان الف، درب خانه وی را بشکند، با رعایت شرایط از باب احسان مسوولیت نخواهد داشت.
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روا دارند و در برابر تقصیر و قصور نیز مسوولیت خواهند داشت. پس منطقا برای کسانی که طبق قانون وظیفه در قبال مدیریت سیل 

وان رفع مسوولیت کیفری را سراغ گرفت؛ بلکه اینها می توانند از قواعد دیگری همچون مصلحت دارند، از باب اضطرار یا احسان نمی ت

 یا بهبود کمک بگیرند. 

 

 بند سوم: مسوولیت کیفری در قبال رفتارهای غیر قانونی پس از سیل

پس از تحقق سیل و فروکش کردن سرکشی آب، منطقه سیل زده پدید می آید که تهدیدهای آن کمتر از زمان وقوع سیل نیست. 

در این زمان به طور ویژه چون، تهدید اصلی یعنی سیل از میان رفته، باید عارضه های سیل زدگی از سوی اشخاص و نهادهای مسوول 

ن شود. در مقررات کیفری ایران، مقرره های منسجم و مشخصی برای مدیریت حقوقی پس از از میان برود و خسارت های سیل جبرا

سیل دیده نمی شود ولی در مقرره های پراکنده می توان از مسوولیت برخی اشخاص و نهادها در قبال رفتارهای غیر قانونی پس از 

 موجب و آید وجودبه مانعی زلزله و سیل مانند قهری علل راث در هرگاه قانون مجازات اسلامی، 514 مادهسیل را سراغ گرفت. طبق 

 چیزی آن، مانند یا سیل اگر و باشند داشته را آنها کردن برطرف تمکن اشخاصی یا شخص گرچه نیست، ضامن کسهیچ گردد، آسیب

 است دیه دارعهده شود، آسیب موجب که دهد قرار بدتری جای در یا اول جای مانند نامناسب جایی را آن کسی ولکن آورد همراه به را

 مانع هرگاه ، 1 تبصرهطبق  .نیست ضامن دهد قرار تریمناسب جای در عابران مصلحت جهت در و بردارد نامناسب جای از را آن اگر و

این  2 تبصرهقاعده بازتاب یافته در  .نیست ضامن نیز ترمناسب حالت به وضعیت تغییردهنده باشد آمده وجودبه شخصی توسط مزبور

ماده، بیانگر مسوولیت مدنی و کیفری درباره اشخاص حقیقی یا حقوقی است که وظیفه دار برطرف کردن آثار سیل اند. طبق این 

 قصور یا تقصیر درصورت دارند، برعهده را حوادث گونهاین آثار رفع یا اصلاح مسؤولیت که دستگاههایی یا افراد " تبصره

 ".باشندمی ضامن وظیفه، انجام در استناد قابل

به سیل، می توان بخشی از مسوولیت کیفری مرتبط با پیامدهای برخاسته از سیل را از منظر این ماده  514با توجه به تصریح ماده 

 قاعده گذاری کرد. 

ولیت اصلاح قاعده نخست درباره اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول و وظیفه دار است و آن اینکه، اشخاص حقیقی و حقوقی که مسو

یا رفع آثار حوادثی چون سیل را دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن می باشند. این قاعده که در 

 بیان شده است؛ در سنجش با متن ماده سه ویژگی بنیادین دارد:  514تبصره ماده 

یا چیزی که سیل یا قوه قاهر دیگر پدید آورده است.  "مانع "ماده به  اشاره شده ولی در "آثار حوادث"به  2نخست اینکه در تبصره 

به خوبی نشان می دهد که به طور کلی هرگاه سیل یا دیگر قوای قهریه، وضعیت منطقه یا مناطقی را به گونه ای  "آثار حوادث "تعبیر 

خواهد بود و اشخاص و نهادهای مسوول باید نسبت  "آثار حوادث "بر هم بزنند که با وضعیت پیشین خود فرق داشته باشد؛ منطبق با 

به اصلاح و رفع آن بکوشند. در واقع تبصره مقرره ای بسیار عام تر از ماده پیشنهاد می دهد که با توجه به سیاق این تبصره، نشان می 

کشور و سازمان های تابع آن،  ، قاعده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول در قبال بلایای طبیعی مانند وزارت1382دهد از سال 

شهرداری ها، سازمان مدیریت بحران، هلال احمر و دیگر نهادهایی که طبق مقررات مسوول اند؛ با توجه به این تبصره مسوول رفع و 

و وضعیت آن اصلاح آثار حوادث اند. یعنی، باید هرگونه اثری که نشان دهد، در منطقه یا مناطقی، رخداد غیرمنتظره ای آمده را برطرف 

 را به پیش از آن یا مناسب تر برگردانند. اگر این تکلیف یا وظیفه را انجام ندهند در این صورت ضامن خواهند بود. 
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دوم اینکه، افراد یا دستگاه ها برای ضامن شدن، چه مقصر باشند و چه قاصر فرقی نمی کند. هرچند درباره مرز تقصیر و قصور 

ه به ساختار و کاربرد این دو تعبیر باید گفت که تقصیر و یا قصور ناظر به رفتارهای غیرعمدی ضمان آور اختلاف نظر هست ولی با توج

است که به طریق اولی رفتارهای عمدی را هم در بر می گیرد. به سخن دیگر، قانونگذار و جامعه از افراد و دستگاه های مسوول انتظار 

سرباز بزند و به همین دلیل به عمد نیز اشاره می کرد. با این حال اگر این افراد یا نهادها  ندارد به طور قصدی و عمدی از انجام وظیفه

به طور قانونی مسوول اصلاح یا رفع آثار باشند و عمداً به وظایف خود عمل نکنند به گونه ای که سبب جنایت بر کسی یا کسانی شوند؛ 

، جانی عمد نیز خواهند بود. در غیر مورد عمد اگر، تقصیر یا 1382433ت اسلامی قانون مجازا 285در این حال با شرایط مقرر در ماده 

جانی و مسوول خواهند بود. در  285قصور افراد یا دستگاه های مسوول سبب جنایت بر کسی شود، باز بر حسب شرایط مقرر در ماده 

 285بدنی به معنای جانی تلقی کردن آنها بر حسب ماده  در قبال زیان های 514ماده  2واقع ضامن بودن افراد یا دستگاه ها در تبصره 

 است که می تواند بر حسب مورد عمد یا شبه عمد باشد.

در تبصره پیش گفته یکی از موارد استثنایی ذکر شده در قانون است که نشان می دهد، قانونگذار از افراد  "تقصیر یا قصور "تعبیر 

توضیح آنکه، در جنایات و  434چون و چرا و بدون هیچگونه غفلت و درنگی را می طلبد.و دستگاه های مسوول، انجام وظیفه بدون 

تقصیر اعم از بیمی گوید:  145و قانونگذار در تعریف تقصیر در تبصره ماده  435جرایم غیرعمدی، رکن روانی سازنده، تقصیر است

احتیاطی ت دولتی و مانند آنها، حسب مورد، از مصادیق بیمبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامااحتیاطی و بی

اشاره به تعبیرهایی مانند غفلت و نیز بیان تمثیلی مصداق های بی احتیاطی و بی مبالاتی می تواند  شود.مبالاتی محسوب مییا بی

ار می رود و تقصیر مصدری از ثلاثی مزید قصور را نیز در بربگیرد. قصور مصدری از ثلاثی مجرد که برای اقدام های ترک فعل محور به ک

و در معنای متعدی که نشان از اقدام فعلی نامتعارف شخص دارد. گاهی نیز به ویژه در رویکردهای مربوط به مسوولیت مدنی، تقصیر را 

دهد. در هر حال در اعم از عمد و بی احتیاطی دانسته و قصور به اقدام های اطلاق می شود که یک شخص متعارف باید آن را انجام 

که تقصیر قصور را نیز در بر می گیرد؛ به گونه ای حکایت از  145بحث حقوق کیفری، تقصیر و قصور به ویژه با توجه به تبصره ماده 

تاکید بر وظیفه مورد بحث دارد که در قانون مجازات اسلامی، اشاره این دو تعبیر برای مسوولیت پزشکی و مسوولیت اشخاص و دستگاه 

                                                 
قضایی آشنایی با دیرینه درباره آن ندارد ولی از این پس  است که هرچند رویه 1382درباره جنایت ترک فعلی نوآوری قانون سال  285ماده  -433 

 می تواند به طور گسترده و البته چالش برانگیز سبب مسوول شناختن طیف زیادی از وظیفه داران در قبال جان دیگری باشد. برای تحقق جنایت

 را خاصی وظیفه یا گرفته برعهده را آن انجام که فعلی کسی گاههرتک فعلی افزون بر وظیفه، توانایی انجام وظیفه نیز بایسته است. طبق این ماده، 

 او به حاصل جنایت است داشته را فعل آن انجام توانایی چنانچه شود، واقع جنایتی آن، سبب به و کند ترک است، گذاشته او عهده بر قانون که

 را کودک است، گرفته برعهده را دادن شیر که ایدایه یا مادر که این مانند است، محض خطای یا عمدی،شبه عمدی، مورد حسب و شودمی مستند

 .کند ترک را خود قانونی وظیفه پرستار یا پزشک یا ندهد شیر

این دو تعبیر در یک جای دیگر نیز در کنار هم آمده اند و آن مسوولیت پزشکی است که نشان می دهد، وظیفه افراد و دستگاه های  -434 

 یـا قصـور عدم صورت در قانون مجازات اسلامی، 485ماده  1 تبصرهمسوول در حوادث مترقبه در اندازه مسوولیت پزشک دانسته شده است. طبق  

 .باشد نکرده أخذ برائت هرچند ندارد وجود ضمان وی برای عمل و علم در پزشک تقصیر

عمدی ، منوط به احراز تقصـیر مرتکـب اسـت. در جنایـات غیرعمـدی اعـم از شـبهعمدیغیر تحقق جرائم قانون مجازات اسلامی:  145ماده  -435 

 .شودمیوخطای محض مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال 
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ها در قبال اصلاح یا رفع آثار حوادث نشان از تاکید قانونگذار در قبال انجام وظیفه دارد تا مقام قضایی در این زمینه دقت و سختگیری 

 بیشتری روا بدارد بی آنکه تمایز این دو حاوی اثر قضایی باشد.

گاه های مسوول هم برای خسارت های جانی است نشان می دهد، ضمان افراد و دست "رفع آثار این گونه حوادث "سوم اینکه تعبیر 

و هم مالی. هرچند که این مقرره در بخش دیات آمده و به قرینه مکانی و ظاهری باید در قبال زیان های بدنی باشد ولی آنچه در 

نیز نشان می دهد که اگر  است و تعابیر به کار رفته در این تبصره 514تبصره بیان شده به طور کلی حکم فراگیر و متمایز از متن ماده 

تقصیر یا قصور افراد یا دستگاه های مسوول سبب وقوع جنایت یا خسارت مالی و مادی شوند؛ در هر حال ضامن جبران آن خواهند 

 بود.

قاعده دوم درباره اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مسوول است که متن ماده و نیز تبصره یک ماده درباره آنها است. این قاعده 

د به ضمان بودن برای مانع یا چیزهایی است که سیل یا دیگر قوای قهری آورده و شخصی وضعیت مانع یا چیز را برهم زده است؛ محدو

به گونه ای که بر هم زدن این وضعیت سبب ایراد خسارت به دیگری شده است. ضمان در اینجا در صورتی است که وضعیت مانع یا 

و همین امر سبب جنایت گردد. با این حال دو قاعده مصلحت و قاعده بهبود حتی اگر اقدام شی نامناسب تر از گذشته شده است 

شخص به جنایت بیانجامند، مسوولیت را می زداید. قاعده مصلحت هنگامی است که شخصی برای مصلحت عابران، شی یا مانع را در 

ردد. قاعده بهبود وضعیت نیز ناظر به ایجاد وضعیت مناسب جای مناسب تری قرار دهد و با این حال این تغییر وضعیت سبب خسارت گ

برای مانع یا شی برخاسته از سیل یا دیگر قوای قهری است که چون شخص در صدد بهبود وضعیت بوده، حتی اگر اقدامش سبب 

و دیگر رخدادها خسارت گردد بازهم مسوول نیست. گفتنی است این دو قاعده نسبت به اشخاص حقوقی و حقیقی که در قبال سیل 

 مسوول اند، صدق نمی کند.

 افزون بر جنایات و زیان های مالی، همچنین برخی مقرره ها درباره اسناد پس از وقوع سیل نیز متضمن مسوولیت کیفری اند.

اسناد مالکیت قانون نحوه صدور جرایم ملکی و ثبتی از جمله بزه هایی است که در سیل های گسترده، رخ بر می آورند. در این راستا 

مجلس  1368مصوب  املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ با حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله ، سیل و آتش سوزی ازبین رفته اند

مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است تا نهادهای پیش بینی شده در این قانون با توجه به مدارک و قرائن،  1311و تایید 

در همین قانون برای کارکنان دولت و نیز اشخاص عادی مسوولیت کیفری در  436منطقه های سیل زده را برطرف کنند.مشکلات ثبتی 

 قبال رفتارهای مجرمانه پیش بینی کرده است. 

                                                 
گفته، در مواقعی که بعلت جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای نظیر زلزه ، سیل و آتش سوزی آثار اعیان املاک ویا اسناد قانون پیش  1ماده طبق  -436 

کشور اجازه و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفته باشد به سازمان ثبت اسناد و املاک 

نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسنادرسمی و داده می شود که 

  ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.

رساند که تا ذوی الحقوق اسناد و مدارک و مستندات آنها سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم می  -تبصره 

  به تائید دادگاه محل رسیده باشد.

این قانون، سازمان ثبت وادارات تابعه باید نسبت به جمع آوری مدارک و اطلاعاتی به رفع مشکل کمک می کنداقدام نمایندووزارتخانه  2طبق ماده 

 اریها نیز مکلفند اسنادو مدارک و نقشه های مورد نیاز را در اختیار ادارات ثبت قراردهند.ها سازمانها و موسسات دولتی وعمومی و شهرد
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هر یک از کارکنان دولت که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آنرا ننموده و تخطی  14طبق ماده 

نماید علاوه بر مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال از خدمات دولتی نیز محکوم می شوند، همچنین 

در جرائم فوق مباشرت داشت و از آن منتفع شده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و  "عامدا "اشخاصی که عالما

   ریال بپردازند. 511ست حقوق ثبتی را از قرار هر ده هزار ریال اعاده وضع می بای

بیشتر این مواد، کیفری اند و درباره   قانون ثبت در مورد این قانون نیزرعایت می شود. 111تا111طبق تبصره این ماده، مواد

درباره جعل،  113و  111رای نمونه ماده رفتارهای غیر قانونی گوناگون مرتبط با ثبت ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی کرده اند؛ ب

درباره جرایم ثبتی در حکم  118تا  111، درباره تقاضای ثبت ملک غیر که در حکم کلاهبرداری است، همچنین ماده 116و  115ماده 

اسناد ثبتی ارتکاب درباره معامله معارض به بخشی از این جرایم که ممکن است در منطقه سیل زده و در نبودِ  111کلاهبرداری و ماده 

 . یابند اشاره کرده است

این قانون برای اظهار خلاف واقع کیفر سنگینی در نظر گرفته است که نشان از سختگیری قانونگذار آن هم درباره یک بزه  15ماده 

هر گونه حقی را که  ترک فعلی دارد. کلیه اشخاصی که از مزایای مقرر در این قانون استفاده می کنند موظفند در تقاضا نامه خود

اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به تمام یا قسمتی از املاک و اسناد مورد تقاضا دارند را منعکس نمایند در غیر اینصورت چنانچه 

  اعلام و منعکس ننمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات آن محکوم خواهند شد. "و عامدا "عالما

از مقررات این قانون به مجازاتهائی که در قوانین ثبتی و مجازات اسلامی و قوانین یا  قانون پیش گفته، متخلفین 16طبق ماده 

 طبق تبصره این ماده علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده فوق متخلفین به پرداخت هزینه مقررات دیگر مذکوراست محکوم خواهند شد.

  اهند شد.های ثبتی از قرار هر ده هزار ریال، پانصد ریال نیز محکوم خو

 

 گفتار سوم: رویکرد بینابین

رویکرد بینابین در صدد جمع میان نگرش استثناگرایی به مسوولیت کیفری و رویکرد قاعده گرایی نسبت به مسوولیت کیفری 

و است. هرچند بر اساس مقررات کنونی، دگرگونی هایی در راستای مسوولیت کیفری در قبال پیامدها و خطرات ناشی از وقوع سیل 

دیگر قوای قهری پدید آمده ولی در همان حال رنگ اصلی حقوق کیفری ایران و بلکه جهان، قائل نشدن به مسوولیت کیفری در قبال 

مراحل سه گانه سیل ) پیش، حین و پس( است. از این رو رویکرد بینابین می تواند بیشتر از آنکه چهره مبنایی و قانونی داشته باشد، 

 ی داشته باشد.چهره قضایی و اجرای

در قضاوت و اجرای قانون، مقام های مرتبط با درک از استدلال هایی که پشتوانه رویکرد استثناگرایی است و نیز با توجه به نگرش 

های نو که در پی مسوول کیفری دانستن اشخاصی است که بدون تخصص و تعهد شغلی، نیروی مدیریتی در سیل و مانند آن را ندارند، 

انه ای بر گزیند که دست کم بتواند به مسوول انگاری بیشتر اشخاص بیانجامد. به سخن دیگر رویکرد بینابین کمک می کند راه حل می

با تعبیر تقصیر و قصور قابل استناد در پی مسوول کردن اشخاص و دستگاه ها  514ماده  2تا قاضی نه به آنچنان شدتی که تبصره 

ی و قصور رویارویی کند و نه اینکه، عذر یا ادعاهای بی اساس نهادها یا اشخاص مبنی بر اینکه است، رفتار کند و با کمترین کوتاه

امکانات نداشته یا شب و روز در حال کار اند یا خواب نداشته اند یا برای رضای خدا و یا مردم در حال تلاش اند و مانند اینها که 

کوم کردن آنها دوری کند. به راستی برای مقام قضایی باید راه محکوم کردن پوششی برای گریز از مسوولیت است، سبب شود تا از مح

اشخاص حقیقی و حقوقی مسوول هرچند دولتی و حاکمیتی باشند، باز کند ولی در تعیین ضمانت اجراها نسبت به آنها ارفاق های 
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ان ارسال شود که هر مسوولی باید در قبال رفتار بایسته را روا بدارد تا این پیام برای اشخاص حقوقی و حقیقی مسوول و همه شهروند

خود پاسخگو باشد و نباید موازی کاری نهادها یا اشخاص یا هر عذر دیگری سبب شود تا اشخاص از مسوولیت فرار کنند. جایی که 

تی، خواه نظامی مسوولیت کیفری و مدنی و نیز اداری جدی گرفته شود و همه نهادهای مسوول خواه اجرایی باشند و خواه حاکمی

باشند و خواه غیر نظامی در این صورت، جایگاه وظیفه ها نیز مشخص می گردد و ناکارآمدی، بحران مدیریت و موازی کاری در سیل و 

 431دیگر بلایای طبیعی به مدد مسوول بودن و پاسخگو کردن نهادها و اشخاص از میان خواهد رفت.

                                                 
در ماه نگار راهبردی دیده بان  "آسیب شناسی نظام مدیریت بحران در جمهوری اسلامی ایران "گزارش آقای محسن مرادیان با عنوان  - 431

ن می دهد که اقدام های اشخاص حقوقی گوناگون تا چه اندازه می تواند مبتنی بر به بعد( نشا 43، ص 1389، خرداد 96امنیت ملی، )شماره 

 حوادث زمینه در هافعالیت تقصیر یا قصور باشد که در این راستا، سازمان مدیریت بحران محوریت دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: دامنه

 همکاری بدونلذا  شود؛می شامل را مردمی حتی و غیردولتی و دولتی هایسازمان و هادستگاه تمام تقریباً که است گسترده به قدری غیرمترقبه

 . است ناممکن زمینه این در اقدام، المللیبین نهادهای و حتی دولت و مردم متقابل

صورت  محلی و استانی، شهرستانیای، المللی شامل ملی، منطقهبین سطح شش در تواندشرایط، می با متناسب سازماندهی مدیریت بحران

 تمام برای باید مراتب، سلسله ایجاد و مسئولیت تقسیم بر علاوه دیگر عبارت کند. به معین، عمل فرد مسئولیت یک با سطوح از یک هر در و گرفته

 حدود و وظایف شرح و بینیپیش مناسب جایگاه، بحران سازمان و ساختار هستند، در خاص متولی و سازمان تعیین نیازمند معمولاً که موضوعاتی

 در خود جایگاه از آگاهی بر علاوه ربط، بایدذی سازمان یا دستگاه هر شود؛ یعنی روشن، مشخص و صریح کاملاً طوربه  هادستگاه و افراد اختیارات

 . نماید طراحی و بینیپیش رابطه این در نیز را خود سازمانی درون سازمان و بحران کشور، ساختار مدیریت سامانه کلی ساختار

های لشکری و سازمان غیرمترقبه را بر عهده دارد، اکثر سوانح و طبیعی حوادث در بحران وزارت کشور که مسئولیت مستقیم مدیریت بر علاوه

 :عبارتند ازها آن ترینمهم بر عهده دارند که این زمینه در هایینیز مسئولیت کشوری

 اجرای در را خود تجهیزات و افراد است موظف، ارتش قانون هفت ماده «د» بند و شش ماده «ج» بند طبق ایران اسلامی جمهوری ارتش 

 قرار اختیار در امدادی کارهای جهت، نرسد آسیبی آن رزمی آمادگی به که حدی در و دولت درخواست بنابه و اساسی قانون 41 اصل

 . دهد

 است حوادث و بلایا بروز هنگام امدادی عملیات در مشارکت به موظف خود اساسنامه 11 ماده طبق اسلامی انقلاب پاسداران سپاه . 

 مراجع هماهنگی با غیرمترقبه حوادث و بلایا بروز هنگام مردم کمک به وظیفه، پاسداران سپاه اساسنامه 35 ماده به توجه با بسیج 

 . بر عهده دارد را ربطذی

 است کشور نیاز مورد تأمین آب جهت هاسیلاب مهار به موظف آب، عادلانه توزیع قانون 28 ماده اساس بر نیرو وزارت . 

 بر  را سیل خطر از شهر حفظ برای لازم اقدام و مؤثر تدابیر اتخاذ ها، وظیفهشهرداری وظایف قانون 55 ماده 14 بند اساس برها شهرداری

 . دارند عهده

 نیز و بلایا بروز هنگام امدادی خدمات ارائه مسئولیت جمعیت احمر، این هلال جمعیت اساسنامه سه ماده سه و یک بندهای موجب به 

 . دارد عهده بر را انسانی نیروی و امدادی کادر تربیت و عمومی آموزش و آمادگی، مقابله جهت اقدام و ریزیبرنامه

 غیرمترقبه را بر عهده دارد.  سوانح و طبیعی صداوسیما مسئولیت اطلاع رسانی حوادث 

 شرح به را بحران مدیریت مراحل چارچوب اقدامات انجام شده در توانمی های اخیر،عملکرد مدیریت بحران کشور در سیل کلی بندیدسته در

 را لازم پاسخ کارا و سریع طور به بحرانی مواقع در تا سازدمی قادر مدیریت بحران را که است اقداماتی شامل مرحله این آمادگی:نمود:  ارزیابی زیر

 انجام عملی صورت به یا داده آموزش سوانح، وقوع از قبل ییهابرنامه قالب در توانندمی اقدامات این. دهد نشان خود از بحران با مواجهه جهت
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 عوارض با رویارویی برای مردم و مسئولان سازیآماده و ایمنی فرهنگ و آگاهی و اما آنچه در بحران اخیر مشاهده شد، ضعف شدید آموزش. شوند

های اخیر، رسد به علت خشکسالیاقلیمی بود. به نظر می و جوّی هایپدیده و سیل خطر به ویژه مترقبهغیر حوادث و طبیعی سوانح از ناشی

حوادث، مطالعات  گونهاین خطرات از کاستن و شناسایی منظور نیز به پژوهشی و احتمال وقوع سیل کمتر مورد توجه بوده و حتی مراکز علمی

 اند. عمیقی صورت نداده و دچار غفلت شده

 هایپدیده ملی اطلس تهیه طریق از آنها آسیب میزان و تأثیر ارزیابی و خطرات پدیدارشدن نحوه و اقلیمی و جوّی هایپدیده فقدان شناسایی

هایی هستند که در این مرحله مدت نیز از دیگر آسیببلند آگاهیپیش و سریع هشدار هاینظام بهبود و پایش ملی پیوستههمبه طبیعی، نبود نظام

ربط مثل سازمان هواشناسی باعث شد تا مدیران غافلگیر شده و نتوانند از همه پتانسیل های ذیخورند. عدم توجه به هشدار سازمانبه چشم می

استفاده کنند. عدم حضور برخی مدیران و مسئولین  -حداقل در روزهای اولیه بحران -هاسازمان متبوعه خود برای مدیریت بحران و کنترل سیلاب

توجهی به هشدارها بود. در عوض در استانی که به هشدارها توجه و مرخصی مدیران لغو شده بود، های سازمانی خود، نمود بارز این بیدر پست

 شود. عملکرد بهتری در کنترل سیلاب مشاهده می

 اثرات تشدید از ممانعت یا بحران وقوع از آن، جلوگیری هدف که است ییهافعالیت و اقدامات شامل بحران مرحله از مدیریت این پیشگیری: 

 طبیعی حوادث موضوع در. شوندمی اجرا و تعریف احتمالی بحران و حادثه نوع به بسته پیشگیرانه اقدامات. است حیاتی تأسیسات و جامعه بر آن

 سازیبند، مقاومسیل تأسیسات احداث مانند ساختمانی یا فیزیکی اقدامات دسته دو به اقدامات مشابه، این حوادث سایر ی اخیر وهاسیل مانند

زده های به بارآمده در مناطق سیلبررسی خرابی. شوندمی بندیتقسیم غیره و اراضی، بیمه تفکیک و بندیقطعه مانند مدیریتی اقدامات و ابنیه

ها و معابر و ابنیه، شاهد این مدعا است. در این دهد که مدیریت بحران در هر دو دسته اقدامات مذکور دچار ضعف بوده و تخریب پلنشان می

توجهی به ساعت نخست بروز حادثه( و بی 49راستا نداشتن تجهیزات مناسب برای مقابله با بحران در مدت زمان طلایی مدیریت بحران )حداکثر 

شد از وقوع آنها هایی بودند که شاید میوسازها )به طور مثال سیل دروازه قران(، آسیباسان و متخصصان در خصوص ساختنظرات کارشن

کاری نسبت به هشدار کارشناسان در میان مدیران پدید آمده و اعتمادی و محافظهتفاوتی، بیرسد نوعی بی. به نظر میجلوگیری به عمل آورد

 عیت شکننده جغرافیایی کشور برای بسیاری از آنها هنوز جا نیافتاده است.زیست و وضامنیت محیط

 امداد خدمات ارائه و سوانح با مقابله جهت که است ییهافعالیت و اقدامات مجموعه شامل بحران مرحله از مدیریت این پاسخگویی: یا مقابله

 و اموال از حفاظت وها انسان جان نجات برای بخش این. شودمی گذاشته اجرا به بحران وقوع از پس بلافاصله معمولاً و گیردمی صورت نجات و

های اخیر، در این مرحله تلاش زیاد و قابل آید. در سیلگرفته و نمود اصلی مدیریت بحران در انظار جامعه به شمار می صورت جامعه یهادارایی

ها های اساسی نیز مشاهده شد که برخی از آنسارات صورت گرفت؛ اما ضعفتقدیری از سوی مردم و مسئولان برای ارائه خدمات و کنترل خ

 عبارتند از:

 به اصل در واحد های عمده در عملکرد مسئولان بود. مدیریتبحران یکی از ضعف دوره در مؤثر انجام اقدام یکپارچه برای فقدان مدیریت 

 داشته را کنندمی شرکت رسانیکمک عملیات در که افرادی و هاارگان تمام کردنهماهنگ و کنترل توانایی که است مدیریت یک مرکزیت معنای

 یعنی واحد مدیریت هاست بلکهارگان همه میان هماهنگی مسئول شخص یک فقط که نیست معنا این به امر این. کند ایجاد اجرا در نظم و

 . کندمی جلوگیری مرج و هرج از آن اجرای که سیستمی

 ها و نهادها مشاهده هایی میان سازمانها، ناهماهنگیهای مسئول از همان ابتدای وقوع سیلابحضور و انجام وظیفه اغلب سازمان رغمبه

های انتقادی که بعضاً وظیفه مستقیمی در مدیریت سیلاب نداشتند، موجی از واکنش هاشد. حضور فیزیکی و گسترده مسئولان بسیاری از سازمان

 . را برانگیخت
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 سیل گونه شناسی مسوولیت کیفری در قبال -1-7-8

معنا شده که مفهومی نزدیک به جرم است و از  "قابلیت استناد جرم "مسوولیت کیفری مفهومی دوپهلو است. از یک سو در معنای 

تفسیر شده که در کنار مجازات قرار می گیرد. اینکه مسوولیت کیفری مفهومی نزدیک به  "قابلیت تحمل کیفر "سوی دیگر در معنای 

تواند آثار جداگانه ای به همراه داشته باشد؛ در همان حال نشان می دهد که مسوولیت کیفری مفهومی  جرم باشد یا مجازات، می

جدیدتر از جرم و مجازات است و همین جایگاه میانی نشان می دهد که مسوولیت کیفری، مفهومی رو به تحول و توسعه خواهد بود. 

حتی جایگاهی برای مسوولیت  1314برای نمونه، قانون مجازات عمومی جدا از پیشینه پرتنش تاریخی، حتی در سیر قانونگذاری 

                                                                                                                                                                  
 هشدار منظور مسئول، به اجرایی هایسازمان و پژوهشی -علمی مراکز اطلاعاتی هایشبکه کمک به اطلاعات جامع مدیریت نبود نظام 

 . های قابل توجه بودحادثه یکی دیگر از ضعف وقوع زمان در هنگامبه و دقیق رسانیاطلاع و موقعبه

 رود.های این روند به شمار میها از دیگر ضعفسازمانکردن و مستقل ورودکردن برخی ای عملسلیقه 

 بود به جای وزرا، ها غایب بودند. شاید بهتر نهادهای حکمرانی محلی نظیر شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا عموماً در ارائه گزارش

شان با منطقه، اطلاعات ند تا با استفاده از آشناییگفتها با مردم سخن میاستانداران یا برخی فرماندهان و مقامات محلی از طریق دوربین

 شد. نیز تقویت می تری به مردم ارائه نموده و اقتدار مدیریتیدقیق

 توانند در همه مراحل مدیریت بحران به یاری نهاد که در اجتماعات محلی ساکن هستند، میهای مردمویژه گروهجامعه مدنی، به

نیاز نیستند؛ لذا بی المللیینو ب یمردم یهااز کمکگسترده،  هایبحرانها نیز هنگام مواجهه با دولت ینترامدرکاهای مسئول بیایند. دستگاه

ها های مرجع و سلبریتیگری گروههای مسئول، در عمل به محرومیت جامعه از قدرت بسیجها به هماهنگی با ارگانکردن گردآوری کمکمنوط

 منجر شد.

 در برقراری امنیت ماترک مردم. ضعف نهادهای مسئول 

 موقت اسکان و اولیه و امداد ساعات در نجات و وجوجست عملیات مؤثر و سریع اجرای برای لازم تأمین امکانات و ضعف آمادگی 

 دیدگان.آسیب

 بود و به همین دلیل، های اجتماعی تر از شبکهکرد اما همچنان عقبنسبتاً خوب عمل می رسانیاطلاع و تبلیغاتی هایگرچه سیاست

های اجتماعی روی آورده و از طریق آنان رسانی برای باخبرشدن از اوضاع مراجعه کنند، به شبکهمردم بیش از آنکه به مجاری رسمی اطلاع

 رساندند. مشکلات خود را به گوش مسئولان می

 و  نهادهادادن اقدامات مثبت، تخریب ارزش جلوه، بینمایی اقدامات نسنجیده برخی مسئولانسازی و انتشار اخبار کذب، بزرگشایعه

های اجتماعی با $زده با نیروهای امدادی و غیره، از مواردی بودند که برخی شبکهمسئولان نظام، انتشار اخبار مبنی بر درگیری مردم مناطق سیل

 نمایی آنها سعی در ایجاد نارضایتی در میان مردم داشتند. بزرگ

  امکانات و فقدان یک سیستم متمرکز برای ثبت و توزیع مایحتاج مردم در روزهای نخست باعث شد که سازماندهیتوزیع نابرابر 

ای بر توزیع امکانات تفوق ها عادلانه توزیع نشده و در برخی مناطق روحیه حمّیت طایفهخارجی با اشکال مواجه شده و کمک و داخلی هایکمک

  یابد.

 توجهی برخی های مردمی از یک سو و بیشدن کمکاعتمادی به نهادهای مسئول که باعث پراکندهضعف سرمایه اجتماعی و کم

 شد.زدگان به هشدارها برای ترک و تخلیه محل زندگی خود میسیل

 نهادهای و دولتی از اعم نیاز مورد هایتوانمندی و امکانات کلیه اختیارگرفتن و عدم در یکدیگر از مختلف سطوح ابهام در نحوه پشتیبانی

 .بحران طول در مسلح نیروهای و دولتیغیر عمومی
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یاد می کند ولی این مفهوم به تدریج در قانون های کیفری مطرح می شود. در قانون  "موانع مجازات "کیفری قائل نیست و از تعبیر 

از این  1382لی قانون مجازات اسلامی های بعدی نیز مقررات مسوولیت کیفری در حد بیان حدود مسوولیت جزایی مطرح می شود و

جهت توسعه یافته تر است. در این قانون به شرایط، اصول و موانع مسوولیت کیفری اشاره شده و هویتی استوارتر در کنار جرم و 

ا دیگر مجازات یافته است. همین استواری هویت و تحول یافتگی مفهوم به ما کمک می کند تا در قبال پدیده هایی مانند سیل ی

 موضوع ها که در گذشته، جای فراخی برای مسوولیت کیفری نبود، ولی هم اکنون به گستردگی مطرح شود. 

مسوولیت کیفری در ایران هرچند از جهت ارکان سازنده کمتر توسعه یافته ) و برای نمونه هنوز درباره مسوولیت کیفری ناقص یا 

یت جسمی و روانی و ...( هنوز موضع روشنی ندارد ولی از جهت اصول، پیشرفت قابل کاهش یافته یا مسوولیت کیفری دارندگان معلول

توجهی داشته است. ایران از جمله کشورهای انگشت شمار است که به طور صریح به مسوولیت کیفری به علت رفتار دیگری و نیز 

ون اصل شخصی بودن یا اصل انسانی بودن مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی اشاره کرده است. اینها البته استثناهای اصولی چ

مسوولیت کیفری اند ولی به صورت جدی می توانند گستره مسوولیت کیفری تا به مدیران و مسوولان عالی کشور و نیز اشخاص 

 حقوقی خواه دولتی و خواه غیر دولتی برسانند.

ام یا اصلی مفهومی بنیادین و سنتی است و دیگر در این فصل به گونه های مسوولیت کیفری اشاره می شود که مسوولیت کیفری ع

 گونه ها از استثنائات اصولی است که در قبال مسوولیت کیفری عام مطرح می شوند و در ادامه به آنها اشاره می شود:

 

 گفتار یکم: مسوولیت کیفری عام

به کیفر، مسوولیت کیفری به تعبیر  در مفهوم نزدیکمنظور از مسوولیت کیفری عام همان مفهوم اصلی مسوولیت کیفری است. 

پذیری از رهگذِر کیفر است. در این مفهوم روشن است که پیوند فارسی کیفرپذیری معنا می دهد. کیفرپذیری به معنای توانایی سرزنش

ی مرتکب است. شود ولی آنچه که شدنی نیست، کیفرپذیرانتساب میان بزه و عمل شخصی که فاقد عقل، بلوغ و اختیار است، برقرار می

کیفرپذیری به معنای تحمل ظاهری کیفر نیست بلکه به معنای سرزنش پذیری رفتار فرد از سوی جامعه از یک سو و برآورده شدن 

تر و معتبرتر است. به هدف های کیفر نسبت به فرد محکوم از سوی دیگر است. این مفهوم از مسوولیت کیفری یعنی کیفرپذیری دقیق

 یافتنی نباشد.نیست که نتوان کیفر را بر وی بار کرد نه اینکه کسی باشد که بزه بر وی انتساب راستی کسی مسوول

، شرایط روانی را هم به آن افزوده 1382شرایط یا ارکان مسوولیت کیفری عام در اصل همان اهلیت جزایی است ولی قانون سال 

 است: 

شرط مسئولیت کیفری، اهلیت داشتن یا برخورداری از عقل، بلوغ و اختیار  تریناولین و مهم 141ی طبق مادهیکم، داشتن اهلیت: 

در حین ارتکاب جرم است. این شرط نسبت به جرایم مستوجب دیه اعمال نمیشود .دیه چهره ضمان یا جبران زیان داشته و به هر 

 شود و مجازات نیست که مسئولیت کیفری برای تحمل آن شرط شود.صورت پرداخت می

که مرتکب در زمان انجام جرم یا باید اراده داشته باشد یا قوه تمییز. به سخن دیگر نبودِ اراده یا  ه شرط عقل، پیش بینی شدهدربار

دارد. درباره ی بلوغ یا گیرد که کیفرپذیری را از گردن مرتکب بر میتمییز در هنگام انجام بزه، در پیکره دیوانگی یا جنون جای می

معیار مهم مطرح است: معیار سن برای مسوولیت بالغان و معییار تمییز  2عنوان یکی از شرایط مسوولیت کیفری، رسایی)برنایی( به 

برای میزان مسوولیت همکاران بالغ شخص نابالغ در انجام بزه. آن چه که برای تشخیص عدم بلوغ و در نتیجه رفع مسوولیت کیفری 

 جش با جنون و اکراه بسیار آسان است. دارای اهمیت است، سن است که تشخیص آن در سن
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اختیار از جهت لغوی و نیز فلسفی در برابر اراده قرار دارد ولی در حقوق کیفری، اختیار به طور مطلق در برابر اراده نیست بلکه در 

اه و پس از آن به گونه ای کم رنگ تر، برابر اراده آزاد است که برابر با رضایت یا تصمیم آزادانه به انجام کار است. در برابر اراده آزاد، اکر

اضطرار قرار دارد. در اکراه، مرتکب یا مباشر جرم، اکراه غیر قابل تحمل به انجام بزه شده است که چنین کسی به طور قطع از اراده، 

سوولیت کیفری و هم مسوولیت آگاهی، تمییز و قصد برخوردار است ولی اراده آزاد یا همان رضایت را در انجام بزه ندارد. از این رو هم م

 آید.مدنی بر اکراه کننده بار می شود، زیرا سبب اقوی به شمار می

در قبال جرایم مرتبط با سیل که در قانون پیش بینی شده است، همین شرایط مسوولیت کیفری به استثنای دیات حاکم است که 

عمدی که بر پایه تقصیر اند و در ارتباط با سیل به کرات قابل طرح البته بیشتر در جرایم تعزیری مطرح می شود. در جنایت های شبه 

 اند، از منظر تعیین مجازات تعزیری نیز باید شرایط مسوولیت کیفری احراز شود.

دوم، شرایط روانی: بر پایه شرایط روانی، جرایم بر سه دسته جرایم عمدی مطلق، جرایم عمدی مقید و جرایم غیرعمدی دسته 

، قاضی باید خواستن رفتار و دانستن موضوع را داشته 439قانون مجازات اسلامی 144د. در جرایم عمدی مطلق طبق ماده بندی می شون

باشد و در جرایم عمدی مقید افزون بر این دو عنصر، خواستن نتیجه یا دانستن وقوع آن را داشته باشد. روی هم رفته در این دو لازم 

 جرایم غیر عمدی که همگی مقید اند، باید تقصیر مرتکب احراز شود. است مرتکب عامد و عالم باشد. در 

هرچند چالش دنباله داری هست مبنی بر اینکه جایگاه شرایط روانی در زیر جرم است یا زیر مسوولیت کیفری ولی در قانون 

رتبط با جرایم سیلی، همانند دیگر مجازات اسلامی، شرایط روانی می تواند در هر دو مطرح شود. شرایط روانی در مسوولیت کیفری م

 جرایم است.

 

 گفتار دوم: مسوولیت کیفری مطلق

مسوولیت کیفری مطلق یا رفتاری مسوولیتی مبتنی بر عدم نیاز به رکن روانی برای مرتکب جرم است. در نظام های کیفری کامن 

مسوولیت ها ناظر به رفتارهای غیر قانونی است که  لا، میان مسوولیت کیفری محض و مطلق تفاوت گذارده شده و اساسا این گونه از

تهدید جمعی به همراه دارند. مانند تهدیدهای رانندگی یا بهداشتی یا زیست محیطی و مانند آن. در رویکردهای جدید جرم شناسی 

 نیز با نگرش زیمیولوژی به این تهدیدهای اجتماع محور پرداخته شده است.

ملاک است، رفتار غیر قانونی ای است که از سوی شخص دارای اهلیت جزایی سر زده است که  در مسوولیت کیفری مطلق، آنچه

گاه رکن روانی برای وی مفروض دانسته می شود و گاه از اساس نیاز به رکن روانی برای مسوول شناختن فرد احساس نمی شود. از این 

نون مجازات اسلامی، عمد یا تقصیر ضروری برای شرایط روانی جرم قا 145و  144رو، در نظام کیفری ایران، که بر اساس ماده های 

است، می توان گفت که مسوولیت بدون رکن روانی تنها در جنایات خطای محض مطرح می شود. با توجه به اینکه اساس مسوولیت 

راستا استوار نیست ولی می توان کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل، تقصیر است، بنابراین جایگاه مسوولیت کیفری مطلق در این 

برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه از نظر بهداشتی و تغذیه و دیگر موضوعات مرتبط با زیست مناطق زلزله زده، مسوولیت کیفری 

 مطلق را به عنوان یکی از دستاویزهای کنترل وضعیت مناطق سیل زده، پیشنهاد داد.

                                                 
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع : 144ماده  -439 

 وع آن نیز باید محرز شود.آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وق
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 تار دیگریگفتار سوم: مسوولیت کیفری به علت رف

در یک تقسیم بندی کلی، تحمیل مسوولیت کیفری به دو گونه می باشد: مستقیم و غیرمستقیم. مقصود از مسوولیت کیفری 

مستقیم، مسولیتی است که به واسطه رفتار خود شخص بر او بار می شود خواه این رفتار مستقیماً باعث مسوولیت او شود مانند مباشر 

لیکن نکته مهم آن است که این رفتار خود شخص است که باعث  438بر او مسوولیت تحمیل کند مانند سبب.و یا به طور غیرمستقیم 

روی مقابل ساختمان در حال ساخت پوشش مناسبی قرار نمی دهد و سنگی از مسوولیت او شده است؛ بنابراین فردی که بر روی پیاده

منجر به این امر  وی مبالاتیبیکند، هرچند به طور غیرمستقیم باعث صدمه شده، از آنجا که ساختمان جدا شده و به فردی برخورد می

 شده است، مسوولیت وی به واسطه ورود صدمه ناشی از رفتار خود وی،  مستقیم است. 

زیرا شخص  مسوولیت دارد« الف»نوع دوم مسوولیت کیفری غیرمستقیم می باشد. این نوع مسوولیت بر آن اساس است که شخص 

تحمل مسوولیت بر شخص است به واسطه آنکه دیگری »مرتکب رفتار مجرمانه شده است. به عبارتی، مسوولیت غیرمستقیم، « ب»

و مسوولیت  441مسوولیت غیرمستقیم خود بر دو  گونه تقسیم می شود: مسوولیت  اشتقاقی«. رفتار مجرمانه را مرتکب شده است

 . 441نیابتی

کشورهای مختلف به نام های مختلفی بیان شده است. برای مثال در حقوق آلمان با عنوان تبعی مسوولیت اشتقاقی در 

Akzessorietät  در کشور فرانسه عاریتی بودنl’emprunt de criminalité  و در کشوراسپانیا با عنوان اصل مداخله در  شرکت

accesoriedad de la participación .تان مسوولیت اشتقاقی به معنای آن است که معاون جرم به در حقوق انگس 442بیان شده است

دهد که مرتکب به شیوه توافق شده عمل نماید و بدین واسطه زند. بنابراین، وی رضایت میطور ارادی خود را با رفتار مرتکب پیوند می

در این دیدگاه معاون از  444می شود. در واقع در این نوع مسوولیت، مسوولیت معاون از مسوولیت مرتکب مشتق 443وی مسوولیت یابد. 

آن رو مسوول شناخته می شود، که بدون تشویق یا یاری وی جرم محقق نمی شود و یا حداقل در آن زمان یا به آن شیوه، محقق نمی 

 اینگونه بیان شده است:  446این نظریه توسط درسلر 445شد و بنابراین بین رفتار او و تحقق جرم رابطه سببیت وجود دارد.

                                                 
 ق.م.ا . 516و  484. رجوع شود به مواد  438

441 . Derivative liability 

441 . Vicarious liability 

442 The criminal responsibility of senior political and military leaders as principals to . Olásolo, Héctor, 

international crimes, Bloomsbury Publishing, 2009, p.16. 
443 Routledge, 2010, p.117. Criminal law(the Basic),. Herring, Jonathan,  

444 ed, 2011, p.315. th, Palgrave, 8Criminal law. Herring, Jonathan,  

445 ed, 2002, p.410. rd, Palgrave, 3Criminal law. Herring, Jonathan,  

446 . Dressler 
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است زیرا باکمک قاصدانه به وی، او خود را به صورت ارادی مرتبط با مرتکب اصلی کرده است. بنابراین « ب»مسوول رفتار « الف»»

در واقع، وی درصدد بیان آن است که گویا معاون با  441.«رفتار قاصدانه وی مشابه رضایت آشکار به مسوولیت در حقوق مدنی است

زند، بنابراین مسوولیت این دو کاملًا به یکدیگر پیوند ند که مسوولیت آن دو را به یکدیگر پیوند میمباشر قراردادی را منعقد می ک

خورده است. لیکن لزومی به شناسایی، تعقیب و یا محکومیت مباشر برای محکومیت معاون نمی باشد. بلکه در حالتی که نسبت به 

لذا، اگرچه مسوولیت  449ا تحت مسوولیت اشتقاقی تعقیب و محکوم نمود.مباشر اساساً تعقیب شروع نشده است، می توان معاون ر

معاون با مرتکب جرم در مسوولیت اشتقاقی پیوند خورده است، لیکن معاون در این مورد خود رفتاری را توام با سوء نیت مرتکب شده 

برای تحقق مسوولیت بوده و پس از آن  است که شرط لازم این مسوولیت اشتقاقی می باشد و تنها رفتار مرتکب جرم، شرط کافی

باشد و در حقوق بین الملل کیفری، مسوولیت، بر فرد یاری کننده یا مشوق بار می شود. البته این نوع مسوولیت محدود به معاون نمی

نیز بر این  فعلِ جلوگیری از ارتکاب جرم استکه در نتیجه ترک 451و مسوولیت مقام مافوق 448مسوولیت اقدام بر اساس هدف مشترک

 مبنا قرار دارد.

این نوع مسوولیت که بعضا از آن در حقوق ایران به عنوان مسوولیت عاریتی معاون یاد می شود، بی گمان هیچ تعارضی با اصول 

حقوق کیفری از جمله اصل شخصی بودن مسوولیت ندارد؛ چراکه معاون به دلیل رفتار ناشایست خود است که تعقیب و مجازات می 

به همین دلیل برخی در حقوق انگلستان پیشنهاد داده اند که مناسب است این نوع مسوولیت از حالت اشتقاقی خارج شده و به  شود.

زیرا همانطور که در جرایم ناتمام مانند شروع به جرم  یا تبانی، شخص برای  451سمت مسوولیت برای یک جرم ناتمام سوق داده شود.

د، مناسب است در معاونت نیز فارغ از رفتار مرتکب، در همه انواع معاونت، صرف انجام رفتار معاونت را همین میزان رفتار مسوولیت دار

 باشد. به عنوان جرم ناتمام تصور کرده و مجازات مستقل برای آن پیش بینی نمود. امری که در حقوق ایران قابل تامل می

اند و معتقدند این نوع مسوولیت را قسمی از مسوولیت اشتقاقی دانسته در مقابل این مسوولیت مسوولیت نیابتی قرار دارد. برخی

توان این مسوولیت را قسیم آن مسوولیت نیز مسوولیت اشتقاقی به مسوولیت معاونتی و مسوولیت نیابتی قابل تقسیم است و لیکن می

ر حقوق جزا مشکلات عدیده ای را به همراه دارد. مسوولیت نیابتی ذاتاً امری ناظر به امور مدنی بوده و هست و ورود آن د 452دانست.

علت این امر در تعریف مسوولیت نیابتی نهفته است. طبق تعریف مسوولیت نیابتی عبارتست از آنکه فردی به علت رفتار دیگری به 

به  453م نیاز نمی باشد.واسطه رابطه خاص بین آنها مسوول شناخته می شود. طبق این مسوولیت هیچ رفتار و یا عنصر روانی توسط مته

                                                 
441 ed, 2002, p.410. rd, Palgrave, 3Criminal law, Jonathan, . Herring 

449 ed, 2009, p.165. th, Pearson(Longman), 9Criminal Law. Jefferson, Michael,  

448 , In: System criminality , Joint criminal enterprise and functional perpetration. Van Derwilt, Harmen

in international law, van der Wilt, Harmen, et al. eds. Cambridge University Press, 2009, p.169; Marchuk, 

Iryna, Fundamental Concept of Crime in International Criminal Law, Springer, 2015, p.176. 
451 l Law Forum, Vol. 10, , CriminaGeneral principles of criminal law in the Rome Statute. Ambos, Kai, 

No. 1, Kluwer Academic Publishers, 1999, p.20. 
451 ed, 2002, p.410. rd, Palgrave, 3Criminal law.  Herring, Jonathan,  

452 ed, 2011, p.550. th, Pearson Education, 4Criminal law: doctrine and theory. Wilson, William,  

453 ed, 2011, p. 93. th, Palgrave, 8Criminal law.  Herring, Jonathan,  
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همین دلیل این امر بیشتر در حوزه خطای مدنی  و بین کارفرما و مستخدم و در رابطه با شخص حقوقی بحث می شود. برای مثال اگر 

کارفرمایی نکات ایمنی را در تولید رعایت نکرده و محصول معیوب تولید شود، هرچند نظارت را به یکی از مستخدمین سپرده و خود از 

به عبارت دیگر، اگر جرم با مسوولیت نیابتی قابل  454آن هیچ آگاهی نداشته باشد، مسوولیت نیابتی به دلیل تولید ناقص خواهد داشت.

تحقق باشد، کارفرما مسوول تمامی اعمال مستخدمین و یا کسانی است که از جانب او کاری را انجام می دهند. بنابراین مسوولیت 

شود که محکومیت متهم برپایه فعل یا ترک فعل وی نیست، بلکه برپایه رفتار دیگری و حالت ذهنی دیگری نیابتی زمانی اعمال می 

 456کنند.برای توجیه این مسوولیت حقوقدانان به نظریه خطر و خطا استناد می  455است.

 تحقق یابند: در حقوق انگلستان سه دسته جرایم می باشند که قابلیت آن را دارا هستند که با مسوولیت نیابتی

ای تفسیر شود که شخص دیگری غیر از جرایم با مسوولیت مطلق، به گونه ای که توصیف قانونی از عنصر مادی بتواند به گونه -1

توان بیان داشت که صاحب مغازه آن کالا را به مرتکب را در برگیرد. برای مثال هنگامی که فروشنده مغازه ای کالایی را می فروشد، می

 سانده است.فروش ر

بیان می دارد که فرد متعاقب خرید مایع  1864زمانی که قانون بر مسوولیت نیابتی تأکید می کند. برای مثال در قانون مجوز  -2

 مسکر، نباید آن را خودش یا توسط عامل یا مستخدمش تحویل کسی دهد. 

ب قانون وظیفه انجام امری را دارد و به دیگری در انجام سومین مورد ناظر به رابطه کارفرمایی است. زمانی که کارفرما به موج -3

در این وضعیت دو  451آن مورد نمایندگی می دهد، وی نیابتاً مسوول هر جرمی است که فرد نماینده در انجام نمایندگی انجام می دهد.

احراز شود که مدیر دارای عنصر روانی حالت قابل تصور است: اول، اگر جرم از جرایمی باشد که نیازمند اثبات عنصر روانی است باید 

مانند علم بوده است و در عیر این موارد یعنی جرایم با مسوولیت مطلق و در صورتی که نمایندگی کامل باشد، دو عنصر مادی و حالت 

و در به عبارتی، در جرام مسوولیت مطلق، ممکن است شخص مسوول هیچ علم و آگاهی  459ذهنی مرتکب برای مدیر فرض می شود.

  458کل هیچ عنصر روانی نداشته و عنصر مادی را هم انجام نداده باشد ولیکن مسوول تلقی شود.

اگر چه نظر مسوولیت نیابتی اکنون از حقوق مدنی به حقوق کیفری راه یافته است ولیکن، محدوده اعمال آن در حقوق کیفری 

سوولیت نیابتی گاه فاقد هرگونه عنصر روانی و رفتار می باشد. زیراچنانکه بیان شد فرد مسوول در م 461بسیار محدودتر می باشد.

بنابراین این امر با اصل شخصی بودن مسوولیت کیفری در تعارض قرار می گیرد و کشورهایی که آن را پذیرفته اند اغلب در حد جرایم 

                                                 
454 ed, 2012, p.66. th, DelMar, 6Criminal law and procedure. Hall, Wilson,  

455 ed, 2011, p. 93. th, Palgrave, 8Criminal law.  Herring, Jonathan,  

حقوق جزای و اردبیلی، محمدعلی،  16، ص 1381، جلد دوم، تهران، جنگل، چاپ دوم، حقوق کیفری عمومی. آقایی جنت مکان، حسین،  456

 .141-138، صص 1383، جلد دوم، تهران، میزان، چاپ سی و پنجم، عمومی

451 ed, 2010, p. 309. th, Pearson Education,  8Criminal law. Elliott, Catherine, and Frances Quinn,  

459 ed, 2011, p. 95. th, Palgrave, 8Criminal lawan, .  Herring, Jonath 

 ،1386 ،21 شماره کیفری، حقوق پژوهش ،غیر فعل کیفری مسوولیت مفهوم در بازاندیشی مجتبی، . برای مطالعه بیشتر ر.ک: جعفری، 458
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د پذیرش قرار داده اند زیرا در صورت عدم با مسوولیت مطلق و یا جرایم حرفه ای به دلیل اهمیت موضوع و کارایی قانون آن را مور

شود، وی باشد و دیگری برای او کار کرده و مرتکب جرم میپذیرش این نظر، عملًا نمی توان در مواردی که فردی مجوز کاری را دارا می

را به رغم انجام هرگونه شد و به همین دلیل حقوق انگلستان فرد را مسوول دانست در حالیکه اگر نبود آن مجوز این جرم محقق نمی

رفتار مادی و رکن روانی مسوول کیفری تلقی می کند. لیکن مساله مهم در مسوولیت نیابتی آن است که مجازات دیگری، الزاماً از 

شخص مرتکب رفع مسوولیت نمی کند  بنابراین، با احراز ارکان متشکله جرم و شرایط مسوولیت در فرد مرتکب وی نیز مشمول کیفر 

 هد شد.خوا

حال با علم به تفکیک مسولیت نیابتی و اشتقاقی می توان بیان داشت، مسوولیت کیفری ناشی از رفتار، تنها زمانی می تواند به 

عنوان استثنا بر اصل قرار گیرد که فرد یا دارای عنصر روانی بوده ولیکن رفتار مجرمانه را انجام نداده است و یا از اساس، فاقد عنصر 

فتار می باشد. بر این اساس، دیگریِ مسوول، اگر رفتار مجرمانه را انجام دهد از شمول مسوولیت کیفری ناشی از رفتار غیر روانی و ر

...قانون ]مجازات اسلامی[ یک مسوولیت ناشی از عمل دیگری است بدون آنکه با  131حکم ماده »خارج می شود. لذا این امر که 

ق.م.ا  131با مبنای این نوشتار هماهنگ نمی باشد. زیرا طبق ماده  461«مطابقت داشته باشد 214شرایط مقرر قانونگذار در ماده 

کند. در واقع، مسوولیت سردسته رفتاری را انجام می دهد و همین رفتار وی را از شمول مسوولیت کیفری ناشی از رفتار غیر خارج می

 ی قابل تطبیق می باشد. کیفری ناشی از رفتار غیر، با مسوولیت نیابتی و نه انشقاق

 

 مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی -1-7-1

ای که برخی حقوق کیفری را حقوق ناظر بر مسئولیت مسئولیت کیفری پایه ترین مفهوم در حقوق کیفری می باشد به گونه

با این حال قانون  .به رغم پایه بودن آن در حقوق ایران و سایر کشورها همواره مفهوم آن با ابهام مواجه بوده است .اندکیفری دانسته

شرایط مسئولیت کیفری را بیان  ،در فصل اول از بخش چهارم از کتاب اول قانون ،جهت تنظیم و تنسیق آن 1382مجازات اسلامی 

فردی بودن  :شود که مسئولیت کیفری بر پایه دو اصل مهم بنا شده است که عبارتند ازیبا ملاحظه این فصل دانسته م .نموده است

 «است. شخصی کیفری مسئولیت» دارد:می بیان اسلامی مجازات قانون 141مسئولیت کیفری و شخصی بودن مسئولیت کیفری ماده 

ون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است در مسئولیت قان 143بدان معنا که تنها مرتکب جرم مسئولیت خواهد داشت و سپس در ماده 

با اینها بر هر یک از این دو اصل یک  . لذا دو اصل مهم را در دو ماده بیان نموده است.بر مسئولیت شخص حقیقی است اصلکیفری 

 142غیر است که در ماده  قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار 141استثنای وارد بر ماده  ؛استثنا وارد شده است

 شخص کیفری مسئولیت اسلامی مجازات قانون 143 مقرر در صدر مادهقانون مجازات اسلامی بیان شده است و استثنای وارد بر اصل 

 شخص است و حقیقی شخص مسئولیت بر اصل کیفری مسئولیت در»دارد: می مقرر اسلامی مجازات قانون 143 ماده حقوقی است.

مسئولیت  .ورتی دارای مسئولیت است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شودص در حقوقی

لذا مسئولیت کیفری شخص حقوقی استثنایی بر اصل کلی  .«اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست

با این  . تحقیق حاضرو به صورت محدود تفسیر شود در حد قدرمتیقند و چون ناظر به استثنا است بایاست مسئولیت شخص حقیقی 
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در مناطق مختلف  1389رویکرد استثنایی به بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی با محوریت و وقایع رخ داده در سیل فروردین 

شده نهادها و اشخاص حقوقی را دارای  می پردازد و در پی بررسی آن است که آیا می توان بر اساس گزارش های کارشناسی ارائهایران 

مسوولیت کیفری دانست. بدیهی است این تحقیق در قسمت اشخاص حقوقی به صورت اسنادی بر اساس اسنادی که توسط نهادهای 

 مختلف مانند مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی ارائه شده است، انجام شده و از نظر رویکرد توصیفی و تحلیلی می باشد.

 

 فتار یکم: ارکان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقیگ

قانون مجازات  143و کلی در ماده  عامرویکرد  :برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی مقنن از دو رویکرد پیروی نموده است

 تحت عنوانشخص حقیقی  -1 :طبق این ماده برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی ضروری است .اسلامی مقرر شده است

نماینده قانونی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی این جمله را مرتکب  -2شخص حقوقی مرتکب جرم شود و  «نماینده قانونی»

مقام مافوق یا نظریه -شخصیت ثانویه یا کارمندیکی از نظرات چگونه تفسیر شود از  «نماینده قانونی»آن که  حسباین ماده  ،لذا .شود

شخص حقیقی مرتکب جرمی مرتکب جرم شده  ،یافته پیروی کرده است که در تمامی این نظرات ضروری استشخصیت ثانویه توسعه 

برای مثال در نظریه شخصیت ثانویه که بیشتر در کشورهای کامن لامورد قبول واقع شده است، شخص حقوقی تنها در  .و شناخته شود

در صورت عدم شناسایی این شخص به جهت آنکه امکان بررسی . صورتی مسوول است که اشخاص تصمیم ساز آن مرتکب جرم شوند

از  ،وجود ندارد ،شخص حقوقی مرتکب جرم شده است راستای منافع نماینده قانونی بوده یا خیر و یا در ،این امر که آیا شخص حقیقی

  .اساس شخص حقوقی را نمی توان مسئول دانست

بدین معنا که . که ناظر به کیفر شخص حقوقی است داشته قانون مجازات اسلامی 21ارتباط وثیقی با ماده  143ماده ازسوی دیگر، 

 143را مشروط به وجود شرایط ماده  کیفراعمال  است، قانون مجازات اسلامی که درصدد بیان مجازاتهای شخص حقوقی 21صدر ماده 

قانون مجازات اسلامی از جمله عدم شناسایی  143ه لذا در صورتی که از اساس یکی از شرایط ماد .قانون مجازات اسلامی کرده است

این امر ممکن است در  .مفقود خواهد بود 21حقوقی طبق ماده  کیفر شخصامکان  ،شخص حقیقی مرتکب جرم وجود نداشته باشد

های شدید که شوند مانند بی احتیاطی جرائم خاص مانع ایجاد نماید ولیکن در جرائمی که باعث صدمه و خسارات جانی و مالی می

 143احراز و اثبات شرایط ماده  ،ساز در شخص حقوقی مواجه می باشیممی گردند و از طرفی با تعداد افراد تصمیم کلان باعث صدمه

ساز ورالعظیم که تعداد زیادی از نهادهای تصمیمحقانون مجازات اسلامی بسیار دشوار می نماید برای مثال در حادثه سیل شیراز و یا 

بر اساس ماده  ریایجاد مسئولیت کیفدخیل در تصمیم گیری بوده اند داشتند و در هر یک از این نهادها تعداد زیادی از افراد دخالت 

 .قانون مجازات اسلامی بسیار دشوار می نماید 143

مجازات اسلامی جهت قانون  14در تبصره ماده  مقنن ،با علم به این امر و با پیروی از نظریات جدید بزه دیده شناسی حمایتی 

 بین علیت رابطه چنانچه»طبق این تبصره  .نمودن جبران خسارت بزه دیدگان حکم جدید و پیشرفته ای را مقرر داشته است سهل

مسئولیت  در «تجمع نظریه» از تبصره این .«بود خواهد مطالبه قابل خسارت و دیه شود احراز وارده خسارت و حقوقی شخص رفتار

طبق این نظر در صورتی که نتوان در شخص حقوقی فرد خاصی را مسئول برای ورود خسارات  .کیفری شخص حقوقی پیروی مینماید

از  .شخص حقوقی مسئول خواهد بود ،شخص حقوقی منتسب باشد کلیتو صدمات جانی یا مالی دانست ولیکن صدمه و خسارت به 

مسئولیت مدنی می باشد و  قریب به 14تبصره ماده  ،باشدکیفری و حقوقی میوصف دارای هر دو  جنبه بینابین داشته و دیهآنجا که 



151            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

از شخص حقوقی را خسارت  دیه ومی توان  ،در هر صورت که بتوان شخصی را بنا به نظریات و قانون از نظر مدنی مسئول دانست

 .دریافت نمود

مقرر نموده  بیان داشته وقانون مجازات اسلامی قید مهمی را در خصوص شخص حقوقی و  14انتهای تبصره ماده  ،با این حال 

ناظر به دو  14توان بیان داشت تبصره ماده می ،بنابراین .«خواهد بود 21شخص حقوقی مطابق ماده  براعمال مجازات تعزیری : »است

  :صورت می باشد

در این صورت تنها خسارت و  ؛به شخص حقوقی بوده و شخص حقیقی از اساس شناسایی نشود صورتی که خسارت منتهی ،اول

 .منتفی خواهد بود 21دیه قابل مطالبه می باشد و اعمال مجازات های تعزیری ماده 

انتساب در این حالت به جهت آنکه رفتار قابل  ،مشخص گردد ،شخص حقیقی که به واسطه تقصیر او خسارت وارد شده است ،دوم 

و خسارت از شخص حقوقی  دیهخسارت به شخص حقوقی قابل انتساب بوده و  ،به همان شخص حقوقی رفتار شخص حقیقی است

 شود احراز و شود شناخته مسئول سدسازی یا و راهسازی نهاد مسئول یا و ی که شهرداردر صورت سیللذا در موضوع  .دریافت می شود

نهاد » ،رخ داده است سیلعایت نظامات دولتی توسط آنها خسارات ناشی از ر عدم یا مبالاتی احتیاطی، بی تقصیر اعم از واسطه به

بیان شده است که  14نخست در انتهای تبصره ماده  شقبا اینها تفاوت این صورت با  .مسئول پرداخت خسارت و دیه می باشد «مربوط

بدین معنا که در صورتی که شخص حقیقی نماینده قانونی شناسایی شود  .تهای تعزیری بر اشخاص حقوقی اسناظر به اعمال مجازات

قانون مجازات اسلامی  143اگرچه دیه و خسارت شخص حقوقی دریافت می شود ولیکن در این حالت به واسطه آنکه شرایط ماده 

 .است اعمالشخص حقوقی قابل به  21مجازات های ماده  دارد،وجود 

ن بیان داشت اگر مسوولان اشخاص حقوقی و یا کارمندان این اشخاص به واسطه عدم نظارت مدیران در خصوص سیل اخیر می توا

مرتکب تقصیر شوند، شخص حقوقی مسوول می باشد . در خصوص سیل به طور خاص قوانینی وجود دارد که عدم رعایت آن تقصیر 

وزارت کشور ) »که مقرر می دارد:  18/12/1349ات سیل قانون پیشگیری و مبارزه با خطر 1ماده  محسوب می شود که عبارتند از

شهرداری ها( مکلف به انجام اقدامات لازم برای حفظ و اصلاح مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب و ... به منظور حفظ جان 

  «. عمومی شده است و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت

نیز به وظیفه نگهداری و نظافت مجاری آبها می  یشهردار وظایف14/15/1329ها مصوب  یرشهردا لیقانون تشک 55ماده  2بند 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و » :پردازد و مقرر می دارد

بر عهده شهرداری ها است. برای مثال در صورت صحت گزارشات در خصوص حادثه شیراز که « تأمین آب و روشنایی به وسائل ممکنه

 یکی از دلایل سیل را وجود زباله در مجرای کنترل سیل بوده است که باعث شده مجرای آب پر شده و آب به سطح منتقل شده است. 

ای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام الزم بر» این قانون 14همچنین طبق بند 

بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالنهای عمومی و خصوصی و پرکردن و 

مشرف و مجاور به معابر عمومی گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکنها و ایوان های  زپوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری ا

که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین 

 از وظایف شهرداری است.« .شهرها باشد

یم رودخانه با توجه به آمار : تعیین پهنای بستر و حر16/12/1361توزیع عادلانه ی آب مصوب  قانون 2ماده ی  1تبصره ی 

: ایجاد هر نوع اعیانی و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها ،  2ماده ی  3تبصره ی ست و طبق هیدرولوژی و داغاب، با وزارت نیرو ا
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را صادر در صورتی که وزارت نیرو بر خلاف مقررات اجازه احداث اعیانی در بستر رودخانه  . وزارت نیرو یمگر با اجازه  است ممنوع

 نماید و سپس به واسطه سیل و یا سایر حوادث صدمات بدنی بر اشخاصی وارد شود، این سازمان مسوول پرداخت دیه می باشد.

از سوی دیگر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ناظر به پیش از وقوع جرم نمی باشد بلکه در صورتی که این 

چنانکه بیان شد نه تنها برای اشخاص حقیقی بلکه برای سازمان مربوطه هم مسوولیت ایجاد خواهد  تقصیر پس از وقوع جرم هم باشد،

افراد یا دستگاه هایی که مسسولیت اصلاح یا رفع آثار »قابل توجه می باشد. طبق این تبصره  514ماده  2نمود. در این خصوص تبصره 

ری است[ را بر عهده دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام این گونه حوادث]منظور حوادث واقع شده در اثر علل قه

استانداران و فرمانداران مصوب  فیوظا شرح 2ماده  25در این مورد می توان به وظیفه استانداران طبق بند « وظیفه، ضامن می باشند.

اتخاذ تدابیر و »فرمانداران در حوزه فعالیت خود مسوول اشاره نمود که مقرر می دارد استانداران و  یادار یعال یشورا31/11/1311

می ...« اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل وزلزله و

ق.م.ا ایجاد  21و ماده  14ق تبصره ماده باشند. لذا، قصور استاندار نه تنها برای شخص استاندار بلکه برای استانداری نیز مسوولیت طب

همچنین نیروهای مسوول برای اطلاع رسانی در حادثه شیراز بنا به گزارشات اعلامی در این امر تاخیر نمودند و باعث وقوع  462می نماید.

 حوادث و صدمات جدیدی شده اند. 

 

 گفتار دوم: گستره مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

خصوص اشخاص حقوقی آن است که آیا تمامی اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و یکی از مسائل مهم در  

قانون مجازات اسلامی به طور مطلق شرایط  143ماده  ند؟خصوصی مسئولیت کیفری داشته و یا برخی معاف و مسئولیت کیفری میباش

قانون مجازات اسلامی در باب مجازات مقرر  21ره ماده لیکن تبص ،مسئولیت کیفری را بر تمامی اشخاص حقوقی مقرر نموده است

 حاکمیت اعمال که مواردی در دولتی غیر عمومی یا و دولتی حقوقی اشخاص مورد در ماده این موضوع مجازاتهای: »داشته است

 از را ها دولت برخی،دارد:  وجود رویکرد سه ها دولت کیفری مسئولیت خصوص در تطبیقی رویکرد نظر از .«شودنمی اعمال کنندمی

ها مسئولیت کیفری تحت هیچ شرایطی نخواهند داشت علت این رویکرد آن است د بدین معنا که دولتنمسئولیت کیفری معاف می دار

باعث  و که مسئول ارائه خدمات عمومی به شهروندان می باشد است دولت ، باعث محدودیتبر دولتمسوولیت که هرگونه تحمیل 

رویکرد دوم آن است  .بنابراین نمی توان دولت را کیفر نموده که باعث صدمه به خود شهروندان می شود ؛روندان استصدمه به خود شه

باشند و رویکرد سوم آن است که هیچ استثنایی از مسئولیت کیفری معاف می ،که دولت ها تنها در صورتی که اعمال حاکمیت نمایند

 .ها قائل نمی باشندبرای دولت

در »ابهام از آن جهت است که آیا قید  .جمهوری اسلامی با عباراتی مبهم رویکرد دوم را پذیرفته استمقنن از بین این سه رویکرد  

 .گردداشخاص حقوقی دولتی نیز باز می بهگردد و یا به اشخاص عمومی غیردولتی باز می ، تنها«مواردی که اعمال حاکمیت می کنند

اشخاص دولتی مسئولیت کیفری نداشته و اشخاص حقوقی عمومی غیردولتی تنها در صورتی که اعمال  ،ن تبصرهبه عبارتی آیا طبق ای

 قیددر مصوبه اولیه مجلس  .این ابهام را می توان با تفسیر ناظر به احراز نظر مقنن رفع نمود نخواهند داشت.مسئولیت  ،ندنحاکمیت ک

                                                 
 . در خصوص مسوولیت نهاد عمومی و دولتی در بند آتی بحث خواهد شد. 462 
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 21در تبصره ماده » :ایراد بر تبصره وارد نمود شرحنداشت و لذا شورای نگهبان به این وجود  ،کننددر مواردی که اعمال حاکمیت می

مغایر  ،حاکمیتی نه کنند وگری میشود که تصدیاطلاق عبارت اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی شامل اشخاص حقوقی می

فلذا برای رفع این ایراد قید مذکور توسط مجلس اضافه گردید که ناظر به هر دو شخص می  .«قانون اساسی شناخته شد 3اصل  8جزء 

مسئول شناخته  14و یا تبصره ماده  143باشد لذا در صورتی که اشخاص دولتی و یا عمومی غیر دولتی در شرایط فعلی با شرایط ماده 

دودیتی در زمینه اشخاص حقوقی وجود نخواهد داشت. نمونه و از این جهت در واقعه سیب اخیر مح شوند قابل کیفر می باشند

مسوولیت شخص حقوقی عمومی را می توان در حادثه دروازه قرآن شیراز مشاهده نمود. طبق گزارش ها، این حادثه ناشی از موارد زیر 

 بوده است: 

 دی شهرورو بزرگراه طبیعی و عدم جایگزینی با معبر و سیلاب مناسب به موازات لکردن مسیپر

 عدم تناسب ظرفیت لوله احداث شده زیر جاده با حجم سیلاب ورودی 

 صحیح مسئولیت مطالعه و طراحی تفویضعدم استفاده از مشاور ذیصلاح به  

  مسیر لوله و ایجاد انحنا در محدوده انتهایی و کاهش ظرفیت انتقال آب لوله تغییر  

اشغال و سوی دیگر هدایت نامناسب آب به داخل لوله ها و خروجی های  و اتبه علت وجود ضایع لولهکم شدن ظرفیت ورودی به  

 نامتناسب

 وجود نخاله و ضایعات ساختمانی فراوان در مسیر 

 یل و شکست ناگهانی آنها.وجود موانع ضعیف موضعی در مسیر س 

لوله ورودی و نبود تجهیزات شهرداری  وجود کانکس نیروی انتظامی در بالای)عدم امکان رفع موانع لوله ورودی پیش از حادثه  

 (برای برداشتن موانع و آشغال

 عدم اجرای طرح های بازنگری شده با گذشت بیش از سی سال از اجرای طرح اولیه  

 .عدم هشدار و اطلاع رسانی به موقع برای جلوگیری از افرود افراد و خودرو

 ر آماده است:همچنین در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص سیل اخی

متأسفانه در مواردی رعایت نکردن مالحظات فنی در طراحی زیرساختهای شهری و بین شهری به خسارات مالی و حتی جانی »

منجر شده است. در این راستا یکی از علل اصلی رخداد سیل اخیر شهر شیراز در مسیر ورودی به این شهر، تغییر کاربری مسیل مجاور 

بگذر مؤثر جایگزین در شرایط وجود دبی سیالبی بوده است. در ادبیات علوم سیالب، این نوع این مسیر و همچنین عدم وجود سازه آ

به سیلهای ناگهانی معروف است و میتواند در اثر عوامل طبیعی، انسانی یا ترکیبی از هر دو به وجود آید. همچنین الیروبی  1سیلها 

ققال در استان گلستان بوده است که در اثر آن ظرفیت دبی عبوری از نکردن رودخانهها نیز یکی از علل تشدید خسارات سیل شهر آ

رودخانهها کاهش پیدا کرده و در نهایت به افزایش رقوم سطح آب و به تبع آن افزایش پهنه سیالبی منجر شده است. الیروبی منظم و 

ند. عدم وجود شبکه جمعآوری آبهای ها در این شهر میتوانست به کاهش چشمگیر خسارات ناشی از سیل کمک ک اصولی رودخانه

شایان ذکر است  .سطحی یا وجود ناقص آن نیز در بسیاری از شهرها باعث آبگرفتگی معابر یا ورود آب به منازل و تأسیسات شده است

ی شهری، که دوره بازگشت بارندگیها و سیلهای به وقوع پیوسته اخیر در موارد متعددی بیشتر از دوره بازگشت سیل طراحی سازهها

بین شهری یا سازههای کنترل سیالب پاییندست بوده است. این موضوع بدان معناست که حذف کامل آسیبدیدگی و خسارات سیلهای 

 «.اخیر غیرقابل اجتناب بوده است، اما طراحیهای استاندارد و اصولی قطعاً به کاهش خسارات ناشی از سیل منجر میشد
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ی غیردولتی که در این خصوص مرتکب تقصیر شده اند دارای مسوولیت برای پرداخت دیه می لذا، تمامی نهادهای دولتی و عموم

 باشند. 

 

 گفتار سوم: چالش مسوولیت کیفری نهادهای بخش عمومی و دولتی

 ند؛که نهادهای دولتی و یا عمومی غیردولتی اعمال حاکمیت نمای آن استقانون  21شرایط رفع مسئولیت کیفری در تبصره ماده 

و غیر آن  یموجود در حقوق ایران شناخت مرز بین اعمال حاکمیت مسایلیکی دیگر از به دلیل ابهام در مفهوم اعمال حاکمیتی، 

قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال  9طبق ماده  .را تعریف نموده است یدر برخی موارد اعمال حاکمیتمقنن  ،با این حال .باشدمی

 :حاکمیت شامل موارد زیر است

شامل  تیکشور است و منافع آن بدون محدود تیاست که تحقق آن موجب اقتدار و حاکم ی: آن دسته از اموریتیامور حاکم »

 شود.  ینم گرانیاستفاده د یبرا تینوع خدمات موجب محدود نیاز ا یو بهره مند دهیهمه اقشار جامعه گرد

 : لیقب از

 . یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاو نظارت در بخش  یزیبرنامه ر ،یاستگذاریس -الف

 درآمد.  عیو باز توز یاجتماع نیعدالت و تأم یبرقرار -ب

 حقوق مردم.  عییاز انحصار و تض یریرقابت و جلوگ یسالم برا یفضا جادیا -ج

  یکاریرشد و توسعه کشور و رفع فقر و ب یلازم برا یها تیها و مز نهیفراهم نمودن زم -د

 . ییو اداره امور قضا تیاستقرار نظم و امن ،یامور ثبت ،یقانونگذار -ه

  یو دفاع مل یدفاع یآمادگ جادیکشور و ا یارض تیحفظ تمام -و

  یاسلام ،یرانیا تیاز هو انتیو ص یاسلام یاخلاق، فرهنگ و مبان جیترو -ز

  یروابط کار و روابط خارج میتنظ ،یعموم هیمال ،یاداره امور داخل -ح

  یفرهنگ راثیو م یعیو حفاظت از منابع طب ستیز طیحفظ مح -ط

 کشور  تیریو مد یآمار و اطلاعات مل ،یادیبن قاتیتحق -ی

و  یعیمقابله و کاهش اثرات حوادث طب ر،یواگ یهاو آفت هایماریاز ب یریشگیکنترل و پ ،یبهداشت و آموزش عموم یارتقا -ک

  یعموم یبحران ها

که انجام  یام قانون اساس یو نهم و س ستیموارد مذکور در اصول ب ریقانون نظ نیا 11و  11، 8از امور مندرج در مواد  یبخش -ل

 باشد.  ینم ریامکانپذ رانیوز أتیه دییبا تأ یردولتیغ یو نهادها و مؤسسات عموم یو تعاون یآن توسط بخش خصوص

امور  نیء اجز یعاد نیدر قوان یبه موجب قانون اساس یمصوب مقام معظم رهبر یکل یها استیس تیکه با رعا یموارد ریسا -م

 «.ردیگ یقرار م

 9ماده  لطبق بند  ،لذا .را نیز تعریف نموده استو خدماتی؛ زیربنایی و اقتصادی فرهنگی  اجتماعی،امور 11و  11 ،8در ادامه مواد 

 این در غیرشود و از امور حاکمیتی محسوب می ،درجود داشته باشد این مواو 11الی  8ناظر به موارد ند در صورتی که شرایط این ب

به نظر از  ،ایجاد فضای گردشگری و سدسازی ،آهنراه ساخت ،راهسازی مانند مواردی بنابراین باشد. می غیرحاکمیتی امور از صورت

نهادهای مربوط مسئولیت کیفری خواهند داشت با این حال  ،امور حاکمیتی نبوده و اگر در راستای انجام این امور جرم محقق شود
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لذا این پرسش  ند،ماده معاف می باش آنهای مقرر در نهادها از مجازات ق.م.ا 21مسئله اساسی دیگر آن است که طبق تبصره ماده 

 11شوند این امر با توجه به ماده می نیز معاف می باشند بدین معنا که خسارت و دیه نیز معاف 14باقی می ماند که آیا از تبصره ماده 

 حسبکه بر یدولت هر گاه اقدامات تیدر مورد اعمال حاکم». این ماده مقرر می دارد: قانون مسئولیت مدنی کمی مشکل ساز می باشد

« واهد بود.به پرداخت خسارات نخ مجبور شود دولت یگریو موجب ضرر د دیطبق قانون به عمل آ یمنافع اجتماع نیتأم یبرا ضرورت

قانون مسوولیت مدنی می باشد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است. تبصره ماده  11ق.م.ا ناسخ این قسمت از ماده  14آیا تبصره ماده 

ق.م.ا را باید در قالب اصول حاکم بر مسوولیت مدنی تفسیر نمود. بدین معنا که انتساب را در بین رفتار مقصرانه و نتیجه تفسیر  14

ق.م.ا مجازات را در موارد اعمال حاکمیت از  21رچند این تبصره به تقسیر نیز اشاره نکرده است. لذا، اگرچه تبصره ماده نمود. ه

 قانون مسوولیت مدنی نیز نخواهد داشت. 11اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی برداشته است، دولت بر اساس ماده 

نهادهایی هستند که اصالتا وظیفه حفظ نظم و امنیت  می می باشد. نهادهای نظامی،نکته قایل توجه مسوولیت کیفری نهادهای نظا

اشد و باعمال حاکمیت میقانون مدیریت خدمات کشوری  9طبق ماده بدین ترتیب مهمترین وظیفه این نهاد ها  .کشور را بر عهده دارد

بنابراین اگر  بود؛مسئولیت کیفری خواهند ،  فاقد کنندیبه همین جهت نهادهای نظامی در زمانی که وظیفه اصلی خویش را اعمال م

با  .شودمیر نهیچ مسئولیتی بر نهاد مربوطه با ،مبادرت به رفتار مجرمانه ای برای مثال در میدان جنگ نمایند نهادها ای از ایننماینده

جمله کارهای عمرانی مانند سد سازی و ساخت  از ،گری وارد شدنداخیراً نهادهای نظامی در برخی امور غیرنظامی و تصدی ،این حال

د مانند سایر اشخاص نگری می نمایاز آن که نهاد نظامی می باشد و یا غیرنظامی به جهت آنکه تصدی فارغ ازدر این موارد  .آهنراه

گری شود و در این با این حال مسئله اساسی آن است که در صورتی که نهاد نظامی مرتکب جرم تصدی .حقوقی مسئول خواهد بود

را داشته باشد چه کیفری برای آن  21و  143گردد و صدمات جانی و مالی بر اشخاص وارد آورد و شرایط ماده  جرمحوزه مرتکب 

خواهند داشت و یا اشخاص حقوقی زیر مجموعه آن که به صورت  . آیا اصل نهاد نظامی مانند ارتش و سپاه مسوولیتتعیین شود

ق.م.ا نهادهای نظامی نیز در شمول  143با توجه به اطلاق شخص حقوقی در ماده  پیمانکاری مسوول انجام امور تصدی گری شده اند.

یردولتی را تنها در اعمال حاکمیت ق.م.ا تنها اشخاص حقوق عمومی دولتی و عمومی غ 21آن قرار میگیرد. از طرفی طبق تبصره ماده 

مستثنی نموده است و از آنجا که اقدامات مذکور در فوق در شمار اعمال حاکمیت نمس باشد، لذا نهادهای نظامی نیز در صورت وجود 

 شرایط مسوولیت کیفری خواهد داشت. 

 

 الگوسازی مدیریت سیل بر مبنای مسوولیت کیفری -1-7-6

ی خود داشته باشد وقتی یک نگرش دگی انسان در کنار هوا به دشواری می تواند نظام حقوقی ویژهآب، بنیادی ترین عامل زن

اش سنتی و مالکانه نسبت به آن وجود داشته باشد. این نگرش سنتی و مالکانه، انسان را بر پایه رویکردهای مذهبی و گاه سودجویانه

ای پندارور کرده است که طبیعت و محیط زیست از آن انسان است و نه ، به گونهکه هر دو برآورد عقل وی در برابر دیگر جانداران است

راند. در این انسان از آن طبیعت. بر همین پندار، بر جانداران دیگر و بی جانان و به طور کلی محیط پیرامونی و طبیعی خود فرمان می

محیط زیست و جانداران و بی جانان که یک نظام حقوقی میان اگر نظام حقوقی بنیاد می گیرد نه یک نظام حقوقی اصیل برای 

سودانگار برای تقسیم منابع طبیعی است برای انسان ها یا دولتها. پس چالش نظام حقوقی از همین جا می آغازد: نظام حقوقی 

قوقی محیط زندگی انسان به سودانگار. نخستین گام برای مدیریت سیل و رویارویی با تهدیدها و زیان های آن، نگاهی فراتر به نظام ح

استقلال و به اصالت است که نمادهای محیط زیست مانند آب، هوا، خاک، گیاهان، جانداران و به طور کلی همه اجزا و متعلقات این 
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کره خاکی، یک نظام حقوقی مشخص در عرض نظام حقوقی انسان ها و جوامع داشته باشد و نه در طول آن. این نگاه، نخستین سنگ 

 ای مدیریت بلایای طبیعی به ویژه سیل از دریچه نظام حقوقی است. بن

جدا از اینکه، مظاهر طبیعت به خودی خود ارزش حمایت های قانونی به ویژه در برابر دست اندازی اشخاص و دولتها دارد؛ حتی در 

ازگار با حقوق بشر و آزادی های فردی است. رویکرد سودانگاری نیز، حمایت قانونی از محیط زیست و نمادهای آن، خود امنیت آور و س

امنیت از این رو که به هر اندازه که بتوان سیل و دیگر بلایای طبیعی را با دستاویز راهکارهای بخردانه و کارشناسی شده، مهار کرد، 

رابر، بلایای طبیعی به ویژه در نشان از نیروی دولت و انسجام و سرمایه اجتماعی دارد که خود می تواند به جامعه امن بیانجامد. در ب

کشوری چون ایران که شمار و گستردگی آن بالا است؛ اگر خود به بحرانی در مدیریت بحران شود؛ می تواند کارآمدی حاکمیت را زیر 

 463پرسش قرار دهد و به چهره تهدیدی امنیتی درآید.

از پذیرش واقعیت های سیل از یک سو و تنوع در  الگو سازی نظام حقوقی با محوریت حقوق کیفری در قبال سیل، آمیزه ای

 ضمانت اجراها از سوی دیگر است:

                                                 
، 94نوشته مجتبی قلی پور، در ماه نگار راهبردی دیده بان امنیت ملی، شماره  بلایای طبیعی و امنیت ملیدر گزارش راهبردی  -463 

( از دریچه بررسی های راهبردی به بلایای طبیعی نگریسته شده است. بر پایه این گزارش، بلایای 31تا  23) صص 1389فروردین و اردیبهشت 

 توانند تهدیدی برای امنیت ملی یک کشور باشند:طبیعی، حداقل از طریق سه سازوکار زیر می

درگیر کند یا بخش توجهی از امکانات کشور را ای از مناطق کشور را در شرایط بحرانی پس از بلایای طبیعی، به ویژه اگر سطح گسترده الف(

بود( خطر بروز سایر تهدیدات امنیتی  1389های سریالی در مناطق مختلف ایران در بهار سال به خود مشغول دارد )که مثال بارز آن سیلاب

شی از این گونه سوانح، سطح بالای تمرکز یابد. ویژگی شرایط بحرانی ناهای اجتماعی افزایش میهمچون حملات تروریستی، تهاجم خارجی و آشوب

گیر و سطح بالای نارضایتی اجتماعی است. حتی چنانچه نیرو و امکانات در یک منطقه خاص، سطح بالای تداخل کارکردی، ابهام و هراس همه

های حکمرانی آن زلزل در تواناییهایی چون زلزله، طوفان یا سیل در شهرهای دارای مرکزیت سیاسی و در سطح وسیع رخ دهند، احتمال تفاجعه

 های امنیتی را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی آشکار کنند. کشور وجود دارد. تمام این موارد قابلیت این را دارند که حفره

دیدی ایجاد هاست. در هنگامۀ بحران، فشار سیاسی و اجتماعی ششرایط بحرانی ناشی از بلایای طبیعی، آزمون بزرگ کارامدی حکومت ب(

شود و بحران انسانی به نوبۀ خود با بازنمایی در این شرایط، بحران طبیعی به سرعت تبدیل به بحران انسانی می«. کاری کند»شود تا حکومت می

الات متحدۀ آمریکا در ای 2115کند. چنان که طوفان کاترینا در سال ای گسترده، منحنی تقاضاها و انتظارات را به شدت صعودی و فزاینده میرسانه

ها به زحمت نمرۀ قبولی را کسب کنند. به این نشان داد، حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین کشورهای جهان نیز ممکن است در این گونه آزمون

به سرعت  های اعتماد سیاسی در وضعیت مناسبی نیست، ممکن استترتیب، بحران کارامدی در جوامعی که وضعیت پیشینی آنها از منظر شاخص

 به وضعیت بحران اعتماد سیاسی منجر شود. بحران اعتماد نیز به نوبۀ خود با بحران مشروعیت و نارضایتی اجتماعی رابطۀ مستقیم دارد.    

که آثار  تر در جامعه ایجاد کنندمحیطی بلندمدتگذشته از دو مورد بالا، بلایای طبیعی ممکن است برخی روندهای اجتماعی، اقتصادی و زیست ج(

ها برای کشور پیامدهای امنیتی داشته باشد. نمونۀ بارز چنین روندهایی مهاجرت است. گاهی بلایایی چون خشکسالی، زلزله و حتی ها و دههتا سال

تر از بحث ای ایجاد کنند. آثار اجتماعی و سیاسی این امواج عظیم مهاجرت فرامنطقهسیل ممکن است موج عظیمی از مهاجرت بین شهری و بین

ها را مدیریت نمایند، دیر یا زود ها نتوانند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و هویتی این مهاجرتاین نوشتار است اما روشن است که اگر حکومت

پیامدهای  های دیگری از اینهای شدید جمعی و گروهی نمونهناچارند با پیامدهای امنیتی آن دست و پنجه نرم کنند. بیکاری، فقر، سرخوردگی

 ثانوی بلایای طبیعی هستند که آثار خود را در درازمدت آشکار خواهند کرد.
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 گفتار یکم: الگوسازی بر مبنای قانون بازگشت سیل

نظام حقوقی سیل در واقع مبتنی بر قانون بازگشت سیل است. هرچند قانون بازگشت سیل برگرفته از قانون طبیعی و جغرافیایی 

می تواند همین عنوان را برای یک قانون جامع در قبال سیل انتخاب کند. قانون بازگشت سیل در وهله است ولی نظام حقوقی نیز 

نخست بیان کننده همزیستی با سیل است. پدیده ای که قرار است بارها به انسان ها سر بزند. بنابراین برای سیل، امری به نام مبارزه یا 

در میان است. از این رو، قانون بازگشت سیل نوعی پیام برای پذیرش این پدیده است. از پیکار در میان نیست؛ بلکه هم زیستی با هم 

سوی دیگر، چنین تعبیری به معنای جهت دادن به نظام حقوقی برای مدیریت کردن آن است تا نظام حقوقی بیشتر از آنکه چهره 

حی پیدا کند. یعنی خود را برای بازگشت دوباره سیل آمده خسارت محور یا کیفر مدار داشته باشد، در واقع چهره ای تامینی و اصلا

 کند تا این پدیده را بدون خسارت یا با خسارت بسیار کم مدیریت کند.

قانون بازگشت سیل، بر محوریت همکاری همه شهروندان و همه نهادها و نیز فرهنگ سازی در این زمینه دارد و لازمه آن چینش 

رای محیط زیست است نه نظام حقوقی با محوریت انسان ها یا دولت. این نظام حقوقی اصیل، به یک نظام حقوقی عرضی و اصیل ب

استقلال از محیط زیست و نمادهای ان حمایت می کند و گاهی دولت یا انسان ها را کنترل می کند. از این رو، قانون بازگشت سیل در 

 یرد که به راحتی برای همه پیشامدهای طبیعی قابلیت سازگاری دارد.مفهوم عام تر در زیر نظام حقوقی محیط زیست ما قرار می گ

 

 گفتار دوم: تعیین ضمانت اجراهای کیفری متناسب

ضمانت اجراها واکنش یا پاسخی است به جرم ارتکابی یک شخص مسئول یا غیر مسئول. عامل جرم ارتکابی برای تحمل ضمانت 

ترین یک شخص غیر مسئول نیز مشمول ضمانت اجراها گردد. با این حال اصلیاجراها لزوماً مسئول کیفری نیست و ممکن است 

های پس از وقوع شود. ضمانت اجراها در حقوق کیفری که ناظر به واکنشضمانت اجراها یعنی کیفرها فقط بر مسئول کیفری بار می

جرم است ) و با اقدامات پیش گیرانه که پیش از وقوع جرم اعمال می شوند، متفاوت است(، بر چهار دسته است: نخست ضمانت 

اجراهای کیفری که تعیین کیفرهای اصلی و غیر اصلی )تکمیلی و تبعی( در برابر یک رفتار مجرمانه است. برای این که کیفر تعیین و 

اً لازم است که رفتار انجام شده جرم باشد و ثانیا مرتکب دارای اهلیت جزایی و شرایط روانی که ارکان مسوولیت کیفری اجرا شود اول

اند، باشد. دوم ضمانت اجراهای تامینی و آن ناظر به اقدامات تامینی و اصلاحی نسبت به مرتکب جرم است. اقدام تامینی بیشتر برای 

و خطر است ولی اقدام تربیتی برای فرد مرتکب و برای اصلاح وی است. از آن جا که اقدامات تامینی  جامعه و با رویکرد دفع تهدید

برای دفع خطر و در امنیت قراردادن جامعه اعمال می شوند بر جرم ارتکابی متمرکز می شوند تا به مسئول یا عامل ارتکاب. به همین 

ال می شوند و هم غیر مسئول. ولی در برخی مواقع به طور کامل اقدام تامینی دلیل اقدامات تامینی هم نسبت به مسئول کیفری اعم

جانشین کیفر می شود مثل ضمانت اجرای جرم ارتکابی دیوانه و کودک که فقط اقدام تامینی خواهد بود. در برخی مواقع، اقدام های 

وم از سوی قانون جدید مجازات اسلامی رد شده است. در تامینی و تربیتی در کنار کیفر بر مرتکب مسئول بار می گردد که این حالت د

واقع با نسخ قانون اقدامات تامینی، بسیاری از این سنخ اقدامات در قانون جدید در پیکره مجازات های تکمیلی پیش بینی شده اند و 

گان و نیز نوجوانان مسوول یا دیگر نمی توان از جمع کیفرها و اقدامات تامینی سخن گفت. اقدامات تامینی فقط نسبت به دیوان

سال تمام خورشیدی اعمال می گردد. درباره اقدام های دیگر مانند ضبط اموال که  8سال تمام خورشیدی تا  15غیرمسوول زیر 

 اقدامی تامینی نسبت به اشیا است و اعلام نام های محکومین در رسانه ها اختلاف دیدگاه هست. 
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می که ناظر به جرایمی است که متضمن خسارت مادی یا معنوی باشند؛ خواه جرم ارتکابی از سوم ضمانت اجرای جبرانی یا ترمی

ها، جبران خسارت جانب مسئول باشد و یا غیر مسئول. در جرایمی که نتیجه حاصل نمی شود مانند جرایم مطلق یا شروع به جرم

ب جبران ضرر معنوی به قوت خود باقی است. دیه ملحق مادی منتفی است ولی برحسب مورد مثل توهین، ضمانت اجرای مدنی از با

 ، بودِ ارکان مسوولیت کیفری برای دیات شرط نشده است.141به ضمانت اجراهای مدنی یا جبرانی است از این رو بر پایه ماده 

برجسته آن جرایم چهارم ضمانت اجرای اداری و انضباطی است که بسته به موقعیت و پیشه مرتکب بر وی بار می شود که نمونه 

ارتکابی کارمندان دولت است که غیر از کیفر، ضمانت اجراهایی مانند توبیخ یا کسر حقوق یا اخراج نیز ممکن است اعمال شود. ضمانت 

اجرای اداری منطقا بر مسوول کیفری بار می شود و نسبت به کارمندی که در حین انجام وظیفه دیوانه شود و به دیگری توهین کند یا 

شوه بگیرد، نباید ضمانت اجرای اداری روا داشت. در برابر، انجام بزه در خواب یا مستی بدون اراده که از بازدارنده های مسوولیت ر

کیفری اند می توانند سبب مسوولیت اداری کارمند باشند، زیرا خواب یا مستی در حین انجام وظیفه خود گونه ای تخلف اداری نیز به 

رایط مسوولیت کیفری در مسوولیت اداری جایگاه استواری ندارد. با توضیح های پیشین اهمیت و جایگاه شمار می آید. پس ش

 مسوولیت کیفری در هر بحثی از جمله زیان های مرتبط با سیل در مقایسه با دیگر گونه های مسوولیت مطرح می شود.

بعی( یکی از راهکارهای بسیار موثر برای رویارویی با جرایمی تعیین ضمانت اجراهای کیفری اهم از اصلی و غیر اصلی ) تکمیلی و ت

 464است که از سر حسابگری جزایی و سودجویی ارتکاب می یابند. 

 

 گفتار سوم: تعیین ضمانت اجراهای تامینی

ری ضمانت اجراهای تامینی یکی از مهمترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری اند؛ هرچند که این ضمانت اجراها ماهیتی کیف

ندارند. در واقع ضمانت اجراهای تامینی با هدف در تامین قرار دادن جامعه بر خلاف ضمانت اجراهای کیفری سه ویژگی بنیادین دارند. 

اول اینکه به فوریت اجرا می شوند. از انجا که این اقدامات برای دفع تهدید و خطر است؛ باید در همان لحظه وقوع تهدید یا خطر اعمال 

م اینکه نیاز به محکومیت کیفری ندارند و در هر مرحله از رسیدگی و حتی در شروع کشف تهدید یا خطر قابل اجرا هستند؛ شوند. دو

                                                 
دانشیار دانشگاه علوم ، احمد آبادی سروستانی، 1389و فروردین  1381در گزارش بررسی ابعاد حقوقی سیلاب استان گلستان اسفند  -464 

عمال مجازات، برجسته ترین راهکار برای رویارویی با تعرض به حریم رودخانه ها و کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر پایه پرسشنامه ای، تعیین و ا

آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب در هفت راهکارهای اصلاح نظام حقوقی و قانونی منابع طبیعی برای تقویت تاب مسیل ها دانسته شده است.

نمایند که از نظر آنان این راهکارها تا چه اندازه از اولویت برخوردارند. نتایج به مورد مشخص گردید. سپس از پاسخگویان خواسته شد مشخص 

توان نتیجه گرفت که نشان داده شده است. با توجه به میانگین به دست آمده برای هر کدام از راهکارها، می 3دست آمده از این بررسی در جدول 

ها در اولویت اول و ایجاد یک واحد حقوقی جدید برای سیلاب در اولویت آخر جای ا و مسیلهسنگین برای تعرض به حریم رودخانه اعمال مجازات

آوری و توان نتیجه گرفت که مهمترین راهکارهای اصلاح نظام حقوقی و قانونی منابع طبیعی برای تقویت تابدست آمده میدارد. با توجه نتایج به

ها و در مرحله بعد به اولویت دادن به رسیدگی ها و مسیلسنگین برای تعرض به حریم رودخانه افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب، به اعمال مجازات

 گردد. های قضایی منابع طبیعی برمیبه پرونده
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در حالی که ضمانت اجراهای کیفری نیاز به محکومیت در دادگاه دارند. سوم اینکه، اقدامات تامینی لزوماً قضایی نیستند و ممکن است 

 یا حتی شهروندان اجرا شود. در واقع حکم دهنده اجرای اقدام های تامینی قانون است نه قاضی. این اقدامات از سوی ضابطان 

اقدامات تامینی به طور ویژه برای دفع تهدیدها و خطرات سیل می تواند یکی از موثرترین راهکارهای کنترل عواقب باشد. با این 

ی خاص یا با ویژگی های خاص اعمال شوند که در حال حاضر در نظام حال این اقدامات باید از سوی اشخاص خاص یا در موقعیت ها

حقوقی ایران نه تنها سازوکارهای اعمال اقدامات تامینی برای حوادث قهری وجود ندارد بلکه این ضمانت اجرا با نسخ قانون اقدامات 

 ده اند.، با جایگاه بسیار متزلزلی همراه ش1382از سوی قانون مجازات اسلامی  1338تامینی 

در کنار ضمانت اجراهای کیفری اصلی و غیر اصلی و نیز ضمانت اجراهای تامینی، ضمانت اجراهای جبرانی برای ترمیم خسارت 

های حاصل از وقوع جرم و نیز ضمانت اجراهای اداری و صنفی در جایی که جرم مرتبط با پیشه دیگری است به گستردگی می توانند 

 رح شوند.در جرایم مرتبط با سیل مط

 

 دستاورد -1-7-7

مسوولیت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل، تعبیری مرتبط با جرم، مسوولیت کیفری و ضمانت اجراها هر سه است. در واقع 

اگر بر مسوولیت کیفری در این میان تمرکز می شود، به دلیل قابلیت هایی است که در سنجش با جرم و مجازات دارد. در واقع 

کیفری اساسا قاعده محور است ولی جرایم و مجازات ها هم قاعده محور اند و هم موردمدار. از این رو، در پس قواعد مرتبط مسوولیت 

با مسوولیت کیفری و تحلیل و تفسیر درست و به روز آنها می توان، از هست های نظام حقوقی ایران برای رویارویی کیفری با جرایم 

ین حال هر نظام حقوقی پویا و در جستجوی اصلاح نباید تنها از هست های خود بهره بگیرد بلکه باید مرتبط با سیل بهره برد. با ا

بایدهایی را برای خود طراحی کند تا کاستی ها و چالش های موجود در نظام حقوقی را بزداید یا کم رنگ کند. از این در، دستاورد این 

 ، در بیان همین هست ها و بایدها است:نوشتار برای نظام کیفردهی جرایم مرتبط با سیل

 

 یکم: توسعه و ضابطه مندی گزاره های موجود

، دو قانون جوان با قابلیت های فراوان اند. این دو 1384و قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاجرا  1382قانون مجازات اسلامی 

ز الزامات فایده گرایی گرفته تا بایسته های اثباتی، همه را در خود قانون چندبعدی اند و از موازین شرع گرفته تا گزاره های اخلاقی و ا

جمع کرده اند. هرچند این ابعاد در برخی موردها بدون دقت در کنار هم آورده شده و با هم متعارض می شوند ولی روی هم رفته می 

ن، نگرش جامعه محور و تمرکز بر روی حقوق توانند برای مشکلات و چالش های پیش رو، راه حل هایی ارایه کنند. در هر دو قانو

شهروندان و حقوق جامعه سبب شده تا زمینه های استفاده فراگیر از موازین و قواعد موجود برای ساماندهی حقوقی پدیده های قهری 

 مانند سیل فراهم شود.

کیفری سیلاب را از میان برداشت. نقطه با تبیین و توسعه گزاره ها و قواعد موجود می توان عمده بن بست هایی مرتبط با نظام 

ثقل این بن بست، نبودِ پاسخگویی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ) اعم از حاکمیتی، دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی( 

با  1382ی در قبال الزامات پیش از وقوع سیل، حین وقوع آن و پس از وقوع سیل است. در حال حاضر به ویژه در قانون مجازات اسلام

، مسوولیت اشخاص حقوقی حتی برای دولت در امور حاکمیتی نیز مقرر شده است؛ 514ماده  2و نیز تبصره  14توجه به تبصره ماده 

هرچند که سنخ چنین مسوولیتی، کیفری نیست؛ با این حال می تواند در راستای جبران خسارت بدنی و مالی به صورت فراگیر مطرح 
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سوولیت کیفری به علت رفتار دیگری که اصالتا در جرایم غیر عمدی مطرح می شود؛ نیز می تواند به طور گسترده شود. غیر از این، م

گریبان کسانی را بگیرد که در مقام کارفرما، مدیر، مسوول، رئیس، وزیر و فرمانده و مانند اینها است و بر زیردستان خود نیروی نظارت، 

صورت تقصیر چنین افرادی در مدیریت های سیلی می تواند سبب مسوولیت کیفری آنها شود.  دستور دهی یا کنترل دارد. در این

توسعه حقوقی و قضایی چنین مسوولیت هایی می تواند زمینه را برای دگرگونی اساسی در نحوه رویارویی با سیل به سانی که تا کنون 

گویی کیفری برای همگان و همه نهادها به میزان اختیارات قانونی مطرح بوده است، فراهم کند. دگرگونی ای که هسته اصلی آن، پاسخ

 اشان است.

 دوم: طراحی راهبردها و راهکارهای جدید

مانند مسوولیت اشخاص حقوقی اعم از خصوصی  و عمومی در  1382هرچند که قواعد پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی 

( و مسوولیت فراگیر و 14ه نهاد دولتی اعمال حاکمیت کرده یا اعمال تصدی ) تبصره ماده قبال آثار زیانبار ناشی از سیل فارغ از اینک

مبتنی بر تقصیر یا قصور در اصلاح یا رفع آثار پدید آمده از سیل، طیف گسترده ای از مسوولیت های کیفری و مدنی برای اشخاص 

ن به تدریج استوار شود؛ با این حال نظام حقوقی سیل در زیر یک حقوقی و حقیقی مطرح می کند و باید در نظام قضایی و اجرایی ایرا

نظام حقوقی فراگیرتر یعنی نظام حقوقی محیط زیست، باید همچنان از سه تدبیر مهم سیاست کیفری بهره بگیرد. در واقع تبیین و 

ت اجراهایی که باید برای جرایم مرتبط با توسعه قواعد مسوولیت نمی تواند در نهایت چاره رفتارهایی که باید جرم تلقی شوند و ضمان

 سیل در نظر گرفته شوند، را کند.

گام نخست در این زمینه، جرم انگاری و گام دوم کیفرگذاری است. جرم انگاری های صورت گرفته برای مواردی مانند تجاوز به 

به مسکونی، تجاوز به مراتع و گیاهان، شکار حریم خصوصی، قطع درختان، تهدید محیط زیست، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی 

غیرمجاز و ساخت و سازهای غیر قانونی  و مانند اینها که در قوانین پراکنده است، همگی به قصد مدیریت سیل و در راستای قانون 

ام شود. قانون بازگشت سیل نیست. لازم است که با حفظ چنین جرایمی، برخی جرم انگاری ها به طور خاص برای مدیریت سیل انج

ویژه سیل می تواند در راستای فرهنگ سازی حقوقی و تبیین مفاهیم آن در بین شهروندان، به کار آید به گونه ای که دست اندازی به 

عامل های موجب سیل یا رها کردن وظایف مرتبط با سیل در کشور سیل خیزی چون ایران به تدریج در زمره جرایم بسیار سرزنش 

 پذیر در آید.

کیفرگذاری یا در مفهوم عام تر تعیین قانونی ضمانت اجراها برای جرایم مرتبط با سیل باید به شیوه ای موثر و کارآمد باشد. در این 

راستا قطعا کیفرهای خشنی مانند کیفرهای بدنی یا حبس های طولانی از اساس کارآیی نخواهند داشت مگر در موارد عمدی یا 

مالی، اقدامات تامینی که فوریت داشته و در زمان تهدید یا خطر انجام می شود و یا اقدام های مکمل مانند خطرناک. در اصل کیفرهای 

از بین بردن سازه ها و اعاده به وضع طبیعی سابق می تواند از کیفرهای اصلی تاثیرگذارتر باشند. به نظر می رسد نظام پاداش دهی یا 

که مرتبط با سیل اند با دارایی های دیگر و تدبیرهایی از این دست می تواند تاثیرگذار  جایگزینی دارایی های غیرمجاز شهروندان

 باشند. 

نهایت اینکه، سیاست کیفری شکلی از کشف جرم، شکایت کیفری و پیگرد متهم گرفته تا رسیدگی در دادسرا و دادگاه و سپس 

افی دارد که می توان برخی از این تدبیرها را در قالب قانون و برخی نیز تعیین مجازات و اجرای آنها نیز بعضا نیاز به سازوکارهای افتر

به طور موقتی در قالب مقررات فروقانونی پیش بینی کرد. در واقع تجلی عدالت کیفری در قبال جرایم مرتبط با سیل شاید نمادین 
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ت شکل می گیرند؛ در کنار حس عدالت، قطعا باشد ولی همین که دادگاه هایی در راستای مدیریت سیل و پشتیبانی از محیط زیس

 امید به فرهنگ والاتر و شعور جمعی بیشتر را نیز افزایش خواهد داد.

 

وضعیت کنونی و پیشنهاد برای مدیریت بحران  -مدیریت بحران و پیشگیری از بحران در ایران -1-4

 )داود کاظمی(  های آتی

 مقدمه-1-4-1

دو مقوله کاملا مجزا هستند که بعضا در کنار هم آورده می شوند و کمتر به قسمت اخیر « پیشگیری از بحران»و « مدیریت بحران»

توجه می شود. در نظام های توسعه یافته و کشورهای پیشرفته بخش اعظمی از فعالیت ها و اقدامات دستگاه های اجرایی صرف 

ی شود. علاوه بر این مدیریت وضعیت هایی که دچار بحران شده است از اهمیت به سزایی برخوردار شناسایی و پیشگیری از بحران ها م

است. با توجه به اینکه در کشور ایران همواره شاهد بحران های فراوانی هستیم که سالیانه تعداد زیادی تلفات و خسارات وارد می کند، 

بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد. این گزارش با هدف تبیین وضعیت های ضرورت دارد موضوع مدیریت بحران و پیشگیری از آن 

بحرانی ایران و وضعیت مدیریت بحران در حال حاضر از یک سو و پیشنهاد برای بهبود مدیریت بحران از سوی دیگر به نگارش درآمده 

بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و  است. بخشی از آمار و اطلاعات موجود در جداول از سایت های رسمی مانند پژوهشگاه

بخش دیگر آن از رسانه های معتبر برداشته شده است و در مجموع می توان گفت آمار و ارقام قریب به واقعیت هستند. در بخش 

عنوان نمونه نخست گزارش بیان مسئله مطرح می شود و چند نمونه از بحران های شایع )زلزله، سیل، آتش سوزی و آلودگی هوا( به 

هایی از بحران های متنوع در کشور مورد اشاره قرار می گیرد و در بخش های دیگر ضرورت مدیریت بحران و پیشنهادهایی برای 

وضعیت بهتر مدیریت بحران در آینده )با نقدی بر ساختار کنونی سازمان مدیریت بحران و ضعف و ناکارآمدی آن در مواقع بحرانی( 

 . پرداخته خواهد شد

 

 بیان مسئله  -1-4-1

ساله می توان به یک نتیجه اجمالی رسید و آن اینکه بحران در  51با بررسی اجمالی اتفاقات و سوانح ایران در یک بازه زمانی 

تمامی ابعاد آن جزئی از زندگی مردم شده است. از آلودگی هوا و انواع بیماری ها گرفته تا حوادثی چون زلزله، سیل، آتش سوزی و 

ها « بحران»مانند آن ها جزو اتفاقات روزمره مردم شده و خسارات جانی و مالی فراوانی به می آورد. بنابراین ضرورت دارد که این 

بصورت جدی بررسی و مطالعه شود. نکته جالب توجه درباره بحران هایی که در جامعه وجود دارد اینست که با گذشت زمان نیز اتفاق 

گیری از بحران یا کاهش خسارات آن بیفتد دیده نمی شود. برای نمونه سال هاست که مدارس کشور بویژه در مثبتی که حاکی از پیش

نقاط محروم و دورافتاده از آتش سوزی خسارت های مادی و جانی فراوانی وارد می شود و علاوه بر داغدار شدن خانواده های قربانیان، 

می شود. این مسئله خود بحران سلامت روانی مردم را به دنبال دارد و احساس نا احساسات عمومی جامعه هم به شدت جریحه دار 

شماری از حوادث آتش  1ها تبدیل می شود. جدول شماره های خانوادهامنی در مدارس و هراس از آسیب فرزندان به یکی از دغدغه

 به دنبال داشته است.سوزی در سال های اخیر کشور است که تلفات جسمی و خسارات مادی فراوانی را 
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 سال اخیر ایران )مواردی که رسانه ای شده اند( 12فهرست برخی از آتش سوزی های خسارت بار   8-1جدول 

 

 

سال گذشته تلفات و خسارت های مالی  21سایر حوزه ها هم به این ترتیب است. مثلا حوادث مربوط به سیلاب های ویرانگر در 

بسیار سنگینی را در برداشته است. سیل های ویرانگر علاوه بر تلفات انسانی )کشته، مفقود، مجروح( زیرساخت های شهری و روستایی 

دی چندین روستا مدفون شده و روستاها و آبادی های زیادی به ویرانی کامل انجامیده اند. دام و محصولات را نابود کرده، در موارد زیا

رخ داده است. اینجا هم « فاجعه ای انسانی»کشاورزی روستاییان که مهمترین منبع و سرمایه زندگی است از بین رفته و در یک کلام 

ر آتش سوزی )شهر( سال تلفات و خسارات

 دیف

 1 مدرسه شفت )گیلان( 1316 دانش آموز و معلم مدرسه 11سوختگی شدید 

 2 مدرسه روستای سفیلان )لردگان( 1393 دانش آموز و معلم مدرسه 13مرگ 

 3 مدرسه شهید رحیمی درودزن ) فارس( 1395 دانش آموز 9مرگ 

 4 خوابگاه شبانه روزی چاه رحمان)زاهدان( 1398 مرگ یک دانش آموز

 5 دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار 1381 دانش آموز 1دانش آموز و سوختگی  4مرگ 

 6 مدرسه روستای شین آباد )پیرانشهر( 1381 قطع انگشتان سه دانش آموز -نفر سوختگی شدید 21 -نفر کشته 2

 1 هتل هرمز )بندر عباس( 1384 قابل توجه   نفر و خسارات مادی 1مرگ 

 9 (بندرعباس)مجتمع ستاره جنوب  1384 نفر 26نفر و سوختگی و مصدومیت  1مرگ 

  شهریور)برازجان( 11بیمارستان  1385 نفر 13نفر و سوختگی و مصدومیت  1مرگ 

 8 برج سلمان )مشهد( 1385 سوختگی عمده در برج و مصدومیت تعدادی از آتش نشانان

1 ساختمان پلاسکو)تهران( 1385 نفر و خسارت های مالی فراوان  22مرگ 

1 

1 پاساژ قائم )خرم آباد( 1385 نفر و خسارت های مالی  4سوختگی و مصدومیت 

1 

1 طبقه )مشهد( 21هتل  1386 سوختگی و مصدومیت تعدادی از آتش نشانان و خسارت های مالی

2 

1 بازار تهران 1381 خسارت های مالی 

3 

1 بازار تبریز 1389 نفر مصدوم و خسارت های مالی  16

4 
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ظر می رسد تدبیر عوامل انسانی می توانسته از بخش قابل توجهی از تلفات و خسارت ها سیر اتفاقات و حوادث به گونه ای است که به ن

 جلوگیری کند اما این اتفاق نیفتاده است. 

 سال اخیر که رسانه ای شده اند. 12فهرست برخی از سیل های   1-1جدول 

 

کشور است که البته در مورد هر کدام از آن ها فقط تعدادی از خسارات  سال اخیر 31تعدادی از سیل های ویرانگر  2جدول شماره 

اشاره شده اند. نکته قابل توجه در این جدول سیل هایی است که در یک استان )برای نمونه گلستان( در سال های مختلف تکرار می 

تر است. کشور ها و تلفات بسیار سنگینهای سنگینی وارد می کند.  در حوزه زلزله موضوع به مراتب فجیع تر و خسارت شود و خسارت

ایران به لحاظ قرار گرفتن در مسیر کمربندی زلزله از یک سو و ساخت و سازهای سنتی و غیراصولی از سوی دیگر، در ارتباط با 

گسل خطرناک در کشور که همواره برای شهروندان ایرانی ایجاد هراس  111ست. وجود بیش از موضوع زلزله آسیب های فراوانی دیده ا

 می نماید یکی دیگر از دلایل پیش گفته است که در کنار سایر عوامل میزان خطر و سانحه را به مراتب افزایش می دهد. 

 

رد شهر سال برخی از خسارات و تلفات

 یف

 1 تجریش -تهران 1366 شکسته شدن برخی سدها و تلفات مالی  -کشته و مفقود 311بیش از 

 2 ماسوله 1311 میلیارد تومان خسارت  11 -نفر مصدوم 81 –کشته  51

 3 نکا 1319 خسارت به تأسیسات شهری، آب، برق و ... -نفر 91کشته و مفقود شدن 

 4 گلستان 1391 جنگل ها و تخریب منازل و خودروهااز بین رفتن  -کشته و مفقود 511بیش از 

 5 گلستان 1391 خسارت به تأسیسات شهری و روستایی -کشت 51

 1 گلستان 1394 خسارات مالی  -تخریب کامل روستاها -نفر 41کشته شدن حدود 

 9 شهر کرد 1391 خسارات مالی -تخریب بناهای روستایی -نفر 14کشته و مفقود شدن 

 8 قم 1399 خسارات مادی شهری و روستایی -نفر 1مفقود شدن کشته و 

 11 مازندران -تهران 1384 خسارت های مادی  -نفر 29کشته و مفقود شدن 

 11 ایلام 1384 تخریب و خسارات گسترده به اماکن روستایی -نفر 9کشته و مفقود شدن 

 12 سیستان و بلوچستان 1385 تخریب مدارس و روستاها  -کشته شدن یک نفر و خسارت های مالی فراوان

خسارت سنگین در بخش کشاوزی، راه،  -نفر و دو نفر مفقود 42کشته شدن 

 مسکن

 14 آذر شهر –عجب شیر  1386

خسارت سنگین در حوزه کشاورزی و ساخت و سازهای  _نفر 4کشته شدن 

 شهری

 15 گیلان -گلستان 1386

خسارت سنگین در حوزه کشاورزی و ساخت و سازهای  _نفر 8کشته شدن 

 شهری

 -خراسان )رضوی 1386

 شمالی(

16 

از بین  -مفقود –نفر  1111نفر و مصدومین بیش از   91کشته شدن نزدیک به 

تخریب کلی بسیاری از شهرهای در استان  -رفتن زیرساخت های شهری و روستایی

 کرمانشاه  -لرستان -گلستان -های مختلف بویژه ایلام

-مازندران -گلستان 1389

 -خوزستان -ایلام _فارس

 تهران  -البرز -کرمانشاه

26 
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 سال اخیر ایران 122فهرست برخی از زلزله های خسارت بار   6-1جدول 

 

سال اخیر ایران را نشان می دهد که در آن فقط تعدادی از خسارت ها و  111برخی از زلزله های فجیع و مصیب بار  6-3جدول 

اهی اخبار آن فضای جامعه را ملتهب کرده و تلفات سنگین زلزله مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر این یکی از موضوعاتی که گهگ

ایجاد هراس و وحشت می نماید، وقوع زلزله در تهران به عنوان پایتخت کشور است که هم به لحاظ بافت جمعیت و هم از لحاظ 

 موقعیت استراتژیک و حیاتی کشور بسیار حائز اهمیت است.

نیستند اما به عنوان بحران هایی متعدد و با عمق فاجعه بسیار زیاد  علاوه بر اتفاقاتی چون سیل و زلزله و آتش سوزی که مستمر

وارد قلمرو زندگی شهروندان شده اند و « همواره در حال جریان»و « مستمر»اتفاق می افتند، بحران های دیگری وجود دارند که بطور 

رد زلزله )شهر( سال رخی از خسارات و تلفاتب

 یف

کاج درخت  1312 متروک شدن و تخریب روستاهای متعدد -نفر کشته 2111حدود 

 خراسان

1 

 2 پارسینه 1336 نفر  15111بی خانمان شدن  -خانه 5111تخریب  –نفر کشته  2111حدود 

 3 سنگچال آمل 1336 تخریب منازل  –کشته  1211حدود 

 4 بوئین زهرا 1341 ویرانی کامل اکثر روستاها -خانه 21111تخریب -نفر کشته 13111حدود 

دشت بیاض و  1341 نفر 11111بی خانمانی  –تخریب و ویرانی همه خانه ها -نفر کشته 11111حدود 

 فردوس

5 

 6 طبس 1351 تخریب کامل شهر و بسیاری از آّبادی ها و روستاها و ... -کشته 12111بیش از 

 1 رودبار و منجیل 1368 تخریب و ویرانی کامل-نفر 51111بی خانمان  -نفر 61111زخمی شدن  -نفر کشته 35111بیش از 

 9 قائن  1316 تخریب روستاها و منازل و  -کشته 2111حدود 

 8 بوئین زهرا )آوج( 1391 روستا 51آسیب _مجروح  1311 -کشته 311حدود 

 11 بم 1392 بی خانمان 111111 -تخریب تأسیسات شهری -روستا 251ویرانی تخریب و -کشته 33111حدود 

 11 زرند 1392 واحد مسکونی 1111تخریب و آسیب  -نفر مجروح 1411 -کشته 611بیش از 

 12 مازندران 1393 تخریب تعدادی از روستاها و ... -مجروح 251کشته و  35حدود 

 14 بروجرد 1395 اجتماعی  -اقتصادی -خسارات ساختمانی-نفر 1311زخمی شدن حدود  -نفر کشته 11حدود 

 15 بندرعباس 1391 تخریب برخی خانه های روستایی  -نفر مجروح 51نفر کشته و  1

 16 دامغان 1398 روستا و خسارت های مالی  13آسیب به  -کشته و تعدادی زخمی 18

 21 اهر و ورزقان 1381 تخریب بخش هایی از ورزقان و چندین روستا  -مجروح 3111 -کشته 316

 21 دشتی 1382 و احد مسکونی  1111آسیب به  -واحد مسکونی 2111تخریب کامل  -نفر کشته 61حدود 

 23 کرمانشاه 1386 نفر بی خانمان 111111 -نفر زخمی 1111 -نفر کشته 611حدود 

 26 سرپل ذهاب 1381 تخریب سازه های روستایی  –نفر مجروح  911حدود 
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اشاره کرد که امروزه در اکثر شهرهای « ن آلودگی هوابحرا»در بلند مدت آثار ناگواری را به دنبال دارند که از جمله آن می توان به 

 9شاخص آلودگی هوا را در  4بزرگ مشهود است و به دنبال خود انواع بیماری های خطرناک و کشنده را به همراه دارد. جدول شماره 

 ( در شرایط نسبتاً مطلوب نشان می دهد.  84-82کلان شهر کشور در سال های )

 

 (88-1181کلانشهر کشور در فاصله سال های ) 4آلودگی هوا در شاخص   7-1جدول 

 
موارد دیگری نیز هست که می توان اشاره کرد، از جمله خسارات و تلفات مربوط به رانندگی در جاده ها که خود معلول عوامل 

مختلفی چون استاندارد نبودن جاده ها و وسایل نقلیه، عدم آموزش و آگاهی رانندگان و ... است و به عنوان یکی از بحران های مستمر 

ه است و با توجه به فزونی وسایل نقلیه در حال فزونی است و ضرورت دارد که به عنوان یک بحران در همه سال ها وجود داشت

سال گذشته کشور است که خود  11فقط نمودار آماری تلفات مربوط به تصادفات نوروزی در  5شناسایی و مدیریت شود. جدول شماره 

وط به مرگ شهروندان است و مواردی چون جراحت و نقص عضو و نشاندهنده فاجعه بار بودن تصادفات رانندگی است و فقط مرب

 خسارت های مادی در این نمودار مورد اشاره قرار نگرفته است. 
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 1186تا  1147آمار تلفات تصادفات نوروزی کشور در فاصله سال های   4-1جدول

 
 

 بحران« مدیریت»ضرورت  -1-4-1

مطرح می شود اینست که برای این همه بحران چه راهکارهای مدیریتی و اجرایی اتخاذ با توجه به مسائل گفته شده سوالی که 

شده است؟ تجربه سال ها زیستن در بحران های متعدد بیانگر عدم مدیریت درست و صحیح بحران ها بوده است. همواره در اتفاقات و 

دنبال یک اتفاق ناگهانی که خسارات و آسیب های فراوانی سوانحی چون سیل و زلزله شاهد بیشترین تلفات و خسارات بوده ایم. به 

وارده کرده است، دستگاه های درگیر در بحران نتوانسته اند بخوبی اوضاع را کنترل کنند؛ از عدم توانایی برای مدیریت اوضاعِ روحی و 

ا و ساماندهی زنان و کودکان همواره در روانی و تسکین آلام و دردهای افراد مصیبت دیده و افراد عادی گرفته تا کنترل بیماری ه

حوادث دچار مشکلات و گره های اساسی بوده است. بعلاوه بعد از کنترل و مدیریت بحران و برگرداندن اوضاع به حالت عادی بسیاری 

بسیاری از کودکان افراد سال ها بی خانمان بوده اند، مسکن مناسب با گذشت زمان قابل توجهی از حادثه روی داده تأمین نشده است. 

در فاصله حادثه اتفاق افتاده و اوضاع و احوال عادی از تحصیل بازمانده اند و بسیاری مشکلات دیگر که نشان دهنده ناکارآمد بودن 

مدیریت بحران بوده است. گاهی اوقات یک اتفاق چندین بار تکرار می شود و هیچ فکری برای جلوگیری از اتفاقات در آینده صورت 

گیرد. هنوز اثرات یک فاجعه از بین نرفته و خسارت های یک حادثه جبران نشده است که حادثه ای در همان ابعاد یا حتی بدتر از نمی 
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آن اتفاق می افتد. همه این مسائل نشان دهنده معضل و  مشکلی اساسی در ارتباط با مدیریت بحران است و ضرورت اتخاذ تدابیر 

 از پیش نمایان می سازد. فوری و دوراندیشانه را بیش 

 

 از بحران « پیشگیری»و « پیش بینی»ضرورت  -1-4-8

با توجه به مطالبی که گفته شد می توان اجمالا به این نتیجه رسید که سیستم کنونی مدیریت بحران با بحران قابل توجهی 

واعد و مقررات به گونه ای است که در آن روبروست! در سیستم فعلی مدیریت بحران ها در کشور ساختار مدیریت بحران و نظام ق

بحران ها در نظر گرفته نشده است. همواره منتظر وقوع یک بحران بوده ایم و پس از وقوع « پیشگیری و پیش بینی»جایی برای 

ضعف دارد در  اتفاقات ناخوشایند در پی چاره اندیشی بوده ایم. پس آنچه که مسلم است، سیستم کنونی مدیریت بحران علاوه بر اینکه

زمینه پیش گیری و پیش بینی بحران ها نیز اساسًا ایده ای وجود ندارد. برخی از بحران ها حتی به ذهن هم نمی آیند، اما به عنوان 

یک واقعیت می توانند اتفاق بیفتند. فرض دور از ذهن اما ممکنی است که آتش فشان دماوند فعال شود. بسیاری از دانشمندان 

آتش فشان دماوند یک آتش فشان نیمه خاموش است و از نظر علمی هم امکان وقوع یک آتش فشان رد نشده است. معتقدند که 

بسیاری از دانشمندان حوزه مربوطه معتقدند که همواره باید برای وقوع حوادث احتمالی نظیر آتش فشان دماوند یا زلزله تهران آمادگی 

یا تدبیر صحیحی برای موقعیت های خطرناک پیش رو ندارد. شاید کسی تصور نمی کرد  وجود داشته باشد، اما گویی کسی گوش شنوا

که یک سیل در فاصله چند روز چندین استان کشور را درگیر کند به گونه ای که تمام زیرساخت ها، پل ها، جاده ها، اماکن و ... از بین 

مردم و مسئولان برباید! از اینرو برای تبیین این ضروت ابتدا باید بروند، حتی هراس از شکستن سدهای بزرگ و ویرانگر خواب از چشم 

 دلایل ناکارآمدی کنونی خلا های موجود تبیین و سپس ضرورت پیشگیری از بحران های احتمالی آینده مورد بررسی قرار گیرند. 

 

 از بحران ها  "عدم پیشگیری"کنونی و  "ناکارآمدی" -الف

بنابر این، علاوه بر مدیریت بحران و ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و مدیریتی کارآمد که به عادی کردن هر چه سریعتر اوضاع غم 

است. در این زمینه ها هم متأسفانه کارنامه خوبی برای دستگاه « پیشگیری»انگیز و مصیب بار بیانجامد، عنصر مهم تر و اساسی تر، 

ه است. یکی از مصداق های این ناکارآمدی سیل های پی در پی استان گلستان در سال های اخیر بوده است های اجرایی مشاهده نشد

(  به آن ها اشاره شد. چگونه می شود که در فاصله چند سال نزدیک بهم 26و  19و  15و  1الی  4)ردیف های  2که در جدول شماره 

( در 6یکسان اتفاق می افتد و خسارت های فراوانی وارد می آورد. )جدول شماره  چندین سیل کاملا مشابه در مکان هایی مشابه و بعضا

صورتی که با پیشگیری صحیح می شد از اتفاقات بعدی جلوگیری کرد یا حداقل میزان خسارت ها را کاهش داد؛ یا آتش سوزی هایی 

سئولین در ارتباط با وضعیت های مشابه بوده که در مدارس اتفاق افتاده است که نشان دهنده عدم پیش بینی و سهل انگاری م

 ( 6و جدول شماره 1جدول شماره  6الی  1است.)ردیف های 
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 (1186تا  1172آمار خسارت های مالی سیل های اتفاق افتاده در استان گلستان در فاصله سال های 8-1جدول 

 

 
 

 آینده« احتمالی و خسارت های فاجعه بار»وضعیت کنونی و ضرورت پیشگیری از بحران های  -ب

یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که در حال حاضر بدلایل متعددی که گفته شد، تمام نقاط کشور مستعد حوادث و 

ها وجود دارد. در مورد زلزله ها و لرستان و سایر استان کن در استان گلستانسوانح ناگوار زیادی است. همچنان خطر سیل های بنیان

با وجود گسل های زیاد و خطرناک و ساخت و سازهای غیر اصولی امکان اتفاق و ورود خسارت وجود دارد. با وجود ساختمان های 

ظار است و چه بسا آتش سوزی ناایمن و بناهای و مجتمع های تجاری قدیمی و غیر اصولی در پایتخت، اتفاقاتی نظیر پلاسکو در انت

های ریز و درشت در پاساژها و مغازه های تجاری تهران اتفاق می افتد و اخبار آن توسط رسانه ها پوشش داده نمی شود. در بسیاری از 

ناشی از  مدارس کشور همچنان تجهیزات گرمایشی غیر اصولی و غیراستاندارد استفاده می شود. تعداد شهرهای آلوده که آلودگی آن ها

فعالیت های صنعتی و آلاینده های سمی متعدد است، روز به روز بیشتر می شود. تراکم جنگل ها کم می شود و منابع طبیعی در 

معرض خطرهای فراوان است و بطور کلی بحران های متعددی وجود دارد که در صورت تکرار یا اتفاق می تواند فجایع زیادی را به 

دلیل عمده را می توان برای وضعیت های پیش گفته و مشکلات و چالش های موجود تبین کرد. نخست وضعیت دنبال داشته باشد. دو 

 بسیار آشفته مدیریت بحران در ساختارهای سازمانی موجود و دوم عدم پیش بینی و پیشگیری از بحران است. 
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 ا در ارتباط با مدیریت بحراننمودار برخی تشکیلات موازی در ساختار سازمانی وزارتخانه ه 12-1جدول 

ر وزارتخانه (غیرمستقیم یا مستقیم) بحران مدیریت با مرتبط یا مربوط تشکیلات یا سازمان

 مقام یا تشکیلات اصلی زیرمجموعه دیف

 1 وزارت کشور  وزیر کشور سازمان مدیریت بحران 

 وزیر کشور دفتر امور مجلس و بررسی طرح ها و لوایح

وزارت راه و  وزیر راه کمیسیون ایمنی راه ها 

 شهرسازی 

2 

مرکز تدوین مقررات، ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و 

 مدیریت بحران 

 معاونت حمل و نقل

وزارت بهداشت،  معاونت بهداشت مرکز سلامت محیط و کار 

 درمان و آموزش پزشکی

3 

 مرکز مدیریت بیماری ها

 مشاور در امور بهداشت روان و اعتیاد 

 معاونت درمان  مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

معاونت مهندسی و ساخت  اداره کل ایمنی بهداشت محیط زیست 

 داخل

 4 وزارت نفت 

وزارت تعاون، کار و  وزیر کار  شورای عالی حفاظت فنی 

 رفاه اجتماعی 

5 

 معاونت رفاه اجتماعی  دفتر امور آسیب های اجتماعی 

 معاونت روابط کار  مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار 

 اداره کل بازرسی کار 

وزارت آموزش و  وزیر آموزش و پرورش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 

 پرورش 

6 

معاونت تربیت بدنی و  دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی 

 سلامت 

وزارت ارتباطات و  وزیر ارتباطات اداره کل پدافند غیرعامل 

 فناوری اطلاعات 

1 

وزیر ورزش و  ورزش وزیر دفتر فنی و نظارت بر طرح ها و اماکن ورزشی 

 جوانان 

9 

 8 وزارت نیرو  وزیر نیرو دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 

معاونت برنامه ریزی و امور  دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

 اقتصادی

وزارت جهاد 

 کشاورزی

1

1 

 

 

 در خصوص مدیریت بحران "موازی کاری"و  "ناهماهنگی"
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ظاهر امر نشان دهنده فعالیت و دغدغه  در زمان بحران همه دستگاه ها با وظایف و اقدامات موازی به صحنه می آیند و اگرچه در

دستگاه هاست اما این امر به نوبه خود یک ناکارآمدی و ضعف عمده هست. در تمام کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیا در زمان 

به فرمان بحران یک دستگاه متولی اصلی مدیریت بحران است و اگر دستگاه های دیگر نیز در این زمینه فعالیت دارند همه گوش 

مهمترین اصل است. این در حالیست که در « تمرکز مدیریتی»و « وحدت فرماندهی»دستگاه اصلی مدیریت بحران هستند. به عبارتی 

یک سانحه مثل سیل همه دستگاه ها با ناهماهنگی آشکاری در صحنه حاضر می شوند. دستگاه های نظامی )سپاه، ارتش، نیروی 

یی قوه مجریه )وزارت کشور؛ سازمان مدیریت بحران، وزارتخانه های مختلف؛ بهداشت، نیرو و ...(، سازمان انتظامی(، دستگاه های اجرا

های عمومی )هلال احمر، کمیته امداد، شهرداری ها و شوراها و ...(، نیروهای مردمی نامنظم و .... همگی بصورت ناهماهنگ و بدون 

اضر می شوند و این موضوع اگرچه یک فرصت و یک نقطه امیدواری است، اما به برنامه دقیق و متمرکز و مشخص در محل حادثه ح

یِ مدیریت بحران بصورت ناکارآمد اتفاق می دلیل عدم وحدت نظر دستگاه ها و مشخص نبودن نهاد اصلی کنترل و مدیریت کننده

جود دارد که به پیچیدگی موضوع می افزاید. جدول افتد. در ساختار تشکیلاتی سازمان ها و وزاتخانه ها هم تشکیلات موازی و مشابه و

تنها بخشی از تشکیلات موازی گفته شده است که البته به دلیل عدم دسترسی به تشکیلات موازی نهادهای نظامی امکان ارائه  1شماره 

 آن فراهم نشد. 

م توجه به بحران ها در حوزه هایی خاص آنچه که از مفاد جدول فوق استنباط می شود، نوعی موازی کاری است که بعضًا باعث عد

یا پراکندگی مسئولیت ها در زمان های بحرانی است. در وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی، نیرو و جهاد کشاورزی تشکیلاتی با 

و بهداشت  با اندکی تفاوت وجود دارد. در برخی از وزارتخانه های در خصوص ایمنی مربوط به فضای کار« مدیریت بحران»مضمون 

محیط تشکیلاتی پیش بینی شده است که به نظر می رسد در مواقع بحرانی مانند سیل که بحران همه جانبه است، نهادهای موازی 

نتوانند به وحدت نظر برسند. نکته جالب توجه در جدول یاد شده اینست که با وجود برخی تشکیلات مانند سازمان نوسازی، توسعه و 

ان حوزه ذیربط آسیب ها و چالش های جدی وجود دارد و علی رغم پیش بینی نهاد مسئول اقدامات صورت تجهیز مدارس در هم

الی 1، ردیف 1گرفته گویای توانمندی و کارآمدی سازمان مذکور نیست. )نمونه های مربوط به آتش سوزی در مدارس، جدول شماره 

6) 

 از بحران در  چارچوب وظایف نهادها  "عدم پیشگیری"و  "عدم پیش بینی"

در هیچیک از ساختارهای یاد شده مجموعه ای که بصورت جدی عهده دار پیشگیری از بحران باشد، پیش بینی نشده است. اگرچه 

ر امور پیش بینی و هشدار و دفتر در ساختار سازمانیِ سازمان مدیریت بحران کشور تنها دو مجموعه آن هم در سطح دفتر )دفت

هماهنگی امور پیشگیری و کاهش آثار سوانح و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی( زیر نظر معاونت امور پیش بینی و پیشگیری در 

ه است که اقدامات نظر گرفته شده است، اما این دو دفتر نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند و تجربه سال ها بحران در کشور نشان داد

لازم برای پیشگیری از بحران و پیش بینی آن ها از کارآمدی لازم برخوردار نبوده است. به عبارتی سپردن موضوع پیشگیری و پیش 

امور »و دفتر دیگر با عنوان « امور پیش بینی و هشدار»بینی بحران ها به معاونت یک سازمان و در ذیل آن یک دفتر با عنوان 

 که حتی در عناوین نیز از دقت لازم برخوردار نیستند، نمی تواند پاسخگوی موضوع مهمی مانند بحران باشد....«   هماهنگی و

نتیجتاً اینکه یک سازمان در زیر مجموعه وزارت کشور عملا توان مدیریت و پیشگیری از بحران ها را ندارد و لازم است تا فکری  

امور در شرایط  "مدیریت"با سایر نهادهای متولی مدیریت بحران و هم در  "هماهنگی"ر هم در اندیشیده شود. به عبارتی سازمان مذکو

بحرانی ضعیف است که در مواقع بحرانی این ناتوانی و ناکارآمدی آشکار می شود. دلایل این ضعف را می توان در عوامل متعددی 
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یت بحران در بین نهادهای دیگرِ متولی مدیریت بحران )مانند جستجو کرد. نخستین علت، پایین بودن سطح سازمانیِ سازمان مدیر

نهادهای نظامی و یا برخی وزارتخانه ها( است. اگرچه سازمان مدیریت بحران زیرمجموعه وزارت کشور و تحت نظر وزیر کشور انجام 

ف و تکالیف مربوط به بحران از سوی فعالیت می نماید اما به دلیل مشغله های کاری بسیار زیاد وزیر از یک سو و وسیع بودن وظای

دیگر عملًا این سازمان نمی تواند به عنوان یک نهاد قدرتمند و توانمند در مواقع بحرانی انجام وظیفه نماید و به نوعی توان هماهنگی 

سازمان در زیرمجموعه لازم را ندارد. می توان گفت که موضوع مدیریت بحران و صلاحیت ها و وظایف متنوع مرتبط با آن فراتر از یک 

وزارت کشور است و نیاز به استقلال سازمانی دارد به نوعی یک حتی الامکان در یک سطح مساوی یا دست کم با اقتدار بیشتری بتواند 

 د.در مواقع بحرانی اقدام نماید و رئیس آن بتواند مستقیما با مقامات و مسئولان مربوطه مذاکره و هماهنگی های لازم را انجام ده

دومین علت، موضوع مسئولیت و پاسخگویی سازمان فوق است. ناکارآمدی سازمان یاد شده اصولا باید دامنگیر وزیر کشور شود که 

در بسیاری از موارد نهایتا در قالب یک سوال و تذکر و توجیهات معمول و متعارف در نهادهایی مانند مجلس می انجامد. عدم استقلال 

وضوع مسئولیت و پاسخگویی مقام مسئول آن را به یک امر حاشیه ای و بی اهمیت بدل می کند. این در سازمان مذکور عملاً م

حالیست که مخاطبِ مستقیم قرار گرفتن مسئول یک سازمان در سطحی بالاتر مانند پاسخگویی در پارلمان، موضوع مسئولیت و 

در عملکرد نهاد مربوطه بسیار تأثیر گذار است. بویژه اینکه در حال  پاسخگویی سازمان را به مراتب جدی تر مطرح می سازد و نهایتاً

حاضر بدلیل اینکه سازمان زیرمجموعه وزارت کشور است در بسیاری از موارد فرامین اصلی از مقام بالاتر، یعنی وزیر کشور اخذ می 

شتابزده و بعضا ناهماهنگ می شود و این موضوع  شود و این موضوع بویژه در مواقع بحرانی منجر به تعلل در تصمیم گیری و تصمیمات

 نیز به نوبه خود باعث تضعیف سازمان شده است. 

 

 پیشنهاد برای بهبود مدیریت بحران و پیش گیری از آن

با توجه به آنچه که گفته شد، باید به فکر یک ساختار منسجم تر و کلی تر و مستقل برای مدیریت و پیشگیری از بحران بود، 

که کمتر به آن توجه شده است. بنا به آنچه که توصیف شد، مسئله و معضل اصلی عدم کفایت و عدم کارایی مدیریت بحران  موضوعی

و نیز عدم پیش بینی و پیشگیری از بحران هاست که خود معلول یک ساختار معیوب و ناکارآمد است. این در حالیست که بدلیل 

که به مسئله بحران به عنوان یک موضوع دائمی، بلند مدت و جامع نگریسته شود. نمونه شرایط خاص جغرافیایی ایران ضرورت دارد 

 های گفته شده فقط برخی از بحران های مستمری است که مدام تکرار می شود.

به همین منظور ابتدائاً می بایست ساختار کنونی سازمان مدیریت بحران به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت کشور به  

ارتقاء پیدا کند. شاید در نظر اول این ایده، ایده ای منطقی نباشد. اما به کمی تفکر و با توجه به  "وزارتخانه"سطحی بالاتر مانند یک 

مواردی که در باب ناکارآمدی سازمان مدیریت بحران و ضعف های ساختاری آن گفته شد از یک سو و توجه به گستردگی بحران ها، 

خسارات و فجایعی که بدنبال دارد از سوی دیگر، می توان به این ایده با نگاهی متفاوت فکر کرد. همچنین تنوع آن ها و سطح 

پراکندگی وظایف و تکالیف در بین دستگاه های اجرایی که هر کدام به نوعی در ارتباط با بحران صلاحیت هایی دارند، اما هیچکدام 

پارچه ساختن این وظایف و صلاحیت ها را در ذیل یک دستگاه منسجم و مستقل بیش توفیقی در انجام وظایف خود ندارند، ضرورت یک

با توجه به « وزارت مدیریت، پیشگیری و پیش بینی از بحران»ای با عنوان از پیش آشکار می سازد. بنابراین تشکیل یک وزارتخانه

 تجارب تلخ بحران ها در کشور، می تواند در مقطع کنونی راهگشا باشد. 
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زم به ذکر است که در حال حاضر برخی از وزارتخانه ها وجود دارند که صرفا به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده انجام وظیفه می لا

نمایند و دلیل توجیهی محکمی برای تشکیل آن ها وجود ندارد، اما به هر حال در حوزه ذیربط کار هماهنگی را انجام می دهند. 

ه مراتب مهمتر و حیاتی تر است و از اینرو مقایسه وظایف و عملکرد و مأموریت های آن با صلاحیت مدیریت و پیش گیری از بحران ب

ها و وظایف برخی از وزارتخانه ها می تواند به خوبی گویای ضرورت وجودی آن به عنوان یک وزارتخانه مستقل باشد. نتیجه مهمی که 

 .از این ایده می توان گرفت در چند بند قابل بیان است

نخست اینکه در صورت تشکیل یک وزارتخانه که مستقلا امور مربوط به بحران را ساماندهی نماید، شخص وزیر به عنوان اولین مقام 

مسئول در حوزه بحران باید پاسخگو باشد، در این صورت می توان امیدوار بود که به لحاظ الزام به پاسخگو بودن نزد نهادهایی چون 

 ش بینی مسئولیت کیفری به موضوع بحران به عنوان یک مقوله جدی و عملیاتی نگریسته شود.پارلمان و یا حتی پی

دوم اینکه در صورت تشکیل یک وزارتخانه که همسطح با نهادهای دیگر یا دست کم از برخی نهادها بالاتر است، امر هماهنگی و 

بدیهی است که تفاوت آشکاری وجود دارد بین حالتی که  همچنین استقلال در  تصمیم گیری ها به شکل بهتری صورت خواهد گرفت.

رئیس سازمان باید هماهنگی و دستورات را از شخص مافوق اخذ کند با حالتی که بالاترین مقام مسئول یک وزارتخانه )وزیر( خود به 

 تنهایی دستورات و هماهنگی های لازم را انجام دهد.

یریت بحران که به نوعی طراحی و تأسیس شده است که صرفا در مواقع بروز بحران سوم اینکه علی رغم ساختار کنونی سازمان مد

فعال می شود، شناسایی این ساختار در سطح یک وزارتخانه با تشکیلات زیرمجموعه فعال می تواند بطور دائمی بحران ها را رصد و 

طرح  9یری از بحران مغفول مانده است. جدول شماره مدیریت نماید. امری که در حال حاضر در ارتباط با مدیریت و کنترل و پیشگ

 کلی تشکیل وزارت بحران با سه معاونت را نشان می دهد که البته تفصیل و جزئیات آن نیاز به مطالعه ای جداگانه دارد. 

و مرور سال ها  در نظر نخست قدری تکان دهنده و عجیب می نماید، اما با مطالعه« وزارت بحران»نکته آخر اینکه اگرچه عنوان 

بحران در کشور که همواره ناکارآمدی سازمان های مدیریت کننده را نشان داده است و این ناکارآمدی معلول ساختارهای ضعیف و 

ناتوان است، در وضعیت فعلی تنها راهکار موجود برای شناسایی و ساماندهی بحران ها ایجاد یک تشکیلات منسجم است که در رأس 

تقریبا عنوان پیشنهادی جدیدی در ....« معاونت شناسایی » 9مات دولت )وزیر( مسئولیت داشته باشد. در جدول شماره آن یکی از مقا

تشکیلات و سازمان های مربوط به مدیریت بحران است. با توجه به مطالبی که مفصلا مورد مطالعه قرار گرفت در حال حاضر یکی از 

سایی بحران های فراوانی است که مغفول مانده اند. شناسایی بحران ها در حوزه های مختلف اقدامات مهمی که باید صورت گیرد، شنا

اولین گام برای پیشگیری از بحران هایی است که بطور ناگهانی اتفاق می افتد و از این بابت خسارت های جبران ناپذیری به کشور وارد 

 می شود.  
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 رای وزارت پیش بینی، پیشگیری و مدیریت بحران) فقط عنوان معاونت ها(جدولِ چارت پیشنهادی کلی ب 11-1جدول 

 

مسائل مربوط به نیروی انسانی، 

 استخدام، بودجه و تشکیلات سازمانی

دفتر/ اداره کل 

 منابع انسانی

 

 

 

 

وزارت پیشگیری، پیش بینی و 

مدیریت بحران / وزارت پیش بینی، 

 کنترل و مدیریت بحران

 )وزیر بحران(

 

هماهنگی و تعامل با مجلس و  نهادهای 

 سازمانی استانی

دفتر/ اداره کل 

هماهنگی امور مجلس 

و هماهنگی با استان 

 ها

ارتباط با نهادهای بین المللی خارجی 

)صلیب سرخ و ....( هماهنگی جهت 

اخذکمک های مالی بین المللی در زمان 

 بحران و ....

دفتر/ اداره کل 

روابط عمومی و امور 

 بین الملل

شناسایی بحران ها، تدوین لوایح و 

مصوبات و ارائه راهکارهای مورد نظر در مورد 

هر بحران، ارائه راهکارهای لازم جهت 

 پیشگیری از بحران ها

 

معاونت شناسایی 

 و پیشگیری از بحران

 

انجام اقدامات لازم در مواقع بحرانی، 

 مدیریت امور در شرایط بحرانی 

 

عملیات معاونت  

 و مدیریت بحران

هماهنگی و دستورات لازم در مواقع 

بحرانی با دستگاه های مسئول، نظارت بر 

 اقدامات دستگاه های مسئول و ...

معاونت هماهنگی 

 و نظارت
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 تحلیل حادثه سیلاب از منظر اصول بنیادین حقوق عمومی-8-1
 مقدمه-8-1-1

گزارش ملی هیأت ویژه »جمهور محترم وفق حکمی دستور تشکیل ، رئیس1389های هولناک و مخرب فروردین پس از سیلاب

این رخداد به ملت ایران، صادر کردند. همانگونه که ایشان در « گزارش ملی»، را جهت ارائه «کمیته حقوقی»و از آن جمله « هاسیلاب

مندی از فواید مترتب ناپذیر است؛ اما کاهش خسارات و همچنین بهرهای طبیعی و اجتنابسیلاب پدیده»اند؛ مقدمۀ حکم اشاره داشته

آوری ایران در مواجهۀ با حوادث طبیعی باید افزایش یابد، از تکرار های کشور است و بدین آیین، تاباب، تابع میزان آمادگیبر سیل

ها جلوگیری شود و ظرفیت مدیریت سیلاب در این اقلیم خشک و نیمه خشک به حداکثر برسد؛ زیرا، خساراتی که اشتباهات و کاستی

های مختلف بر مردم عزیز و شریف ایران وارد شده، احساسات و عواطف عمومی را برانگیخته ستانبر اثر جاری شدن سیلاب، در ا

 «است.

اش افزوده باری، ایران، دوباره عرصۀ نمایشِ مهیبِ خشمِ طبیعت گردید؛ این بار اما گویی قصور و تقصیرهای انسانی بر خشم     

 و مهیب کند. چه اینکه، سیلابمی عدیده مصائب همواره دچار طبیعت قهر هنگامۀ را در حکمرانی نظام که عریان واقعیتی بود؛

 کرد؛ مواجه عمیقی هایبحران با را حکمرانی سپهر دگربار، که گذاشت برجای مخرب چونان آثاری ،1389 ماهفروردین سهمگین

 علل و عوامل، آن به تحلیلی و دقیق پرداختن مقولۀ از فارغ. برشمرد آن برای را بیشماری انسانی عوامل و علل توانمی که هاییبحران

ای در سطوح عالی و پیوسته هم به و کلان هایناکارآمدی که است این نمایدمی بدیهی آن وجود که امری طلبد،می را دیگر مجالی که

ان و خرد نظام حکمرانی در مواجهۀ با های کلجهت درک ناکارآمدی .باشیم گرنظاره را مهیبی رخداد چنین تا بوده لازم دانی حکمرانی

فجایع طبیعی، رویکردهای علمی مراجع تخصصی لازم و ضروری است. در همین راستا، رئیس محترم جمهورِ مردمِ ایران دست به 

حقائق امر را جناحی، -های سازمانی و یا سیاسیای ملی داده است تا به دور از وابستگیابتکاری بنیادین زده و دستور به تشکیل کمیته

های گوناگونی تشکیل شده و هر یک با توجه به مأموریتی که رئیسِ محترم جمهور برای آن در آشکار سازد. کمیتۀ مذکور از کارگروه

 نظر گرفته، موشکفانه در حال بررسی مسائلی است که به سیل امکان سَیَلانی چنین هولناک داد. 

ترین امر است و جز در بستر تأملی کلان و نظام حقوقی حقوق عمومی که سودای غائی« حقوق مردم»در این میان مسألۀ      

توان بدان پرداخت. این مسأله در حوزۀ یک نظم سیاسی و حقوقی، لاجرم با مفهوم حقوق بشر و نمی تضمین حقوق عامه را دارد،

 شفافیت، کیفیِ تحقق مستلزم شهروندی و از آن جمله، حق بر زیست ایمن، حقوق کمینۀ تحققشهروندی پیوندی اساسی دارد؛ چه، 

سنگ و سترگ است. ملت ایران، با تجربۀ گران حکمرانان و النهایه تحقق حاکمیت شکلی و ماهوی قانون پذیریمسئولیت و پاسخگویی

دنبال تحقق حاکمیت فراگیر یک کلمه در امر حکمرانی بوده و هم اکنون دو انقلاب مهم در تاریخ معاصر، بیش و پیش از هر امری، به 

ای برحق، حاکمیت قانون و دولت قانونی، به مثابۀ مطالبه«. قانون»نیز در تکاپوی نیل به آن است و پیوسته از فقدان آن رنجور است؛ 

اند؛ امری که تحقق عملی بنیاد را داشتهدولت مدرن حق که ایرانیان به میانجی آن، سودای گذر از سنت و گذار به مدرنیته و برساختن

و راستی و درستی آن را پیوسته و به فراخور وقوع رخدادهایی اعم از حوادث انسانی و بلایای طبیعی به بوتۀ آزمون گذاشته و از آن 

ای غایی حاکمیت قانون؛ آزمونی از هگری و آزمونی از سنخ تمکین و پایبندی ارکان حکومت به اقتضائات و مؤلفهپرسند؛ پرسشمی

 رئیس جمهور توسط شده تعیین «سیلاب ملی گزارش ویژه هیأت» ترین نیروی اجتماعی یعنی ملت از دولت. امری که، درجانب عظیم

طرح  بررسی حادثۀ سیلاب، با در تا بر آن است عمومی افکار و مردم جمهور تعیّن یافته است؛ چه، این هیأت به نمایندگی از نیز

 ها با استفاده ازهای نهادها و ادارات مرتبط، مسئول و یا احیانًا متخلف در سیلاب و تحلیل آنهای بنیادین و دریافت پاسخپرسش
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 حادثه، وقوع دلائل و علل گریضمن سنجش ندارند، ارگانی هیچ به سازمانی وابستگی که مدنیِ و مردمی نهادهای کارشناسانۀ هایداده

 قالب در مسأله پیگیری قوت نقطۀ. واکاوی نماید عمومی در قبال حادثه را نیز نهادهای و مقامات پذیریمسئولیت و پاسخگویی میزان

 دانست یابحقیقت کمیتۀ و غیرقضایی بودن اعضای سیاسی بیطرفیِ و نهادی استقلال تخصصی، ترکیب در باید را هیأت این تشکیل

فرآیند مزبور که مستظهر به . شود ایران حقوقی-سیاسی نظام در در غیرنهادی و مدنی نظارت تعمیق و تقویت ساززمینه تواندمی که

 قرار آتی هایقانونگذاری و های کلانسیاستگذاری مبنای تواندمی ربط است،های دقیق و موشکافانه نهادهای تخصصی ذیتحلیل

های درخور رهنمون شده و با ارائه پاسخ امور ساختن پذیربه پیشبینی شهروندان، ایمن زیست بر حق و تضمین گرفته، تا علاوه بر ارتقاء

های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب و اصلاحات ضروری برای تقویت نظام ها و ضعفو متناسب، موجبی برای تبیین قوت

 ب شود. آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاحقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب

 الگوهای آن، وفق تا بود خواهد موثق و متقن محملی ها،سیلاب ملی گزارش ویژه حقوقی هیأت به دیگر سخن، گزارش کمیته     

 مورد لزوم، صورت در تا گرفته قرار سنجش در مواجهۀ با بلایا از منظر نظام حقوقی و هنجارهای لازمه، مورد هادستگاه تمام رفتاری

 و شفاف بسیار فرآیندی ها،پرسش این به پاسخ برای. شود جلوگیری مشابه، حوادث بروز از عندالاقتضاء و گیرند قرار بازنگری و بازبینی

 اینبار تا گردد ارائه ملت پیشگاه به درخوری هایپاسخ معمول، سیاق به مسئولیت از گریز و هاکاریسیاسی تا به دور از است لازم روشن

 ،1«خوب اداره» اساسی اصول از یکی وفق اینکه، چه. بپردازند قضاوت به خود ایشان و گردد اداء راستی به مردم حقیقی و اصیل سهم

 توانمی لذا. شوند شنیده تا است ضروری و دارند استماع بر حق حکومت مقابل در آمده،پیش اجتماعی حوادث به نسبت شهروندان

 تمکین عدم و هاکاریاهمال اثر در پیشتر که دانست حوادث از دیگر بسیاری برای سمبلی را آن و کرد تحلیل نمادین را حادثۀ سیلاب

 جهات بررسی عدم با البته که اندکرده تحمیل ما بر را انسانی و اقتصادی اجتماعی، هایخسارت از انبانی و داده رخ قانون به نسبت

 اما امروز اند؛خزیده فراموشی ورطۀ به عمومی، افکار عواطف و احساس فروکش با چندی از پس و وقوعشان علل نهادی و ساختاری

 همّت آن ابعاد تمامی کارشناسانۀ و شفاف صریح، بررسی و تحلیل به و دانست مغتنمی فرصت را حادثه این گذشته، برخلاف توانمی

اساس،  این بر .بست امیّد چشم چنینی، این انسانی حوادث تکرارکم یا تکراربی آیندۀ به بتوان طریق بدین تا درافکند نو نحل و گماشت

. گرددمی عمومی ارائه اقناع افکار و روشنگری ذیربط، هایدستگاه ساختن پاسخگو و کردن پذیرمسئولیت راستای در رو،گزارش پیش

رفتارهای سازمانی نهادها از حیث حادثه از جانب هیأت ویژه به انضمام تحلیل  دقیق و علمی مستند، گرانۀبررسیِ پرسش معتقدیم زیرا،

حاکمیت قانون،  امر به پایبندی در را حاکمیت در سطح کلان و ادارات در سطح خرد ارادۀ های شفاف و موثق،حقوقی و دریافت پاسخ

 .دهدمی نشان مخاطرات و تأمین و تضمین حق بر زیست ایمن، کاهش به شهروندان حقوق تأمین و شفافیت اطلاعات

 سازوکارهای بهبود تواندمی که است کلی حادثۀ سیلاب و کلان ابعاد به توجه ما، زعم گفته، بهی نیل به اهداف پیشبرا      

 عمومی و خیر عامه امور پیگیری در نوینی و کلان هایسازینظام ساززمینه و ساخته میسور گذاری مطلوب راحقوقی و قانون ترجزئی

در خصوص مسائل کلان حکمرانی است  اساسی و اندیشۀ تأمل نیازمند آن درک که پیچیده البته و حیاتی مهم، غایت به ایباشد. مسأله

کلان و  رویکرد گزارش حاضر، در دو سطح بر این اساس، و نباید به صرف بررسی و واکاوی وظایف خرد قانونی نهادها فرو کاسته شود.

 حوادثی وقوع در و دولتی عمومی نهادهای اختیارات و وظایف نگرانۀجزئی بررسی صرف زیرا، بر این باوریم که،. است شده خرد طرح

تر نهادهای مزبور موجب فراموشی وظایف غایی و اساسی نباید و است گرایانهتقلیل اما باشدمی صواب به و لازم هرچند سیلاب، همچون

                                                 
4 Good administration  
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های نظام ها و ضعفقوت»هایی از این قبیل که به پرسش بایستمی« عرصۀ حقوقی»چنانکه در حکم رئیس جمهور آمده در باشد. هم

ها، های مختلف )از جمله اجرای زیرساختچگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه»، «حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب چیست

کشور در مقابل سیلاب پذیری شهرسازی، مدیریت بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...( سبب افزایش آسیب

های مختلف آمدهای ناشی از آن در استانقصورها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز حادثه سیلاب و پی»، «شده است

اصلاحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت  »و « های حقوقی و قانونی سیلاب چیستآموختهدرس»، «چیست

نگرانه و فنی. با این حال کمیتۀ هایی به ضرورت جزئی، پاسخ گفت؛ پاسخ «ی و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب چیستآورتقویت تاب

ها و وظایف ادارات از تر است؛ در این راستا، با تدقیق پیرامون مسئولیتحقوقی و مأموریتی که در پیش دارد، واجد اهمیتی بنیادین

هایی که بنا تر نیز مطمح نظر است؛ پرسشهایی کلانکه در این باره صورت گرفته، مقولات و پرسش منظر قانونی و احراز وقوع تخلفاتی

گیرد و غایت صیانت از حقوق عامه های کلان ادارات را در بر میبه ضرورت از سنخ حقوق عمومی بوده و کل نظام حکمرانی و مسئولیت

ت تا نشان دهد نظام حقوقی و سیاسی تا چه میزان در میدان مفاهیم، اصول و هایی از این دست بر آن اسرا دارد. مقولات و پرسش

ساختارهای بنیادین قرار داشته و بدان پایبندی دارد که حکمرانی و اداره نسبتا مطلوبی را در کشورهای توسعه یافته به همراه داشته 

« اصل تناسب»، «اصل احترام به حقوق بنیادین»، «رابریاصل ب»مقام اداری، « اصل صلاحیت»، «اصل قانونی بودن»است. اصولی چون 

توان ادعا اند و میهای حقوقی بدل شدهمقام اداری؛ که اکنون به اصولی فراگیر در نظام« مستند و مستدل بودن تصمیم»و اصلی چون 

قی، تأمل پیرامون چنین مسائل توانست از حجمِ فاجعه بکاهد. بنابراین، کمیته حقوکرد که به واقع عمل کردن به این اصول می

سازد، داند چه آنکه با عزل نظر از پرداختن به چنین مسائلی که پیکره نظم حقوقی را بر میبنیادینی را نیز از وطایف ذاتی خود می

ات این مدعا و هایی دیگر بازتولید خواهد کرد. فهم و اثبزمینه بروز فاجعه از میان نخواهد رفت و در بدترین حالت خود را به صورت

ای را برساخت کند تا بتوان در تنازع میان گذشته و اکنون، آیندهدرک اکنونیت، ما را ناگزیر از کند و کاو اشارات و تنبیهاتی تاریخی می

 ایم.که هماره در پی آن بوده

 

 درنگ و تأملی تاریخی -8-1-1

دارد؛ بحرانی سترگ که با نمایشی عظیم در عرصۀ حکمرانی بر میای هولناک در ایران پرده از بحرانی هر از چند گاهی حادثه

آورد. مراد در اینجا سنتی از حکمرانی است که درنگ و نقبی تاریخی به آن هایی پوسیده را به صدا در میمهیب، ناقوس مرگ سنت

د به پاسخگویی است، کنشی مسئولانه دارد یادآور مسئولیتی تاریخی است برای گذار از آن سنت و ایجاد سامانی نوین، سامانی که متعه

اند، نه مزورانه، که صادقانه باور داشته باشند، عملشان بازنمای اعتقادشان و عاملان آن به مشارکت نیروهایی که به واسطۀ آنان برآمده

 باشد و در یک کلام سامانی که در بزنگاه فاجعه از هم نپاشد و از درون متلاشی نشود.

تا چه حد   89های سال اینجا مطرح می شود این است که واکنش مسئولان حکمرانی به فجایع ناشی از سیلابپرسشی که در  

مسؤولانه و تا چه حد پایبند به وظایفی بوده که تاریخ، و به ویژه تاریخ معاصر ایران، بر دوش آنان گذاشته است؟ این گفتار به دنبال 

در سر ندارد پاسخی جزئی نگرانه به پرسش بالا ارائه دهد. پاسخ به چنین پرسشی را در  پاسخ به چنین پرسشی است. این گفتار اما

جوییم اما دل در گرو جزئیات نخواهیم داشت. از تاریخ حقوق به حقوق اساسی گریز خواهیم داشت. بدین منظومۀ دانش حقوقی می

د با انقلاب مشروطه حاصل شود و عصر جدیدی را در امر سان علاوه بر گسست به تداوم نیز خواهیم اندیشید، گسستی که قرار بو

حکمرانی ایرانی به رخ بکشد. بنابراین گفتار حاضر در دل تاریخ، به دنبال آن وظایف تاریخی است و در دل روزگار اکنون به دنبال 
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وحدت »و یا « انسجام ملی»شۀ دهند که درک این مسؤولیت تاریخی به فراموشی سپرده شده و ذیل کلیمصادیق. شواهد اما نشان می

های فراوان، این سامان و ساختار را به بوتۀ فراموشی وانهاده است. چه اساسًا، این امری خود را پنهان کرده و ناکارآمدی« اجتماعی

راکم روند تا حداقل از اندوه متبدیهی است که در صورت بروز فجایعی از این دست در هر کجای جهان مردم به یاری همنوع می

بایست ابزاری باشد برای لاپوشانی رفتارهای غیر مسئولانه. این گونه است که مفاهیم از درون رنگ اش بکاهند اما این مسأله نمیشده

گیرد و النهایه این شوند. قدر مسلم آن است که هنگامی که خشم طبیعت دامنمان را میبازند و به مفاهیمی بی خاصیت بدل میمی

 اول است.  به واسطۀ وسعت و حجم امکاناتش مسئول درجه اول و در صورت ناکارآمدی متهم ردیفحکومت است که 

اند؛ آبی و خشکسالی از جمله معضلاتی بوده است که ایرانیان از دیرباز، با آن در جدال و ستیز بودهبر ما پوشیده نیست که کم     

کرده است؛ به اورزی و معیشتی مردم، سرنوشت سیاسی کشور را نیز متأثر میجدالی بسیار مهم که گاه، علاوه بر وضعیت اقتصادی، کش

ای در تخت جمشید، در کنار سپاه دشمن و دروغ، از همین دلیل، خشکسالی واجد چونان اهمیتی بوده است که داریوش یکم در کتیبه

یان تقاضای صیانت خدا یگراهورامزدا و د یشگاهپ از گانۀ امپراتوری بزرگ پارس یاد کرده است وخشکسالی به عنوان یکی از معضلات سه

 نزاع بادر آمده که هماره  «یخشک یود» یمعنا به 1«اپوش یود»به عنوان « خشکسالی»از کشور را کرده است. وانگهی، در اوستا 

شده است. گو اینکه، در سیلاب همراه تشتر  یروزیپ ، بابا خواست اهورامزدا بوده است که پایان این منازعه «باران یزدا» یا« تشتر»

توان آن را در پیوند با خواست اهورامزدا تلقی کرد؛ چه، بار نمینیز، تشتر بر اپوش تفوق یافت؛ تفوقی که این 1389سهمگین فروردین 

ن سیلاب باشد. گویی؛ تواند آفرینندۀ بلایی جانکاه چونظم دهندۀ هستی است، نمی و دادار و پروردگار هایینکویدگار آفراهورامزدا، که 

ی خشک یوداین بار عاملی دیگر تشتر را که هماره حامل خوشبختی و واجد برکات و نعمات برای ایرانیان بوده است، به دیوی بدتر از 

 بدل کرد؛ دیو سیلاب. 

، از جمله دیو سیلاب این نوشتار با رویکردی تاریخی، بنای آن دارد تا به شناسایی عامل و یا عوامل ایجاد دیوهایی چنین     

بینی بوده و بپردازد و علل طبیعی و دلایل انسانی وقوع آن را از نظر گذراند. بدیهی است که آن بخش از علل طبیعی که غیرقابل پیش

دۀ حادثه های ایجاد کنناند، به نوعی از دایرۀ مطالعات و بررسیقابلیت دفع و رفع نداشته و در زمره قوای قهریۀ غیرقابل کنترل بوده

توان نسبت به کمیت و کیفیت واکنش به این حوادث بی تفاوت ماند؛ چه اینکه، ایران همواره یکی از خارج خواهند بود؛ هرچند نمی

توان به هنگام رخداد آنها ای داشت، حداقل میتوان با نفس وقوع حوادث طبیعی مقابلهبلاخیزترین کشورها بوده است و اساساً اگر نمی

تری دست یازید. در همین راستا آنچه که به های دقیق و علمی، به مقابلۀ هوشمندانهبینیرستی مدیریت و کنترل کرد یا با پیشرا به د

گری امور و وقایع بوده است. ایم، قانون و فقدان حاکمیت آن در تنظیمهای تلخی داشتهای تاریخی هماره با آن مواجههمثابۀ پدیده

آثار مخرب آن بر ایران ناگزیر از بررسی تاریخ معاصر ایران هستیم؛ چه، از این مقطع است که ایرانیان بنای  جهت درک این فقدان و

اند. با این گریز تاریخی، مختصات مسؤولیت های بسیاری را نیز از سر گذراندهاند و برای نیل بدان، تلاشبرساختن دولت مدرن را داشته

م کرد و سپس در پرتو این مختصات به اکنون تاریخی مان باز خواهیم گشت و اکنون را به محک تاریخی حکمرانان را ترسیم خواهی

 این مسؤولیت تاریخی خواهیم زد.
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ای پیش از این، بیان خود را در اندیشۀ روشنفکران و فقهای صدر مشروطه یافته بود، دلمشغول گفتار فقهی ـ روشنفکری که سده

ای بود که ناکارآمدی حکومت همچون واقعیتی زُمخت و عریان آیین حکمرانی بود و این درست در زمانهپروراندن تصوری دیگرگون از 

 شد.بود، که تبلیغ می« از عناصر اصلی هر نقشۀ عمومی اصلاحات، تغییر آیین حکمرانی»ها پرتاب می شد، به صورتی که به صورت

اد، عنصر ناکارآمدی در نظام حکمرانی پیش از مشروطه است؛ سنخی از بایست بر آن تأکید نهای که شاید بیش از پیش مینکته

بُرد. در بسر می« قهقری»ای عظیم قرار داده بود و به عبارتی بازنمای دولتی بود که در ناکارآمدی که آن نظام را در آستانۀ فروپاشی

«. پرخاش و ستیز آشکار»مواجه بود و گاه با « هانییک شورش نافرمانی ساکت و پن»نتیجه به تعبیر ناصرالدین شاه، حکومت گاه با 

های نظام حکمرانی را در بر ناکارآمدی تمام ساحت«. حال خلق به غایت پریشان» بود و « کار ملک بی نهایت بی سامان» خلاصه آنکه 

« دفتر تنظیمات»یدند. رساله کشگرفته بود. سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ همگی به یک اندازه ناکارآمدی حکومت را به رُخ می

ای گمنام است و انبوهی رسالات دیگر هر یک در پاسخ به این که نوشتۀ نویسنده« شرح عیوب و علاج نواقص مملکتی ایران»ملکم و 

های این هناکارآمدی به نگارش در آمدند. این رسالات نوک پیکان انتقادات خود را به سوی تمامیت نظام حاکم نشانه گرفته بودند. توصی

طلبیدند و در چارچوب را می« قانون اساسی»تر شان قانون بود، در معنایی خاصنویسندگان نیز تا حدودی یکسان بود؛ مطالبۀ عمومی

خواستند. بنابراین چنین مطالباتی ریشه در اوضاع نامطلوبی داشت که جمهورِ مردم در آن برهۀ تر حکومت قانون را میای کلیمطالبه

 با آن دست به گریبان بودند. زمانی 

های مردم بر جای نهاد و خاطراتی بس تاریک برایشان ساخت. سالورشکستگی نظام سیاسیِ آن دوران اثراتی سهمگین بر جان 

ی و میلاد 1982های بسیاری را گرفت. در رابطه با وبای سال ها بود. قحطی و وَبا توأمان جانترینِ سالقمری، تراژیک 1299تا  1211

این تلفات همه از ناخوشی وبا نبود، بلکه مردم ایران ناخوش و »مرگ و میر وحشتناک حاصل از آن، امین الضرب تعبیر هولناکی دارد: 

رسید و بنا به بنا به گزارشی، آمار مرگ در تهران و اطراف آن به صد هزار نفر می 1«.آماده بودند که این چنین زیاده از اندازه مردند

این البته بدان معنا نبود که در  2دیگر در برخی از ولایات، به واسطۀ قحطی به خوردن گوشت گربه و سگ روی آورده بودند.گزارشی 

های کرد؛ فقری که با توجه به دادهرا تجربه می« فقری وحشتناک»ایم. ایرانِ قرن نوزده ها با وفورِ ارزاق عمومی مواجه بودهدیگر سال

   3آمد قابل توجه بود.در رشت که شهری مرفه به حساب می آماریِ احمد سیف حتی

شد. از جمله آمد و جدا از آثار دیرپایی بود که به میانجی آن ظاهر میتلفات جانی از جمله اثرات آنی چنین فجایعی به شمار می

ای د که عصر ناصری خصوصا در دههتوان به کاهش جمعیت، مهاجرت، رکود اقتصادی، بحران مالی و ناامنی اشاره کرچنین آثاری می

که به آن اشاره شد تماما آبستن آن بود. بی اعتباریِ نظام سیاسی در داخل و نظام بین المللی نیز از دیگر مسائلی بود که قحطی بزرگ 

  4با خود به همراه داشت.

هایی بر ملا آن دوران را با چنین چالش تواند نوع مواجۀ نظامِهای پیش از این میها و سالروایت یک نمونه از قحطی این سال

ای که حکومت برایشان ساخته بود موج خواهد زد. در گزارش مربوط به سازد، در متن چنین روایتی به ستوه آمدن مردم از اوضاع زمانه

                                                 
 ۶1۱(، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، نشر چشمه، ص 48۱8سيف، احمد ) 1
 سالار، انتشارات خوارزمیدیشه ترقی و حکومت قانون، عصر سپه(، ان4835آدميت، فریدون ) 2
 سيف، همان 3
های تاریخی، (، تأثير گرانی و قحطی نان بر روابط خارجی ایران در عصر ناصری، فصلنامه پژوهش48۳6رحمانيان، داریوش و ميرکيایی، مهدی ) 4

 41۶ - 4۶۱صص (، 88سال پنجاه و سوم، دوره جدید، سال نهم، شماره یکم )پياپی 



191            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

بلکه »ا آن ترتیب نداد نویسد که دولت نه تنها هیچ اقدامی برای مقابله بنمایندۀ وزارت خارجه انگلستان چنین می 1911قحطی سال 

گذار از چنین دورانی یک راه داشت و آن برپایی حکومتی بود که  1«.های آینده هم هیچ کاری نکردبرای جلوگیری از قحطی در سال

یرد. ای، حکومت تمایل داشت خود، نمایندگی اصلاحات را بر عهده بگیافت. در راستای وصول به چنین ایدهبایست بر قانون ابتناء میمی

را داشت اما هر آنچه کرد به شکست انجامید. نه قادر بود آن چنان که باید اختیار وضع قانون را از اجرای آن متمایز کند و نه توان آن

الدوله سالار و حتی امینکبیر و سپهکه به مسؤولین وقت بفهماند باید مسؤولیت اعمال خود را پذیرا باشند. در این بین کسانی چون امیر

 استثنائاتی بودند مؤید قاعدۀ حکمرانی آن زمان.

ها در این بایست رسالهترین آن مفهوم نام آشنای قانون بود. میطلبید که عمدهبه هر روی، تغییر آیین حکمرانی لوازمی را می

، «یک کلمه»الدوله رسالۀ را نگاشت، مستشار« کتاب احمد»شد. طالبوف تر میآمد تا اهمیت آن از پیش روشنزمینه به نگارش در می

هایی در های دیگر که با تفاوتو انبوهی رساله« تنبیه الامۀ و تنزیۀ الملۀ»، میرزای نائینی رسالۀ مهم «مکتوبات»آخوندزاده رسالۀ 

وله در سالار و مستشارالدخان، سپههای کسانی چون، ملکمپرداختند. در این میان کوششمضامین، هر یک به توسعۀ این مفهوم می

آمد. در این دوران نهادهایی بر پاشد که به زعم برخی از خواه به چشم میحوزۀ عمل بیش از دیگر نمایندگان اصلاح طلبِ قانون

یافت. مشارکت شهروندان به مسألۀ دوران بدل شد و برای نظم بخشیدن به امور حکومت پژوهشگران به مغز فلسفۀ دمکراسی راه می

تواند بازنمای کوششی باشد در دل تاریخْ که برای وانین اساسی به تصویب رسید. اشاره به برخی از این نهادها میهایی چند از قنمونه

سالار مطرح هایی از قانون اساسی که در زمان سپهشکل دادن به حکومتی مبتنی بر قانون صورت گرفته است. پیش از اشاره به طرح

 پروراندند.ه نطفۀ حکومت مبتنی بر قانون را در دل خود میگشتند به نهادهایی اشاره خواهیم کرد ک

است. سامان بخشیدن به چنین نهادی، مساوی با برانداختن نهاد « شورای دولت»رسد اولین نهاد که اشاره به آن لازم به نظر می   

-ی نوری، صدر اعظم وقت، میدالدولهشاه در دست خط عزل اعتماالدینای دیرین در سیاست ایران داشت. ناصرصدارت بود که سابقه

ها و خطاها دادید ... خبطدولتیه را به عهده خود گرفتید، و احدی را شریک و سهیم خود قرار نمی چون شما جمیع امورات»نویسد: 

ظام الملک و وزیر کم امورات دولت معوق مانده ... لهذا امروز که روز بیستم محرم است شما را از منصب صدارت، و ناتفاق افتاد و کم

منصب »نویسد: شاه در ادامۀ دستخط و در رابطه با برانداختن نهاد صدارت میناصرالدین«. لشکر را از مناصب خود معزول فرمودیم

نامۀ رسمی باید کل طبقات نوکر و عموم مردم، صدارت عظمی و لوازم آن هم به کلی از دولت علیه ایران منسوخ گردد. و به همین اعلام

را در عهدۀ شخص واحد به کلی معدوم بدانند که بعد از این به احدی داده نخواهد شد. و هر کس به ین منصب را منسوخ و لوازم آنا

شود، شکل اعمال قدرت همانطور که ملاحظه می 2«.این مقام و خواهش بیاید مورد سخط و غضب خاطر همایون خواهد گردید

شاه برانگیخته است؛ اگر چه در تحلیل نهایی اعمال قدرت، که چنین واکنشی را از سوی ناصرالدینی نوری است مستبدانۀ اعتمادالدوله

 گشت.را در آن سیستم، کمی به حالت مضبوط و منتظم در آورد، باز به شاه باز مییا هر گونه اصلاحاتی که اعمال آن 

صادر « شورای دولت»و « وزارتخانه»سوی شاه در جهت ایجاد  در هر صورت، در راستای لغو نهاد صدارت دو فرمان جداگانه از     

، نهاد مزبور از تأسیسی که فایدۀ چندانی بر آن متصور نبود به نهادی بدل شد که «شورای دولت»شد. تا حدود یکسالی پس از استقرار 

امور »تر و فراخ« شورای دولت»ؤولیت توانست انتظام امور را نوید دهد. بدین صورت که دایرۀ مسمی« خانهمجلس مصلحت»در کنار 
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ارتقا داده « شبه قانونگذاری»در آن مطرح و به مقام « قاعدۀ اتفاق آرا»بر این، را در برگرفت. علاوه « صلاح امور جمهور»و « کلیۀ دولتی

« خانهمجلس مصلحت»مصوبات شد. در صورتی که ارسال می« شورای دولت»برای تأیید به « خانهمصلحت»شد. در این راستا مصوبات 

تری اما نکات جالب توجه« خانهمجلس مصلحت» 1می آمد.رسید، به اجرا دربه تصویب می« خانهمجلس مشورت»به اکثریتِ آراء اعضاء 

کتابچۀ  اند کهنیز نامیده« خانۀ عامۀ دولتیمشورت»را « خانهمجلس مصلحت»کند. یاد می« کاری شگفت»در بردارد. آدمیت از آن به 

اعضای این مجلس نه انتخابی بلکه انتصابی بودند. با این حال هر کدام از عقلای  2قواعدی داشت که همراه با فرمان شاه به چاپ رسید.

رسید، به آن مجلس عرضه نماید و مجلس مکلف به امعان نظر در ملت آزاد بود هر نقشه و تدبیری در اصلاح امور مملکت بخاطرش می

-تنزیلات هر یک از آن»و « ترقیّات امم»شود و به نحوی که با ارائۀ توضیحاتی در ستایش عقل آغاز می« خانهمصلحت»ابچۀ آن بود. کت

 دهد. را به عقل نسبت می« ها

از در کتابچۀ مذکور مواردی ذکر شده در جهت تأیید معیارهایی که پیش از این « خانهمجلس مصلحت»کار واما در رابطه با ساز     

مقرر فرمودیم که مجلس دیگری از کارگزاران تجربه آموخته منعقد شود تا در اموری که »نویسد: ها سخن رفت. نویسند کتابچه میآن

گو نمایند. و همچنین اذن عمومی دادیم که هر یک از چاکران ومتضمن صلاح دولت و ازدیاد آبادی مملکت باشد، مشاوره و گفت

احبان افکار صائبه، آنچه برای منافع مملکت و صلاح امور خلق، تدبیر نموده باشند در آن مجلس حاضر حضرت و عقلای مملکت و ص

شده، در حضور رئیس مجلس تقریر و بیان نمایند و اهالی مجلس در صحت و سقم آن امعان نظر کرده هر کدام از عیوب و نقائص مبرا 

به رأی جهان آرا برسد تا به مجلس خاص مشورت وزرا رجوع شده، بعد امضای مجلس ... دانند، در ورقۀ جداگانه مندرج سازند که ابتدا 

مزبور حکم به اجرای آن صادر فرماییم. و در مسائل مختلف فیها حکم طرف غالب ]یعنی اکثریت[ معتبر خواهد بود. و اگر ادلۀ رد و 

دلیل هر کدام از طرفین را که آرای وزرا تقویت نماید،  ای جهت مساوات داشته باشد بعد از رجوع به مجلس خاص،قبول در یک مسئله

-هر یک از اهالی مملکت که فکر متین و تدبیر شایسته»این، کتابچۀ مذکور مقرر داشته بود بر علاوه «. حکم طرف غالب خواهد داشت

التفاتی مناسب از جانب دولت  خانۀ عامۀ دولتی محل تحسین و مایۀ منفعت برای دولت باشد،ای نموده باشد که در مجلس مشورت

آزادی شرکت هر یک از صاحبان افکار صائب در آن مجلس، حیرت انگیز است. »به زعم آدمیت، «. علیه در حق او مبذول خواهد شد

گذشت و درست به مغز فلسفۀ دمکراسی که افراد رأسا در های غربی هم میاین قاعده از حد اصول جاری نظام حکومت مردم در جامعه

 «.رسیدآرای سیاسی شرکت جویند، می

وانگهی، عصر سپه سالار عصری است قابل توجه. به این دلیل که از یک منظر نمایانگر گسست بطئیِ رویکرد به نظام حکمرانی 

ی از این دهد. اشاره به برختر لازم است نشان میاست و به موازات آن رشد آگاهی میان عامۀ مردم را تا آنجا که برای تحولی اساسی

ای باشد که نمایش مختصاتش را در یک چشم انداز تاریخی، واجد اهمیت تواند حامل نخستین نطفۀ مسؤولیت تاریخیتحولات می

دانیم. در این زمینه و زمانه، رویکرد و نظر ناصرالدین شاه به افکار عمومی نیز بسیار جالب توجه است. چنانکه در قضیه امتیاز می

این مطلب جزو عمل و کارای داخله ملتی است . . . باید رأی عامه را در این کار ملاحظه »دخانۀ کارون، شاه نوشت: رانی در روکشتی

ای ندارم اگر مورد کرد... من به تنهایی نمی توانم در این فقره کاری کنم و رأی بدهم مگر به اطلاع و رأی مردم و رجال دولت. مضایقه
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کند و چگونه خود تأکید می« رأی عامه»بینیم که شاه چطور بر می 1«.مردم را در این کار ملاحظه کردشدم؛ باید رأی بحث مردم نمی

الدوله را چنان به وجد می آورد که بگوید دارد. همین تحولات است که امینلازم است بر حذر می« رأی مردم»را در اموری که ملاحظه 

 «.حقوق خودشان آگاه شوند تدریجاً خیالات مردم پخته و ساخته شود و به»

رود که گیرد تا آنجا پیش میهایی که منافع عموم مردم را در بر میسالار، بحث و انتقاد اجتماعی در حوزهدر ادامۀ دورۀ سپه

اخبار  نگار ابداً مسؤولیت ندارد.خواهد بنویسد، روزنامهدر اخبار غیر رسمی هر کسی آزاد است هر چه می»نویسد: روزنامۀ رسمی می

ای که به تعبیر آدمیت نویس روزنامۀ وطن، روزنامهمقالهو یا سر«. این روزنامه آزاد خواهد بود رسمی چنانکه در سایر دول آزاد است در

در امور داخلی در کمال استقلال سخن خواهیم راند، جانبداری »نویسد: ای میمقالهسالار بود در سرسخنگوی ایدئولوژیک دولت سپه

، هیچ بستگی رسمی نداریم. مقصود ما خدمت به مملکت از طریق نشان دادن حوائِج آن است. ما حامی از هر قیدی آزادیمکنیم، نمی

کنیم، چه حق باشد دفاع مینماییم. اما هرگز در شمار متملقان فرومایه نخواهیم بود ... هررا تقویت میی قوت آنترقی هستیم و با همه

اش بر خلاف قانون باشد به تندی نماییم. از قدرتی که مظهر قانون باشد پشتیبانی داریم و هر کس اعمالرزنش میهر کردار زشتی را س

پوشیم. انتقاد ما متوجه طرف هستیم کاملا چشم میباره نه تنها بیکنیم. با زندگی خصوصی اشخاص کاری نداریم؛ در اینانتقاد می

گونه تعدی و هر متعدی، احترام به شریعت، احترام به سلطنت، ت صدمه بزند. پیکار علیه هراعمالی است که به منافع عمومی مملک

 2«.شعار ماست و پروگرام ما –ترقی، عدالت، حقانیت 

ای پیش از انقلاب مشروطه تقلا برای ایجاد حکومتی نوآیین آغاز شده بود و به موازات شود در نیم سدههمانطور که مشاهده می

که در حوزۀ نهادی در جریان بود و در ادامه بدان اشاره خواهیم داشت، افکار عمومی و انتقاد سیاسی و اجتماعی مجالی هایی کوشش

های حوزۀ عمومی را در بر آید این منش انتقادی قرار بوده تمام ساحتیافت و همانطور که از سرمقالۀ بالا برمیبرای ظهور و بروز می

 بگیرد.

سالار دو طرح قانون اساسی به تصویب رسید. طرح اول قانون اساسی به ثمر ننشست و به که در زمان سپه لازم است اشاره شود

های کمتر رادیکال و یا به معنایی غیر رادیکال خود به امضای شاه رسید که بیش توشیح شاه نرسید. طرح دوم اما شاید به دلیل سویه

را بهتر مدیریت کرد. « شورای دولت»ای بود تا بواسطۀ آن بتوان جلسات نامهنظاماز آنکه قانون اساسی در معنای مدرن آن باشد 

دهد. به همین دلیل برای توضیح جوهر این طرح از قانون اساسی، ماهیت این طرح از قانون اساسی نیز چیزی جز این را نشان نمی

واگذاری اختیار اداره کشور به مجلس وزرای مسوول یا » ،«تبدیل نظام مطلقۀ استبدادی به حکومت محدود قانونی»مواردی از قبیل 

-را بر شمرده« شناختن اصل مسؤولیت دسته جمعی»و « اخد تصمیمات دولت بر پایۀ آزادی مشورت و رأی اکثریت»، «کابینۀ دولت

تا زمانی که ارادۀ » چرا که  دارند تا قانون اساسی در معنای مدرن آن،« دولت منتظم»که همگی بیشتر دلالت بر انتظام دولت و  3اند.

به همین دلیل بجای قانون اساسی، 4در کار نخواهد بود.« مردم بعنوان منشاءِ حاکمیتِ دولت به رسمیت شناخته نگردیده قانون اساسی

شود یاد می« هیأت وزرا»و « مجلس وزرای مسؤول»، «مجلس شورای دربار»، «لایحه تشکیل دربار اعظم»از آن، تحت عناوینی چون 
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بینی شده در این طرح، همانی بود که تر از قانون اساسی برای طرح مذکور هستند. شورایِ دولتیِ پیشکه به مراتب عناوینی با مُسمی

 1دانست.های قابل توجه مییِ اصولیِ خود، موجب پیشرفترا به شیوهخان، استمرار آنبعدها ملکم

های این گرفت. مهمترین پایهتری را در بر میبوده و مضامین به مراتب مترقیانه طرح اول قانون اساسی اما متفاوت از طرح دوم

مسؤولیت دولت در تأمین خیر عام »، «آزادی عقاید دینی»، «ایمنی اجتماعی»دهند: طرح اول قانون اساسی را این موارد شکل می

لزوم وضع قوانین مثبت عرفی در مجموع »، «ز دیانتجدایی سیاست ا»، «تفکیک سه قوۀ قانونگذاری و اجرائی و قضائی»، «جامعه

 2«.یکنواخت کردن تقسیمات کشوری»، «تدوین احکام فقهی به عنوان برخی از اصول حقوق مدنی»، «شئون فعالیت ملت و دولت

ن آمده است: کند. در طرح اول قانون اساسی چنیترین بخش این طرح اول قانون، آنجایی است که به منشأ حکومت اشاره میمترقی

خود را باید  عموم اهالی ایران که هیأت دولت ما از آن ها تشکیل یافتهوزراء و حکام و جمیع آنهایی که در سر کارها هستند »

وجود واحد بدانند و در جلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در همه حال با کمال خلوص و صدق نیت و صفا و صداقت اتفاق 

این قسمت از طرح، حاوی اشارۀ صریحی به منشاء حکومت است که پاسخگو بودن نظام سیاسی از نتائج آن به اگر چه   3«نمایند

رفت و این جز به فراتر نمی« دولت منتظم»ای، باز هم از منطق آید اما نباید از یاد برد که چنین طرحی و با چُنین شاکلهحساب می

متکفل تنظیم امور حکومت نامسؤول بوده و اینکه دولت، نظام سیاسی « انون اساسیق»این دلیل نبود که در گفتار سیاسی آن روز 

 4«.فرض کلی بود که در آن شرایط زمانی، دولت عامل اصلی اصلاح و ترقی جامعه است» سازد. چه آن که جدید را بر

چنین بیان داشت که « یک کلمه»سالۀ ، به ترجمۀ اصول اعلامیۀ حقوق بشر پرداخت. در ر«یک کلمه»مستشارالدوله اما در رسالۀ 

دارند. به همین جهت نه به ترجمۀ قانونی خاص، بلکه به ترجمۀ اصول مذکور، بنیان قانونگذاری در نظام حقوقی فرانسه را بیان می

اصْ که هر یک بایست جهان شمولْ تلقی شوند نه قوانین خاصول پرداخت. چه آنکه در اندیشۀ وی این اصولِ قانونگذاری هستند که می

، «آزادیِ مجامع»اند از ها پرداخته عبارتی تکوُّن خود، متفاوت خواهند بود. اصولی که مستشارالدوله در رسالۀ خود بدانبسته به زمینه

تحریر و »، «تعیین مالیات بر حسب ثروت بلا امتیاز»، «حریت سیاسیه»، «اختیار و قبول ملت اساس همه تدابیر حکومت است»

، «تفریق قدرت تشریع از قدرت تنفیذ»، «هر وزیر و امیر و حاکم در مأموریت خود مسؤول است»، «ول دخل و خرج دولتنشر اص

نشر مفاوضات »، «حضور ژوری در تحقیق جنایات»، «ی کبری باشدعدم عزل اعضای محاکم عدالت و دیوان سنا که مشورتخانه»

 «.بنای مکتبخانه و معلم خانه برای تربیت اطفال فقرا»و « دم شکنجه و تعذیبع»، «سیاسی و حوادث جنایی و مخاطبات وکلای ملت

، کانون اصلی تغییراتی بود که گذار به عصر نوینِ حکمرانی را نوید می داد، در فقدان قانون، حکمرانی همانی «قانون»بدین آیین، 

ا حق آشنا بود، نه با مسؤولیت و نه با هیچ چیز دیگری که بود که بود و به سنت مألوف ادامۀ حیات می داد، سنتی از سیاست که نه ب

ای که که بر نظر و عمل بازیگران اصلی انقلاب مشروطه حکمفرما حکومت قانون در عصر جدید منادی آن بود. فارغ از نگاه یک سویه

که ناکارآمدی حکومت را به صرف فقدان  بود، نگاهی که تأثیر خود را بر مردم عادی به مثابۀ دیگر بازیگران انقلاب نیز گذاشته بود،

، شُد محرکِ «حکومت قانون»کاست، همین دالِ مرکزیِ آن دوران، یعنی قانون و از منظری کلان تر فقدان حکومت قانون فرو می
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شروطه به طلبیدند. حکومت قانون با صدور فرمان مبخش نیروهایی که تحول اساسی در آیین حکمرانی را میانقلاب و مفهوم انسجام

 زد.ثمر نشست اما حکمرانی کماکان لنگ می

هایی اشاره گیرد اما به نطفهاشارات فوق هر چند در نهایت ایجاز است و تمام تحولات منتهی به انقلاب مشروطه را در بر نمی

بیات رایج این روزها آن را توان با ادداد، فرمی از حکمرانی که میکند که در دل خود صورتی دیگرگون از حکمرانی را نوید میمی

بایست تأکیدی دوباره نهاد بر عنصر نامگذاری کرد. در ادامه بیشتر به این مفهوم خواهیم پرداخت اما عجالتا می« حکمرانی مطلوب»

دوران تاریخی ناکارآمدی که پیشبرندۀ هر آنچیزی بود که نهایت آن مطالبۀ قانون بود. تأکید بر این سنخ از ناکارآمدی لاجرم ما را به 

 کند؛ پهلوی اول. دیگری رهنمون می

های دهد همانگونه که شاید ضرورتهای آن روز جامعۀ ایران، برآمدن شخصی چون رضاشاه را تا حدودی موجه جلوه میضرورت

افقت جامعۀ روشنفکری آن ای به نام استالینیزم را توجیه کند. برآمدن رضاشاه با موگیری ایدهجامعۀ روسِ پس از انقلابِ اکتبر، شکل

بایست بیش از آنکه بر مباحث مربوط به روانشناسیِ سیاسی جامعۀ روزگار همراه بود و دلیل آن نیز واضح و مشخص. به عبارتی، می

 ایران و ذهنیت استبداد زده و عنصر نیرومند کیِش شخصیت تأکید نهاد، شرایط مادی آن دوران را پیشِ چشم داشت. 

دید؛ مجلس نمایندگان ترتیب داده بود و قانونی اساسی به فرمان مشروطه دیگر خود را در عداد کشورهای مشروطه میایران با 

گذراند، در برقراری امنیت ناتوان بود، نظام تصویب رسانده بود اما اوضاع کشور کماکان پریشان بود. ایران دوران تجزیه را از سر می

برد. خلاصه آنکه ایرانِ آن روز همانندِ ایرانِ امروز اصلاحاتی بنیادین را ک ساختار اداری معیوب رنج میمالیاتی نابسامانی داشت و از ی

تجدد »طلبید. رضاشاه آرام آرام برآمد. با لقب سردار سپه به کابینه آمد و با لقب شاهی عطای حکومت را به لقایش بخشید. با می

ی منظم ساخت و نظم و نسقی به ساختار اداری معیوب بخشید و هم چیزی از سنخ نظم و به نوسازی ایران پرداخت، ارتش« اشآمرانه

توانست بدون پشتیبانی چشمگیر مردم کشور نمی» امنیت با خود به همراه آورد. رضا خان اگرچه نظامی بود اما حداقل در مقطعی 

توانست کودتای نظامی دیگری صورت ایت مردمی شاید میآمیز و قانونی بر تخت سلطنت جلوس کند. وی بدون این حمگونه صلحبدان

توانست سراسر کشور را فقط یافت اما نمیتوانست تغییر سلسلۀ سلطنتی را قانونی سازد؛ شاید به تصرف پایتخت توفیق میدهد اما نمی

بی مطیع برای خود دست و پا کند توانست آنقدر انتخابات ساختگی ترتیب دهد که حزبا چهارصد هزار نفر به چنگ آورد؛ و شاید می

توانست از اکثریت پارلمانی واقعی برخوردار شود ... راه رضاخان به سوی سلطنت، در یک کلام، نه صرفاً با خشونت، نیروی اما نمی

 1«.وار شدهای مختلف در درون و بیرون مجالس ملی چهارم و پنجم همهای نظامی بلکه با همدستی علنی با گروهمسلح، ترس و توطئه

داد و به همین همراه بود. رکن اساسی قدرت رضاشاه را ارتش تشکیل می« نظمی نوین»با این همه، دورۀ سلطنت رضا شاه با ایجاد 

ترین نوآوری اش را افزایش داد و تسهیلات فراوانی را برای نظامیان در نظر گرفت. اساسیجهت نظمی قابل توجه به آن بخشید، بودجه

مستوفیان قدیم، میرزاهای موروثی و وزیران مرکز نشین فاقد »بود. دیگر از « بوروکراسی نوین دولتی»دوران پس از سلطنت  رضاشاه در

خبری نبود. مستوفیان و میرزاها جای خود را به کارمندانی تمام وقت دادند که در ده وزارتخانه استقرار یافتند. علاوه « اداره در استانها

کشوری دگرگون شد. تبدیل تقسیمات کشوری به استان، شهرستان، بخش و دهستانها یادگار تحولات عصر رضا بر اینها تقسیمات 

  2شاهی است.

                                                 
 4۱۳-4۱3چی، نشر مرکز، صص آوری، محسن مدیر شانه(، ایران بين دو انقلاب، ترجمة کاظم فيروزمند، حسن شمس483۳آبراهاميان، یرواند ) 1
 آبراهاميان، همان ۶
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بایست اشاره کرد. از جملۀ این تحولات تغییر موقعیت زنان در جامعه آن روز بود که نطفۀ در این میان به تحولاتی دیگر نیز می

رس در این دوره افزایشی قابل توجه داشت. گسترش مدارس و توجه بیشتر به تحصیلات عالی بخش داد. مدانوعی از برابری را نوید می

 داد.عمدۀ اصلاحات مدنی آن روزگار را تشکیل می

« مطلوب»دگرگون شده بود اما هنوز « حکمرانی»گذراند. ، ایران دوران جدیدی را از سر می«تجدد آمرانه»و « نظم نوین»با 

دوران رسید. های عصر قاجار به حداقل رسیده بود اما آرمان حکومت قانون کماکان دست نایافتنی به نظر میسامانینبود. اگرچه  ناب

. در دوران پس از سلطنت، قدرت هایی داشت اما عصر تاریک حکومت قانون بودرضاشاه اگرچه در امر حکمرانی پیشروی

های کارگری ممنوع اعلام شده بود، مصونیت های آزاد خبری نبود، فعالیت اتحادیهزد. از روزنامهمطلقۀ رضاشاهی حرف اول و آخر را می

در دوران  1توانست با آن بکند.بیشتر شبیه بود و شاه هر آنچه می خواست می« مهری پلاستیکی»پارلمانی نمایندگان لغو و مجلس به 

مان درقبال حکومت پهلوی دوم از این حیث جامعۀ ایران تحولی معنا دار را از سرنگذراند تا رسالت تاریخی و تبع آن مسؤولیت اخلاقی

تر است قانون و حکمرانی مطلوب کماکان بر دوشمان سنگینی کند و به اکنونیت ما منتقل شود. این رسالت از آنجایی برای ما سنگین

 ایم.ِس پشتمان، دو انقلاب را از سرگذرانده و بهایی گزاف برای آن پرداختهکه در پ

 

 

 از حکومت قانون به حکمرانی مطلوب -8-1-1

مان انتقال یافته و به همین توان به مثابۀ مسؤولیتی تاریخی نگریست که به اکنونیت تاریخیرا می« حکومت قانون»بدین ترتیب، 

هایی که برای وصول بدان ریخته شده مسئول بدانیم. پذیرش چنین های قلمی، عملی و خونر کوششبایست خود را در برابجهت می

یابد که منطق درونی حکومت قانون را حاکم بر الگوهای رفتاری مقامات رسمی بدانیم؛ اینکه مقامات تا چه مسؤولیتی زمانی عینیت می

دانند و به مشارکت شهروندان به زنند، پاسخگویی را بر خود فرض میله دامن میمیزان کنشی مسؤولانه دارند، به شفافیتِ در امورِ محو

خواهی به ایم؛ از قانونداری در اکنونِ تاریخی باور دارند. در این صورت اما پا از مفهوم حکومت قانون فراتر نهادهمثابه آکسیومِ حکومت

مفهومی که حکومت قانون را مثابهء عنصری مقوم در خود جای داده ، «حکمرانی مطلوب»حکومت قانون و اینک از حکومت قانون به 

ها به شعاری ناچیز تقلیل یافته است. مقاله« حکمرانی مطلوب»و « حکومت قانون»ی حاضر و در گفتار امروزینِ حقوقی است. در زمانه

ای از مختصات ا بی هیچ تردیدی کماکان در نقطهشوند امها برگزار میشوند و سمپوزیومها ایراد میآیند، سخنرانیبه نگارش در می

های ای از ایدهایم که به صفر بیشتر نزدیک است. حکومت قانون نه آنچنان مفهومی است که بشود با پارهعملی این مفاهیم قرار گرفته

گرگون اندیشید. حکومت قانون ای دیروانه زیر پایش را تهی ساخت و نه آنچنان است که با صرفِ تأکید بر آن بشود به حکمرانیچپ

هایی دیگر به فهم درآید. به عبارتی گویاتر، حکومت قانون به میانجیِ دیالکتیک با مفاهیمی بایست در همجواریِ عناصر و مؤلفهمی

ود به تواند سامانی نوین را با خپذیری است که میپذیری، پاسخگویی، مشارکت و انعطافدیگر چون شفافیت، پاسخگویی، مسؤولیت

سازند. ارتباط دیالکتیکی حکومت قانون با دیگر مفاهیم را بر می« حکمرانی خوب»ارمغان بیاورد. مفاهیمی که امروزه رویِ هم، مفهوم 

ای عادلانه بدین معناست که هیچ یک بدون داشتنِ نسبتی با دیگری معنا نخواهند داشت، نه حکومت قانون به تنهایی به حکمرانی

                                                 
 همان 1
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حکمرانی »های رایجِ فرضو نه دیگر مفاهیم. به همین دلیل است که حکومت قانون مسامحتًا به عنوان یکی از پیش خواهد انجامید

 شود.در نظر گرفته می« مطلوب

 جهت در بسیاری ماهوی و شکلی اصول کلی طور به و فرآیندها، معیارها، استانداردها از متشکل اما مفهومی مطلوب حکمرانی

 ایجاد برنامۀ از بخشی تا است شده ارائه مطلوب حکمرانی به واقع، ایدۀ .است بشر حقوق تضمین و رعایت و انسانی توسعه به رسیدن

 موجب که نمایندمی فراهم شهروندانی و مؤسسات مانور برای را مناسب فضای که هاییدولت یعنی .باشد 1«توانمندساز هایدولت»

 دولت» با همراه لزوماً که است لیبرالیسم شدۀ اصلاح تفکر از بخشی توانمندساز دولت .شوندمی منابع از مؤثر برداریبهره توسعۀ و رشد

محور،  جویانه، وفاق خوب؛ مشارکت دارد. حکمرانی هاییویژگی خوب حکمرانی .کندمی تأکید «بهتر دولت» بر بلکه باشدنمی «کوچک

 به فساد که کندمی تضمین خوب حکمرانی .است قانون تابع و فراگیر و بخش، منصفانه اثر پذیر، کارآمد وپاسخگو، شفاف، انعطاف

 نیازها به خوب حکمرانی .شود شنیده گیریتصمیم روند در پذیران آسیب صدای اینکه و آید حساب به اقلیت هایبرسد، دیدگاه حداقل

 و هاارزش آن طریق از که است روشی خوب داریحکومت یا حکمرانی 2.است آنها پذیرای و حساس جامعه آتی و فعلی احتیاجات و

بشر و  حقوق تضمین و ارتقاء لحاظ این از و شوندمی باشد، محققمی بشر ملل، حقوق سازمان ادبیات در آن مهمترین که اهدافی

 که سیاسی ژیمر معاصر، هر بشر حقوق مطابق .آورد شمار به خوب حکمرانی معیار و سنجه ترینمهم توانمی را های گوناگون آننسل

 در اجرایی و حقوقی، سیاسی مؤثر هایمکانیزم و نماید دفاع تعدی و تجاوز مقابل در خود شهروندان و بشر حقوق از مؤثرتری طور به

 مطلوب یا خوب، شایسته حکمرانی به میزان همان به و بداند پاسخگو و مسئول آنان به نسبت را خود و دهد قرار شهروندان اختیار

 به یا و مندنظام طور به حکومتی نهادهای و هاسازمان وسیلۀ به شهروندی و بشر حقوق نقض عکس، چنانچه به .بود خواهد ترنزدیک

 طور و یا حتی حوادث انسانی و بلایای طبیعی به هااقلیت یا و اجتماعی دیگر هایگروه و افراد علیه سیاسی و اجتماعی هایگروه وسیلۀ

 میزان همان باشند، به محروم اجرایی و سیاسی و قضایی مؤثر و کافی تضمینات و هامکانیزم از شهروندان و افتد اتفاق تریوسیع

 پاسخگو غیر یا خودسر، خودکامه حکومت یا و نالایق، ناکارآمد حکومت عنوان به و گیردمی فاصله خوب حکمرانی مفهوم از حکومت

 3.شودمی شناخته

شود، متأثر از مشخصات و ابعادی است که بیان می« حکمرانی مطلوب»های که به عنوان ویژگی تردید بخشی از آنچهاز یک سو بی

ها در کند. با اینکه این ویژگیهای رقیب متمایز میتر حکمرانی سیاسی و دیگر مدلهای قدیمیهای مدرن را از نمونهاصولاً دولت

ی در باب تعریف دولت مدرن اختلاف نظر وجود دارد؛ با این همه های مدرن مشترک و مورد اتفاق نظر نیست و حتتمامی دولت

هایی را ارائه داد که تا حد زیادی روشنگر باشد و از سوی دیگر در گفتمان حکمرانی مطلوب و در میان ارکان سازندۀ توان شاخصمی

هایی از دولت ن اساس اشاره به ویژگی. بر ایبه حساب آورد« حکمرانی مطلوب»توان به عنوان متعهد اصلی امر دولت را می آن،

نماید؛ خصایصی که وظایف حکومت در تحقق خیر عمومی را کند ضروری میکه رسیدن به امر حکمرانی مطلوب را میسر و تسهیل می

 کند. از آن جمله است؛نیز دو چندان می

   4.کنترل انحصاری ابزارهای خشونت و اجبار فیزیکی1

                                                 
4 enabling states 

 34(؛حکمرانی خوب،توسعه و حقوق بشر،نشریه حقوق اساسی،شماره چهارم،ص 4831هداوند،مهدی) ۶
 46۶، ص 1۱(؛حکمرانی خوب،حاکميت و حکومت در ایران،مجله تحقيقات حقوقی،شماره 4838زارعی،محمد حسين) 8

1 violence 
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 1.داشتن قلمرو2

 2.حاکمیت3

 3.مشروطیت و محدویت به قانون اساسی4

 4.قدرت غیر شخصی و حاکمیت قانون5

 5سالاری عمومی.دیوان6

 6.اقتدار و حقانیّت1

 1.شهروندی9

 9.دریافت مالیات8

های حکمرانی مطلوب ذکر آنها خواهد رفت، مروری کوتاه بر عناوین فوق و مقایسه آنها با صفاتی که در ادامه در خصوص ویژگی

 دهد.واند قرابت این دو مفهوم و مشترکات مفهومی آنها را به خوبی نشان میتمی

 

 خصایص حکمرانی مطلوب

 8.مشارکت1

توان این خصیصه را حداقل یکی از ترین وصف حکمرانی مطلوب است، میترین و اساسیمردمی جوهری 11اگر نگوییم که مشارکت

گران اصلی عرصۀ سیاست و فعالیت ایشان که امر ارکت مردمی به عنوان کنشبنیادهای مهم این مفهوم دانست. به واقع امکان مش

کند. بنیان وجاهت مشارکت های حکمرانی مطلوب را فراهم میکند، امکان تحقق هر چه بیشتر آرمانسیاسی را نیز معنادارتر می

یافت. وقتی اصل، عدم ولایت و قیمومت شخص یا فردی بر دیگری است، این امکان برای خود  11اصل خودآیینیمردمی را نیز باید در 

خیر عمومی را  12های تفاهمیشهروندان وجود دارد تا در فضایی عمومی در خصوص امر عمومی به اشتراک مساعی پرداخته و با کنش

باشد که هرچند اد اجتماعی بسیار مهم و قابل ذکر است، این میبرای خود به ارمغان بیاورند. آنچه که در خصوص نظریه دولت و قرارد

در این نحله قدرت در دست دولت و حکومت به امانت است و باید تنها به نمایندگی از مردم و نمایاننده افکار ایشان باشد، اما باز هم 

وجود داشته باشد. به دیگر سخن، نظریه قرارداد  ای برای عرضۀ مستقیم و بلاواسطه تمایلات و مطالبات شهروندانبایستی فضا و حوزه

اندیشانه مؤید این اجتماعی و دموکراسی نمایندگی نباید منافی حضور مستقیم مردم در عرصۀ سیاست باشد. چه اینکه رویکرد تجربه

                                                 
4 territory 
۶ sovereignty  
8 constitutionalism 
1 impersonal power and rule of law 
5 the public bureaucracy 
6 authority and legitimacy 
۱ Citizenship  
3 Taxation  
۳ participation 
4۱ popular participation  
44 autonomy 
12 Communicative action  
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خارج گشته و نه تنها ترین جوامع سیاسی نیز گاهی سپهر حقیقی نمایندگی از جریان اصلی خود تحلیل است که حتی در دموکراتیک

اند. در خدمت به منافع همگانی گام بر نداشته بلکه در راستای نفی، طرد و نادیده انگاشتن غایت وجودی و تأسیسی خود حرکت کرده

رسد که مراد اصلی از مشارکت مردمی محملی است که در آن صدای خود مردم نیز شنیده شده و عمل خود بر این مبنا به نظر می

م دیده شود. به همین دلیل، مشارکت مردان و زنان به مثابۀ سنگ بنای حکمرانی خوب است. البته لازم به ذکر است که مردم ه

گیری لحاظ شده باشد. مشارکت پذیران جامعه در تصمیمدموکراسی نمایندگی لزوماً به معنای این نیست که منافع و علایق اغلب آسیب

دهی شود. این امر به مفهوم آزادی ایجاد تشکل و آزادی بیان از یک سو و جامعۀ مدنی سازمان مستلزم آن است که متشکل و سازمان

 یافته برای پیگیری امور عمومی از سوی دیگر است. 

 همکاری نبود کنار در ناظر و کننده هماهنگ دستگاه یا نهاد ضعف یا نبود و عمومی امور اداره در ناپذیری در عین حال، مشارکت

 میان متقابل اعتماد عدم و اجرایی هایدستگاه و مردم میان اجرایی نیز معضل دیگری است که در کنار شکاف هایدستگاه بین متقابل

اداری، تحقق خیر همگانی را با صعوبت بسیاری مواجه کرده است که این مهم به هنگام وقوع حادثه  و اجرایی هایدستگاه و مردم

مقررات نیز نقبی زد و این مهم را عامل عدم  و شاید بتوان در کنار فقدان فرهنگ مشارکت، به قوانین سیلاب نمودهایی اساسی یافت.

نهادها  تشکیل و ایجادقوانین منشأ  اولاً های حکومت با یکدیگر  دانست. چه،مشارکت و همبستگی میان مردم، مردم با حکومت و بخش

 اینبنابر. کنند می تعیین را اجرایی هایدستگاه اختیارات و هاصلاحیت حدود ثانیاً و هستند اجرایی هایهای مدنی و دستگاهو تشکل

 هر تمشیت در موازی هایصلاحیت دارای که عرضهم هایدستگاه جوامع مدنی برنیامده از میان مردم و غیر مردمی و همچنین وجود

 پراکندگی همچنین و هاصلاحیت و تشکیلات اینموجد  قوانین در ریشه هستند، شهر ایمنیتأمین در جمله از کشور اجرایی امور از یک

 تحقق و شهر ایمنیتأمین  در اجرایی هایدستگاه ناتوانی عمده علل از یکی اینبنابر. دارد «ایوصله قانونگذاری» شیوه اینناکارآمدی  و

 هایسازمان ایجاداز  ناتوان که است روزآمد و دقیق منقح، مقررات و قوانین نبود کشور و شهرها، در ایمنزندگی  بر شهروندان حق

 .است اجرایی هایدستگاه و هاسازمان تکالیف و اختیارات ها،صلاحیت حدود کارآمد و دقیق تعیین مهمتر آن از و مناسب

 نهادهای در وظایف که طلبدمی را مهم اینجامعه،  اداره بورکراتیک ساختار و پیچیده و مدرن زندگی تردیدبه همین دلیل، بی

چه اینکه،  .شود و امکان مشارکت مردمی و یا اجتماعی و همچنین مشارکت دستگاه های اجرایی را ایجاد کند تقسیم متکثری و متعدد

از  هرکدام که شویم روبرو داریحکومت ساختار در کوچک جزایر با نوعی به که است شده سبب وظایف و فقدان مشارکت تقسیم این

 «مطلوب حکمرانی» یک به رسیدن منظور به که است بدیهی. اندگرفته برعهده را خود خاص هایمسولیت و وظایف ایرجز این

 جامعه، در خاص بخش یک اداره برای هازمان بیشتر در زیرا بگیرند؛ قرار یکدیگر با ارتباط در کارآمدی شکل به جزایر اینبایستی

 هدف خود، وظایف بر تمرکز با عمومی، حوزه هایبخش همه است نیاز هماهنگی اینبه رسیدن برای. شوندمی درگیر متعددی نهادهای

 عمومی حوزه «مجدد سازی عمومی» از ما است بهتر رسدمی نظر به که است دلیل همین به. کنند تلقی جامعه بهینه و بهتر اداره را

 خود، هایمسئولیّت دادن قرار محور با عمومی، حوزه در هابخش همه شودمی سبب که امری. بگوییم سخن حکومتی ارکان برای

 بین در ساختاری هایشکاف دیگر همچنین، نکته .ببینند خود عهده بر جامعه «خوب اداره» به نسبت نیز «مشترکی مسئولیت»

اساساً مردم و  آیا .است دیگر سوی از اجرایی نیروهای و مردم بین محسوس انفکاک و سو یک از جامعه کنندۀ اداره و اجرایی نهادهای

 و «گریزی قانون» که آنچه شاهد ما فاجعه ایندر  آیاباشند؟  داشته نقش فاجعه سیلاب از  پیشگیری در توانستندمی هم جوامع مدنی

 ایم؟ و آیا شهروندان در این خصوص قابل شماتت هستند؟نبوده شود،می عنوان شهروندان «گریزی مسولیت» یا
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 .حاکمیت قانون1

حاکمیت قانون به معنای ساده یعنی حکومت کردن در تمام ابعاد آن به وسیلۀ قوانین و مقررات؛ به واقع در این رویکرد که اگر با 

شود، صلاحیت و اعمال اقتدار حکومتی تنها در قالب قوانین منجر می« حکمرانی مطلوب»رعایت تمام الزامات آن صورت گیرد به 

های حقوقی است و در نسبت با دولت نیز واجد یکی از مفاهیم بنیادین تمامی نظام 1یرند. در این معنا، حاکمیت قانونپذصورت می

در فرانسه. با این حال، حاکمیت قانون  3«منددولت قانون»در آلمان و  2«دولت قانونی»باشد؛ برای نمونه مفهوم و ساختاری مجزا می

 4های اصلی آن تبیین شودنابع تعریفی از آن به عمل نیامده و صرفاً تلاش شده تا عناصر و مشخصهمفهومی است که هنوز در اکثر م

زیرا، اختلافات در تبیین مفهوم شکلی و ماهوی حاکمیت قانون کماکان باقی است و به همین دلیل ارائه تعریفی غیرقابل مناقشه از آن 

جهت صیانت از  1و آیینی 6وص که حاکمیت قانون نیازمند چه ترتیبات نهادیدانان در این خصهمچنین، حقوق 5به سختی ممکن است

توان در خصوص غایت حاکمیت قانون اختلاف داشت؛ این رسد که نمیاما به نظر می 8است، اختلاف دارند. 9های اخلاقی ذاتیارزش

از همین طریق است  ی عمومی است. وانگهی،هاغایت که کارکرد حاکمیت قانون محدودیت قدرت به منظور حفظ حقوق فردی و آزادی

که بیانگر حکمرانی هنجارهای حقوقی بر روابط « دولت حقوقی»توان انتظار تحقق غایت حقوق عمومی را داشت؛ غایتی با عنوان که می

دولت مکلف به  بدین معنا که قدرت عمومی محدود به قواعد حقوقی بوده و 11اجزای دولت با یکدیگر و نیز دولت با شهروندان است

تا در  12این رعایت، در دو ساحت نظام حقوقی)ساختاری و شکلی( و نظم حقوقی)ماهوی(، باید صورت پذیرد 11رعایت آنها است

مفهوم حاکمیت قانون، واجد دو  بدین آیین، باید گفت 13های حقوق اساسی را در خود جای دهد.مفهومی گسترده، تمامی ارزش

های شکلی و ای و فرآیندمحور نبوده و در تضمینهای رویهمیت شکلی قوانین چیزی جز شیوهاست؛ حاک قسم شکلی و ماهوی

های ذاتی قانون از قبیل عام بودن، کلی بودن، الزامی بودن، ناظر به آتیه بودن و.... متجلی است؛ اما در حاکمیت ماهوی قوانین، ویژگی

ها در امر تقنین، اجرا و قضا، اساس کار است و به خصایصی همانند دئولوژیهای ذاتیِ قانون، مبانی و ایضمن بذل توجه به ویژگی

از حاکمیت  1در برداشت شکلی»تر، به تعبیری دقیق 14شود.عادلانه بودن، عقلانی بودن و اخلاقی بودن قوانین نیز اهمیّت بسیار داده می

                                                 
4 Rule of law  
۶ Rechtsstaat  
8 Etat de droit  

، ص 51الملل،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،سـال هجدهم،شـماره (؛جایگاه حاکميت قانون در حقوق بين48۳8زاده،محمود و همکاران)حاجی 1
4۱8 

5 Waldron, Jeremy(2002) Is the rule of law an essentially contested concept (in florida), Law and Philosophy 21 (2):137-164 
6 institutional 
۱ procedural 
3 inherent moral value 
۳ Waldron, Jeremy(2010) The Rule of Law and the Importance of Procedure, New York University Public Law and Legal Theory 

Working Papers, Paper 234 
 ،انتشارات جنگل(؛مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی48۳۱ویژه،محمدرضا) 4۱
 64(؛حقوق اداری تطبيقی،جلد اول،انتشارات سمت، ص 48۳4هداوند،مهدی) 44
 ویژه،همان 4۶
 6۶هداوند،همان: 48
 های ذاتی و عرضی قانون، نک:برای مطالعة اجمالی در خصوص ویژگی 41

 54، مجله مجلس و پژوهش سال سيزدهم، شماره های ذاتی و عرضی قانونویژگی(، 4835راسخ،محمد)
 همچنين، برای مطالعة تفصيلی در این خصوص و مبانی آن، نک:

Fuller, Lon L.(1964). The Morality of Law, Yale University Press 
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از  3شود اما در برداشت ماهویترین اصل محسوب میمهم، 2«قانونیت»قانون، تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین و اعمال اصل 

حاکمیت قانون، توجه به دیگر اصول و معیارهای فراحقوقی و اخلاقی از جمله، اصول حقوق طبیعی و اصول عدالت واجد اهمیت بوده و 

کلی قانون مقرون به بدین آیین، پر واضح است که صرف تحقق حاکمیت ش 4«شود.جزء لاینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می

صواب نبوده و واجد مطلوبیت نیست و بدون وجود حاکمیت ماهوی قانون، دسترسی به قوانین عادلانه و منصفانه میسور نیست. به 

باشد و های ذاتی آن، برداشتی حداقلی است، هرچند که اسّ و اساس میعبارت دیگر، برداشت شکلی از حاکمیت قانون به همراه ویژگی

یابند. النهایه باشد که نظر به مناسبات ذاتی هر جامعه، افکار و اهداف شهروندان، نظم و نسق میل و مطلوب ماهیّت قوانین میحد کما

طرفانه اعمال شوند ای است که باید بیها و ساختارهای حقوقی دموکراتیک و عادلانهباید اذعان داشت، حکمرانی مطلوب مستلزم آیین

طرفانه و به دور از جانبداری قوانین و بنیاد باشد. بدین قرار، تحقق حکمرانی خوب منوط به اعمال بیم نظمی حقداد آن لاجرتا برون

رعایت انصاف در این خصوص است که این مهم مستلزم وجود قوه قضاییه مستقل و نیروی پلیس فساد ناپذیر است که مشخصاً در 

 شوند. ، به بوتۀ آزمون گذاشته می1389نند سیلاب های مهم تاریخی همچون حوادث طبیعی مابزنگاه

 

 1.شفافیت1

نفعان نیز در این راستا ها در عرصۀ عمومی به صورتی شفاف انجام گرفته و البته حضور اکثریتی ذیسازیبه این معنا که تصمیم

تی صورت پذیرد، چه اینکه امروز اطلاعات مورد توجه باشد؛ به نوعی که تصمیمات اخذ شده بر پایۀ منافع همگانی و بدون رانت اطلاعا

نیز به نوعی جنبۀ کالایی یافته و شفافیت در خصوص ارائه اطلاعات نیز بسیار حائز اهمیت است. به طور کلی هدف این است که هر 

سد؛ چه اینکه این گیرد به سمع و نظر شهروندان نیز براقدامی که به وسیلۀ کارکزاران حکومتی و در راستای منافع عمومی انجام می

پذیر بودن امور را به دنبال دارد و حس اعتماد و پینیریزی و پیشرسانی و شفافیت نیز خود منفعتی عمومی است و قابلیت برنامهاطلاع

 های عمومی رعایت آنای است که در همۀ عرصهها را در عرصۀ عمومی به ارمغان خواهد آورد. شفافیت مقولهسازیاتکاء بر تصمیم

های حکمرانی مطلوب و امکان و امتناع تحقق آنها از این رهگذر سنجیده شوند. به طور مثال شفافیت در الزامی است تا مؤلفه

تصمیمات و آراء قضایی در برخورد با تخلفات، جرائم و رانت اطلاعاتی موجب حس اعتماد و اطمینان برای شهروندان شده و مردم در 

توانند آزادانه به اقدامات قانونی خود در های گوناگون حق دسترسی به این تصمیمات را داشته و میدر حوزههای کلان خود ریزیبرنامه

 های گوناگون مبادرت ورزند.زمینه

 تلقی خوب اداره تحقق لوازم از نیز اداری حقوق منابع برخی در و شده محسوب مطلوب حکمرانی اصول از امروزه که  شفافیت

 پاسخگویی بستر آن، بدون که چرا. رسدنمی نظر به تردیدی آن، اجرای ضرورت در و شده فراگیر چشمگیری به طور گردد،می

. شد نخواهد میسر نیز مقامات و نهادهای اداری اعمال بر قضایی و مردمی هاینظارت امکان و نشده فراهم دولتی مقامات

                                                                                                                                                                  
 و، نک:

 31، شماره ۶4مجله تحقيقات حقوقی،دوره اخلاقیات درونی قانون در اندیشه لون فولر، (، 48۳۱رحمت اللهی و یزدی زاده البرز)
4 Formal conception  
۶ Legality  
8 Substantive conception   

 56های مجلس، ص ها،انتشارات مرکز پژوهش(؛حاکميت قانون؛مفاهيم،مبانی و برداشت4835مرکز مالميری،احمد) 1
5 Transparency  
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 در که موارد این جملۀ از. داشت را آن موثر و کامل تحقق انتظار تواننمی آنها بدون که دارد لوازمی بنیادین، اصل این تحقق اما

 به طوری که است؛ واضح و روشن به طور اداری، اعمال و تصمیمات مستندات و دلایل ارائه گردد، رعایت باید شفافیت تحقق راستای

به  که شکلی به سازد روشن همگان برای آن را مختلف جوانب و باشد اداری اعمال مختلف زوایای گویای و مبیّن مبانی، و ادله این

 گردد. هویدا گیرندهتصمیم مقامات اشتباهات و هاغفلت ضعف، نقاط خوبی

در این راستا، وقوع حادثۀ سهمگین سیلاب دلایل بسیاری داشته است که لازم است در فضایی بسیار شفاف تمامی آن دلایل و 

عوامل به صورت آزادانه در دسترس عموم مردم و همچنین مقامات قضایی و ناظر قرار گیرد تا ایشان برای قضات، داوری و 

اطلاعات باید در سه مقطع پیش، حین و پس از حادثه در دسترس قرار گیرد؛ به ویژه در گیری با دشورای مواجه نشوند. این تصمیم

اند و حق مقامات قضایی و ناظر و مقطع پیش از وقوع حادثه، زیرا تصمیمات و دلایل بسیاری وجود داشته که موجب وقوع سیلاب شده

 هی کنند. همچنین مردم است تا نسبت به آنها، به صورت کاملاً شفاف، کسب آگا

 

 1پذیری.انعطاف8

انعطاف پذیری نسبت به چه چیزی مورد نظر است؟ در این ویژگی آنچه که مهم است میزان حساسیّت و واکنش نسبت به نیازها و 

مطالبات شهروندان به ویژه در مواقع بحرانی است که بایستی نظر به پویندگی، بالندگی و سیّال بودن نیازهای اجتماعی و همچنین 

اند، به آن توجه جدی مبذول داشت. به واقع ادارۀ صحیح و کارآمد ساختارهای بینیوادث غیرمترقبه که عموماً در ایران غیرقابل پیشح

پیچیدۀ اجتماعی و تو در تو مستلزم انعطاف پذیری در اخذ تصمیمات و همچنین انعطاف پذیری نسبت به تصمیمات اخذ شده به ویژه 

باشد. البته لازم به ذکر است که انعطاف پذیری به معنای عدم قطعیت تصمیمات که موجب بی طراری میدر مواقع بحرانی و اض

باشد. اما به معنای توجه به امکان تغییر و برگشت از تصمیماتی است که مطلوبیّت، کارایی، شود، نمیاعتمادی به مقامات عمومی می

پذیری در نهادها و آورد. در واقع این انعطافروند حتی اختلالاتی هم به وجود میکارآمدی و اثربخشی لازمه را نداشته و ادامۀ آن 

و مدیریت بهتر حوادث و بلایا منجر شود؛ چه اینکه به هنگام  2تواند در نهایت و هرچه بیشتر به امر اداره خوبفرآیندها است که می

اند و تنها به هنگام اجرایی شدن آن تصمیمات است که آینده مواجهناپذیری امور پسپینیها مقامات عمومی با پیشسازیاخذ تصمیم

پذیری باعث بهبود روند اخذ تصمیمات شان)اگر باشد( هرچه بیشتر نمود عینی یافته و در این هنگام است که امکان انعطافعدم کارایی

 سازند.بعدی شده و تصمیمات فعلی را نیز کاراتر می

 

 1محوری.وفاق1

آورد که مدیریت هایی را در تمام جوامع انسانی به بار میها و تعارضها، تضارب آرا و تضاد منافع لامحاله موجبات تنشتعدد اندیشه

سازی در هر ها و هدایت آنها در مسیری که به وفاق در جامعه منتج شود، مسألۀ مهمی است که مدیران ارشد تصمیماین تنش

ها اداره امور را مختل کرده و امر رواداری و تساهل را اشته باشند؛ چه اینکه عدم کنترل این تنشای باید به آن توجه بنیادین دجامعه

                                                 
4 Flexibility  
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رسد مسألۀ عرفیت قدرت و اعمال غیر شخصی آن در برد. در این راستا و برای احتراز از این وضعیت نابهنجار به نظر میبه محاق می

های مسلم و پذیرفته شدۀ جامعه باشد. به واقع حکمرانی ها و آیینر برابر اندیشهها و حمایت از آنها داین راستا ضامن حقوق اقلیت

گری میان علایق و منافع مختلف و نامشابه در جامعه برای رسیدن به وفاقی عام و چگونگی دستیابی به آن در خوب مستلزم میانجی

بینی گسترده و وب همچنین مستلزم سعه نظر و روشنموردی است که بهترین منفعت را برای کل اجتماع دربر دارد. حکمرانی خ

ای مورد نیاز است. این امر طولانی مدت در مورد آن چیزی است که برای توسعۀ انسانی پایدار و چگونگی نیل به اهداف چنین توسعه

 صرفاً نتیجۀ درک بسترهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی یک جامعه و گروه معین است.

 و ما جامعه که داد نشان خوبی ها و بازخوردهای شهروندان، به ویژه نسبت به جریان حادثه سیلاب، بهواکنش در این راستا، نوع

 با هاپدیده و حوادث اند که همهبه این مسأله بسیار معترض و اندزده سیاست دیگری زمان هر از بیش جامعه، نخبگان الخصوصعلی

 مصالحه عدم و افتراق عامل ترینجدّی مهم این شود کهمی تحلیل و سازمانی، نظاره-فردی منافع مبنای بر صرفاً و سیاسی عینک

 هایشکاف و مسئولانه، اختلافاتغیر رفتار این دادِ است که برون «منافع مّلی مصالح و»حول  اجماع و تعریف  در شهروندان و نخبگان

این  .است نموده مواجه خود خاص هایدشواری و هاچالش با را مشترک منافع بر وفاق راه عمق بخشیده و را اقشار پیشین بین موجود

وضعیت، پس از سیلاب که بخشی از مال و جان و روان ایران را با خود برد نیز به روال مشابه، ادامه یافت و از همان ساعات اولیه، 

لان و ملی، رخ نمود؛ موضوعی که شاید بتوان عامل اصلی ها آغاز شد و بار دیگر، شبح عدم وفاق بر سر مصالح و مسائل ککاریسیاسی

توان گفت عوامل وحدت آفرین در ایران به تمامه در اختیار دولت است؛ از نظام سیاسی، حقوقی و آن را حکومت دانست؛ چه اینکه، می

 اداری متمرکز گرفته تا رسانۀ ملی.  

 

 1.انصاف و فراگیری6

برند، محل که به خصوص در مورد افرادی که در اقلیت، فقر و نادیده انگاشته شدن به سر می ای استانصاف و فراگیری دو مقوله

ای که در انزوای مالی و فکری و کند که به تمامیت جامعه فکر و بها داده شود؛ در این وضعیت عدهتأمل است. به واقع انصاف حکم می

ه و در کانون  توجه انصاف و فراگیری خواهند بود. در واقع سعادت و فراموش نشد 2فرهنگی هستند با توجه به همبستگی اجتماعی

بهروزی یک جامعه وابسته به اطمینان از این موضوع است که همه اعضای آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و اینکه احساس 

پذیران ها و به ویژه اغلب آسیبهمه گروه شود کهاند.این امر باعث شده مینکنند که از جریان و روند کلی جامعه کنار گذاشته شده

 فرصت بهبود و تأمین سعادت خود را داشته باشند.

 

 1.کارآمدی و اثربخشی7

تر است تا وفق آن حکمرانی مطلوب به بوتۀ آزمایش گذاشته شده و به راستی مورد محک و ای انضمامی و عینیاین معیار سنجه

های حکمرانی نظران گفتمان حکمرانی مطلوب، این مورد اخیر در واقع از خصیصهبرخی از صاحبارزیابی قرار گیرد. هرچند که به زعم 
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مطلوب نیست بلکه از آثار این دیسیپلین است. به هر صورت، حکمرانی مطلوب به این معنا است که فرآیندها و نهادها منجر به نتایجی 

برداری از منابع در اختیار را به هنگام وقوع حوادث و بلایا ال بهترین بهرهکنند و در عین حشوند که نیازهای جامعه را تأمین میمی

وری( در بستر حکمرانی خوب، استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفاظت از محیط نمایند. همچنین مفهوم اثربخشی)بهرهپذیر میامکان

 شود.زیست را شامل می

 

 و مسئولیّت 1.پاسخگویی4

معنا هستند، جای بررسی دقیقی است. گستره و همتوانند در ترادف با یکدیگر به کار رفته و آیا همئولیت میاینکه پاسخگویی و مس

تواند در راستای تضمین و جبران به کار گرفته شود، مسألۀ غامض ترین مقوله در امر حکمرانی مطلوب که میرسد که اصلیبه نظر می

رسد که یک مقام عمومی ابتداً بایستی پاسخگو باشد تا شاید در پس این مقوله آن مقام میپذیری است. به نظر پاسخگویی و مسئولیت

مسئول تلقی شده و مورد تعقیب حقوقی و قضایی قرار گیرد. پس تا زمانی که مقامی خود را پاسخگو نداند شاید نتوان مسئولیت وی را 

گویی شرط اصلی حکمرانی خوب است. نه تنها نهادهای حکومتی بلکه شود. به تعبیری، پاسخاحراز کرد، یا حداقل این مهم سخت می

نفعان خود پاسخگو باشند. این مهم زمانی اهمیت و حتی بخش خصوصی و نهادهای جامعۀ مدنی نیز بایستی به عموم مردم و تمام ذی

تیارات و قدرت است، به همین نسبت یابد که بدانیم حکومت به عنوان شخصیتی که دارای بیشترین امکانات و اخاصالت بیشتری می

 پذیری را نیز داشته باشد. باید بیشترین پاسخگویی و مسئولیت

به هر روی، بسته به اینکه تصمیمات متخذه یا اقدامات انجام شده در یک سازمان یا مؤسسه، درونی یا بیرونی هستند، مشخص   

به طور کلی یک سازمان یا مؤسسه به کسانی پاسخگو خواهد بود که شود که این نهادها در مقابل چه کسانی پاسخگو هستند. می

دهند و در این وضعیت، گذارد. اما گاهی وقایع یا اعمالی در سطح کلان و ملی رخ میتصمیمات یا اقدامات وی بر آنها تأثیر می

، نیز گسترۀ پاسخگویی 1389وردین پاسخگویی نیز باید در سطح کلان و ملی صورت پذیرد. در وقوع حوادث طبیعی نظیر سیلاب فر

گانه و نهادهای عالی حاکمیتی، بیش و کم قصور و باید ملی باشد؛ چه طیف وسیعی از نهادهای کلان حکومتی اعم از قوای سه

گیری آن و یا عدم مدیریت صحیح آن، مسئولیت دارند و بینی یا پیشتقصیرهایی داشته و در حد خود در وقوع سیلاب یا عدم پیش

ها تشکیل شد و وفق دستور رئیس جمهور بنا بر باید پاسخگو باشند. در این راستا، و به دستور رئیس جمهور محترم، هیأت ملی سیلاب

ها نهایت همکاری را با هیأت داشته و در این مسیر کشف حقایق را تسهیل کنند. هیأت نیز بنا به وظیفۀ محوله و آن که تمامی دستگاه

ربط ارسال داشت. با وجود گذشت زمان ونی و سازمانی نهادها، سؤوالاتی را مطرح و برای دریافت پاسخ به مراجع ذینظر به وظایف قان

لازمه و نیز پاسخ مثبت به استمهال آن مراجع، بسیاری از آنها خود را در مقابل هیأت که به نمایندگی از ملت در راستای کشف حقایق 

اند که م بوده است، پاسخگو ندانسته و به نوعی از مسئولیت ذاتی خود در این زمینه شانه خالی کردهپیرامون حادثه سیلاب در حال اقدا

 در ادامه به این مراجع اشاره خواهد شد. عدم تمکین به پاسخگویی که خود ریشه در عدم شفافیت و حاکمیت قانون دارد. 
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 از حکمرانی مطلوب به اداره خوب -8-1-8

 ،2پاسخگویی ،1شفافیت: برشمرد چنین توانمی را مطلوب حکمرانی اساسی هایویژگی ترینگذراندیم، مهم همانگونه که از نظر

صورت انتزاعی ه رسد در کنار ارکان حکمرانی خوب که ب. اما به نظر میجویی عدالت و  5قانون حاکمیت ،4مشارکت ،3پذیری مسئولیت

های اجرایی که ارتباط بیشتری با مردم داشته و با حقوق و حاکم می باشد، در دستگاهو کلی بر تمام نهادهای حکومتی و قوای سه گانه 

به ویژه در برخورد و تر لازم است که با تقریر آنها، نهادهای اجرایی کشور تر و ملموساحکامی جزئی منافع مردم بیشتر سر و کار دارند،

توان حقوق به همین دلیل می کمرانی مطلوب در نهایت محقق گردد.ای عمل کنند که حبه گونهمدیریت حوادث طبیعی و انسانی 

شان تحت تأثیر تصمیمات و اقدامات مقامات اجرایی و های زندگیاداری را حقوق زندگی روزمرۀ شهروندانی تلقی کرد که تمام ساحت

رایی شدن اصول بنیادینش، تحقق های حقوق شهروندی در ارتباط با حقوق اداری و اجعمومی است؛ چه، بخش اعظمی از انگاره

مفهوم اداره است که مبنا  همینبر دهد و اساسًا یابد. این مهم بیش از هر چیز پیوند تنگاتنگ حقوق اساسی و اداری را نشان میمی

ت گردد مفهومی که مبین اصولی است که باید در ادارات دولتی کشور رعای .ه استخوب از حکمرانی مطلوب منتزع گشته و متولد شد

توان انتظار تحقق حکمرانی مطلوب در قلمرو حکومت را ب های قوه مجریه،خصوص دستگاهه اجرای آنها در نهادهای عمومی ب تا با

نزد نهادهای عمومی و اصل الزام به بیان  1، حق دسترسی به اطلاعات6داشت. در این راستا اصولی همچون حق دسترسی به پرونده

تواند زمینه پاسخگویی و مسئولیت پذیری را نجر به شفافیت خواهد شد همچنانکه همین اصل ارائه دلیل میم 9دلایل و مبانی تصمیم

های اداری می شود و اصولی نظریات شهروندان منجر به مشارکت بیشتر آنها در تصمیم گیری 8نیز فراهم کند. در این میان، استماع

از سوی  13و عدم تبعیض 12وح قانون را فراهم نموده و نهایتا رعایت اصل برابریزمینه حاکمیت متن و ر 11و تناسب 11همچون قانونیت

های مهم و اساسی در جهت تحقق عدالت جویی و عدالت محوری خواهد بود. بنابراین همچنانکه حکمرانی مطلوب با مقامات دولتی گام

باشد، اداره نهادهای حکومتی در تمام سطوح آن میهای آزادی و دموکراسی در سطح دنبال اجرای آرمانه اصولی کلی و انتزاعی ب

کند و های اجرایی کشور دنبال میتر جهت تنظیم روابط میان مردم و دستگاهتر و جزئیای اجراییخوب نیز این هدف را با ترسیم نقشه

ه اساسی شهروندان برشمرد؛ بهای توان هدف این دو مفهوم را واحد و همانا تنظیم قدرت و تضمین حقوق و آزادیاز این جهت می

 .پردازد و دومی در بعد دستگاه اجراییکه اولی در سطح نهادهای حکومتی به این مهم می طوری
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 سیلاب حادثۀ با اداره خوب اصول نسبت

 ؛خوب اداره یشکل اصول

 استقلال؛ و بیطرفی . اصل1

اقتضا  1باشد. بیطرفیاداری در هنگام اتخاذ تصمیمات دولتی میهای اداره خوب، استقلال و بیطرفی مقامات یکی از اصول و ویژگی

به بررسی موضوع  3داوری و ذهنیت قبلیگیری نکنند و به عبارت دیگر بدون پیشتصمیم 2کند که کارمندان اداری جانبدارانهمی

به ترجیح شخصی بر دیگری و یا تاثیر فلذا مجاز  .پرداخته و طبق اسناد و مدارک و مقررات قانونی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند

گیری نخواهند بود. اصل بیطرفی دلالت بر این امر دارد که در تصمیمات اداری صرفا عاملی غیر از عوامل قانونی در فرآیند تصمیم

آمیز نیز بدلیل ممنوع است. بدین ترتیب رفتارهای تبعیض 4بایستی قوانین لحاظ گردد و بر این اساس اتخاذ هرگونه تصمیم خودسرانه

 .باشدعدم ابتناء بر قانون مجاز نمی

 

 معقول؛ مهلت رعایت . اصل1

در فرآیندهای اداری و پاسخگویی به شهروندان  6و تنبلی 5این اصل بیانگر آن است که کارمندان و نهادهای عمومی باید از تأخیر

 1اجتناب ورزند و امور تحت رسیدگی آنها به سرعت و بدون تأخیر صورت پذیرد و بدین ترتیب می توان گفت این امور در وقت معقول

 و ترین کوتاه در و مناسب ای گونه به اداری رسیدگی فرآیند در تقاضایش داشت خواهد حق شهروند هر لحاظ بدین انجام شده است.

 زمان مدت در پاسخگویی که نماید می بار عمومی مقامات بر را تکلیفی اصل این اساس این بر و شود رسیدگی ممکن زمان ترین سریع

 کرده رعایت را قوانین در شده مشخص  زمانی قلمرو و مهلت اداری فرآیندهای در بایستی دولتی مقامات است. فلذا آن لوازم از معقول

 کنند خودداری قانونی تکالیف انجام در جهت بی تأخیر از بایستی باشد نشده مشخص خاصی مهلت و محدوده جاری مقررات در اگر و

 گردد.می محسوب بد اداره یک کند اداره مجموع در جهت، بدین. برسانند انجام به را خویش وظایف کندی بدون و سرعت با و

خصوص حادثۀ سیلاب، عدم حضور به موقع نهادهای امدادی یا اورژانسی یا ها در زنییکی از فرضیات و گمانه

های عظیمی که برخی از ایشان کردند و در این راه نیز از هیچ فشانیای که نباید با آن به دلیل جان. مسألهرسان بوده استکمک

همچنین، لازم است که شان، مبرا دانست. لیتلاشی مضایقه نکردند، احساسی برخورد کرد و این سازمانها را از مسئولیت احتما

گردند، به رعایت عملیاتی اصل رعایت مهلت معقول تن در سازمان مدیریت بحران نیز در حوادثی که بحرانی اعلام می

 .دهند تا از تشدید بحران جلوگیری شود
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 استماع؛ . حق1

های حقوقی ول آیینی است که امروزه در غالب نظامیکی از حقوق و اص 2و به عبارت دیگر اصل شنیده شدن 1حق بر استماع

علی رغم اینکه اصول عدالت طبیعی در ابتدا حاکم بر  .گردددموکراتیک دنیا در حوزه مسایل قضایی و اداری پذیرفته شده و اعمال می

های اداری که در واقع آنها نیز نها و قضات بودند اما با توسعه حقوق اداری، محاکم تلاش کردند تا اصول مزبور را بر سازمادادگاه

 همانند قضات و شاید بیش از آنها در حال تصمیم گیری و تاثیرگذاری بر حقوق و منافع افراد هستند، اعمال کنند.

« جامعه»و « شهروندان»یا به طور کلی برای  ذینفع هر برای حقی آن را نتیجه در و کرد تفسیر وسیع را استماع حق توانالبته می

 هایگیرد. بر این اساس، سازمانقرار می اداری اقدامات یا تصمیم تاثیر ایشان نیز به نحوی عام تحت منافع و حقوق که نمود تلقی

 استماع جمله از طبیعی عدالت اصول از باید گذاردمی فرد یا جامعه و شهروندان اثر یک حقوق بر که تصمیماتی اتخاذ هنگام به اداری

 حقوق در بسیار تواند می و شده محسوب اداره مقابل در شهروندان بنیادین حقوق از که امروزه استماع حق به هرحال. کنند تبعیت

 در خصوص فرد یا شهروندان معمول اداری اقدام هیچ که است آن بر مبتنی باشد، موثر اداری خدمات از آنها رضایتمندی ارتقاء و مردم

 مخاطب برای اداری تصمیم یک اتخاذ از قبل دیگر عبارت به .شود داده نظریات بیان فرصت ایشان به آن اقدام، از قبل آنکه مگر نگردد

 .گردد فراهم تصمیم آن با مرتبط موضوعات و عوامل همه مورد در اظهارنظر فرصت باید ذینفع یا تصمیم

 

 پرونده؛ به دسترسی . حق8

 حق. باشد می الزامی دولتی کارمندان برای آن رعایت که است خوب اداره ویژگیهای از یکی  پرونده یا فایل به دسترسی حق

 و دسترسی حق آن، در ذینفع افراد یا و اداری تصمیم یا اقدام آن مخاطب اداری، فرآیند یک در که است آن مبین پرونده به دسترسی

 در گردد می اتخاذ تصمیمی وی مورد در که شخصی ترتیب بدین. باشند داشته را اداری عمل آن به مربوط مدارک و اسناد ملاحظه

 باشد. داشته را پرونده مدارک و اسناد و اوراق تمامی به دسترسی حق بایستی تصمیم، آن اتخاذ مراحل تمام

 

 

 

 اداری؛ تصمیم دلایل ارائه . اصل1

 نقش که است الزاماتی از یکی  تصمیم مبانی و دلایل بیان به تکلیف یا و  اداری تصمیمات و اقدامات بودن مستدل و مستند اصل

 مقامات شخصی های سلیقه اعمال و ها خودسری از جلوگیری و قوانین چارچوب در دولتی تصمیمات و اقدامات تحدید در مهمی

 برخوردار خوب اداره مفهوم در نیز مهمی جایگاه از اساس این بر. کند می ایفا دولتی ادارات با مردم روابط بهبود نتیجه در و اداری

 ای گونه به نمایند؛ بیان روشنی به را خویش تصمیمات قانونی مستندات و مبنا باید دولتی مقامات که است آن اصل این مفهوم. است

 هر اصل، این مطابق. است گردیده اتخاذ قوانینی چه اساس بر و توجیهی چه با متخذه اداری تصمیم شود مشخص ضوح،.و به که

 در که است آن بیانگر اصل این حقیقت، در .کند پیدا اطلاع اداری و عمومی مقام توسط تصمیم اتخاذ دلایل از تا است محق شخصی

                                                 
4 Right to be heard 

۶ Principle of hearing 
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 نویسندگان، از برخی جهت بدین. گردد ذکر دقیقا آن توجیهات و قانونی مبانی باید بلکه شود گویی کلی نباید اداری تصمیمات

 باشد. موضوع زوایای و امر جوانب تمامی گویای باید که اندکرده تشبیه هواپیما سیاه جعبه به را اداری تصمیمات

 

 خوب؛ اداره ماهوی اصول

 بودن قانونی .اصل1

 سیاسی و حقوقی نظامهای بنای زیر که است عمومی حقوق در حاکم اصول ترین مهم و ترین بنیادی از یکی  قانون حاکمیت اصل

 از و بوده قانون چارچوب در بایستی حکومتی و عوموی مقامات تصمیمات و اقدامات ،کلیه اصل این مطابق. گردد می تلقی امروز دنیای

 تمام و بوده برابر قانون مقابل در شهروندان و زمامداران کلیه که کند می اقتضا اصل این.باشد مبرا سلیقه اعمال و سری خود گونه هر

 نیز اداری حقوق اساسی اصول از ، بودن قانونی اصل راستا این باشند. در مسئول و پاسخگو خود اعمال مقابل در دولت و ملت آحاد

 در اداری مقامات اصل، این مطابق.نمود تحلیل اصل همین پرتو در توان می نیز را اداری حقوق اصول سایر بطوریکه شود می محسوب

 را اداره اصل، این. دارد حکومت آنها به که هستند قواعدی کلیه رعایت و احترام به مکلف و نبوده آزاد اقدامات انجام و تصمیمات اتخاذ

 مأموران اقدامات و تصمیمات تمام بایستی قانون، از مردم اطاعت از غیر که است آن بیانگر و دارد وامی حقوقی قواعد از تبعیت به

 دولتهای در که چرا است؛ نکته همین در نیز  و قانوندار چنانچه مهم ترین وجه تمایز دولتهای پلیسی .باشد قانون با منطبق نیز دولتی

 قوانین چارچوب در نیز دولتی واحدهای و ماموران اقدامات مدار، دولت قانون در اما کند می حکومت شهروندان بر صرفاً  قانون پلیسی،

اصل قانونیت مبنای تشکیل اقدام و فعالیت اداره است به گونه ای که کلیه فعالیت ها و اقدامات اداری در  بود. خواهد مقررات و

قانونی  ،1چارچوب قانون اعمال گردیده و باید مبنای قانونی داشته باشد.این اصل در قوانین اداری تحت عناوینی چون اصل تفوق قانون

 یکبار برده شده است. 4عنوان اصل حاکمیت قانون تر تحتو در مفهوم کلی 3، مشروعیت2بودن

 

 

 تبعیض عدم . اصل1

 و یکسانی معنای به تبعیض عدم وجه هیچ به لذا و است ناعادلانه یا ناروا تبعیض اعمال ممنوعیت تبعیض، عدم اصل از منظور

 نکنند اعمال تبعیض شهروندان به نسبت عمومی ماموران که داشت انتظار تواننمی وجه هیچ به اساس این بر. نیست مطلق همانندی

 که است اساس این بر خیر؟ یا است داشته وجود نابرابری این برای توجیهی قابل مبنای آیا که شود نگریسته آن مبنای به باید بلکه

 .باشد می ممنوع تبعیض مواردی چه در که گردد مشخص تا شود می شمرده حقوقی های نظام در ناروا های تبعیض مبانی نوعا

 

 مشروع انتظار . اصل1

                                                 
4 Supremacy of law 
۶ Legality 
8 Legitimacy 
1 Rule of law 



189            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

 اثر ،در عمومی کارگزاران و افراد متقابل روابط در که شود می گفته معقولی توقعات و ها خواسته به مشروع انتظارات

 معقول تمایلات نقض ضمن آنها، به توجه عدم یا و انصراف که نحوی به است شده ایجاد اداری های رویه و ،سیاستها تصمیمات،اقدامات

 خواهند حقوقی حمایت نوعی مستلزم شده یاد انتظارات جهت این به و شود می شهروندان منقض سلب یا خسارت ایراد ،موجب سابق

 و باشند داشته را خود رویه و عملکرد تغییر حق عمومی، منافع اقتضاء به مواردی در ،باید قانون مجوز با جامعه در اداری مقامات .بود

 که کند می ایجاب انصاف و عدالت دیگر، طرف از اما. آورد وارد لطمه عموم منافع به است ممکن حق این اعمال عدم که است مسلم

 قابل مردم، برای عمومی های نهاد تصمیمات بهتر عبارت به و کنند اعتماد اداری مقام موجود ای رویه و تصمیمات به بتوانند شهروندان

 در توازن و تعادل نقطه یک ایجاد با اصل این اساس، این بر.نمایند گذاری سرمایه و ریزی برنامه آن، طبق بر بتوانند تا باشد بینی پیش

 تغییر مقابل در فرد انتظارات باید میزان، چه به که است آن ،مبین عمومی و خصوصی منافع همچنین و فرادولت میان روابط

 بود؟  خواهد معقول و موجه شهروندان انتظارات از یک کدام حقیقت در و شود حمایت دولتی سیاستهای

 که جائی تا باشد می اهمیت حائز بسیار اداری اقدامات در آن به احترام که است اداری حقوق بنیادین اصول مشروع از انتظار اصل

 اگر که چرا. هست نیز شایسته و مطلوب اداره یک های شاخصه و ها ویژگی از یکی اصل این خوب، اداره به منابع مربوط اساس بر

 مرجعی عمومی، افکار منظر در مذکور مقام باشد، مشروع انتظارات به احترام متضمن که شود اعمال ای گونه به اداری مقام قدرت

 مشارکت برای شهروندان ،انگیزه آن مطابق زیرا کندمی فراهم را اداری آمدی کار سطح ارتقای زمینه امر این.شد خواهد تلقی مشروع

 مسلم یابد. آنچه می افزایش دولتی اقدامات و قواعد از تبعیت و عمومی مقامات تصمیمات با همراهی گیری، تصمیم فرآیندهای در

 با مرتبط امور در دارند نیاز شهروندان باشد، می عمومی های نهاد و مردم میان اعتماد وجود به منوط همگی اهداف این به نیل است

 افراد خصوصی، اشخاص میان روابط در.خیر یا کنند اعتماد مقامات این تصمیمات و اظهارات به توانند می آیا ،بدانند دولتی مقامات

 آنها متقابل اقدامات شفافیت، ایجاد با بطوریکه. کنند ملزم قرارداد یک قالب در خود مقرربین کلمات با را خود طرف بود، خواهند قادر

 اداری، اعمال که آنجا از اما.گیرد می صورت سازی اعتماد نوع یک قرارداد طرفین بین ترتیب بدین و بوده بینی پیش قابل و مشخص

 در نبوده و بینی پیش قابل اداری اقدامات گردد، فلذا می اعمال اداری یکجانبه اعمال قالب در بلکه قرارداد و توافق شکل به نه غالبا

 در اخلال به اداری متلون و متنوع تصمیمات اتخاذ با است ممکن مشروع، انتظار همچون اصولی توسط تقیید و تحدید عدم صورت

 اطمینان امنیت، به نیاز مشروع انتظار هذا علی. گردد منجر عمومی های نهاد به اعتماد و اتکا امکان عدم و شهروندان های ریزی برنامه

 .گردد می باز دارد، وجود دولتی مقررات و تصمیمات تعهدات، و فرد بین روابط در که ناامنی و تغییر از پر دنیای یک در ثبات و

 

 

 تناسب . اصل8

 به یا اداره راستا این در. است دولت های برنامه اجرای طریق از قانونگذار نظر مورد اهداف به بخشیدن تحقق اداره، هر وجود توجیه

 میان ارتباط به تناسب اصل. آورد وارد افراد منافع بر را آسیب کمترین که گیرند کار به را ابزاری بایستی اداری مقامات بهتر عبارت

 فهم قابل و موجزترین در تناسب اصل حقیقت، است. در مربوط اهداف آن به یابیدست برای استفاده مورد ابزار و  عمومی عمل اهداف

 مقامات از توان نمی واقع در .باشد متناسب و سازگار نظر مورد اهداف با اتخاذی اقدام یا عمل که است آن مستلزم برداشت، ترین

 ای مداخله نوع هیچ نیز حال عین در و سازند محقق را عمومی اهداف شایسته و کامل بصورت که داشت را توقع این اداری و عمومی

 راستا این در. باشد عمومی منافع تأمین و مقنن اهداف با متناسب مداخله این میزان باید اما. باشند نداشته افراد منافع و حقوق در
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 اقدامات برای جهت بدین قرار سازند؛ بر خصوصی منافع و عمومی اهداف میان منطقی تعادل یک بایستی اداری و عمومی مقامات

 را آسیب کمترین نیز اشخاص منافع و حقوق قانونی اهداف به وصول عین در به طوری که برگزینند، را وسیله بهترین باید خویش

 ببیند.

 

 اسناد به دسترسی . حق1

 این هایویژگی از یکی به عنوان خوب، اداره به مربوط منابع در که است حقوقی از یکی ، اطلاعات آزادی یا  اسناد به دسترسی حق

 داشته را اطلاعاتی و اسناد به دسترسی تقاضای بتواند جامعه اعضای از یک هر که است آن حق این مفهوم. است گردیده مطرح مفهوم

 مشخص، و استثنایی موارد در جز موسسه آن و شود می نگهداری غیرعمومی موسسات برخی و عمومی موسسات از یکی در که باشد

 دهد. قرار متقاضی اختیار در را درخواستی اطلاعات

 

 شهروندان به وارده خسارت جبران بر . حق6

 ویژگیهای از موقع به و کافی نحو به دولتی نهادهای و مقامات اعمال از دیده زیان شهروندان خسارت جبران مدرن، اداری حقوق در

 کلاسیک هایصورت بر علاوه زیانبار دولتی اقدامات که است شده پذیرفته دنیا حقوقی هاینظام غالب در .گرددمی تلقی خوب اداره

 دولت لحاظ بدین و یافته نمود هم حاکمیتی عمل و قانونی کاملاَ  اقدام تشخیصی، هایصلاحیت فعل، ترک صورت به تواندمی خود،

 .گردد غرامت پرداخت به ملزم

 

 یو نظام حقوق لابیس -8-1

 دیباچه-8-1-1

سیل هر چند از بلایای طبیعی قلمداد می گردد، اما به دلیل پیش بینی پذیری و تکرار و فراگیریش، از آن گروه فجایع تلقی می 

یرباز، مورد توجه گروه های انسانی مختلف بوده است. منابع آبی از آنجا که عنصر حیاتی در گردد که چگونگی واکنش در برابر آن از د

زندگی انسان ها هستند، همواره در پیرامون خود شاهد حضور گسترده ی گروه های انسانی بودند که محل زیست خود را در کنار 

بوم انسان ها همواره -ذخایر آبی انتخاب می نمودند. از این رو زیست رودخانه ها، دریاچه ها، دریاها و دیگر اشکال طبیعی و غیر طبیعی

 در مجاورت منابع آبی و در نتیجه مورد تهدید سیل بوده است.

رشد شهرنشینی و توسعه گاه نامتوازن جوامع انسانی، تهدید سیل را منحصر به زندگی کشاورزان و دامداران ننموده است. شهرها و 

در بسیاری از کشورها، همواره مورد تهدید سیل بوده و از این رو در تلاش برای مقابله با اثرات آن هستند.  روستاهای کوچک و بزرگ

کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست. وقوع سیل امری تقریبا دائمی در بسیاری از مناطق کشور ماست، هرچند وسعت و قدرت آن 

 یکسان نیست.

شت که قسمت های وسیعی از کشور ما را در بر گرفت، سبب شد که ریاست محترم جمهوری با سیل روزهای آغازین سال نود و ه

تشکیل کمیته ای ملی، مرکب از متخصصین حوزه های مختلف، در صدد بررسی همه جانبه ی ابعاد مختلف این فاجعه برآید. بدون 

ویژه ای خواهد داشت. این مجموعه تلاش دارد به چرایی این  تردید، ابعاد حقوقی که سیل می تواند به خود بگیرد، در این بین جایگاه
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جایگاه ویژه و محورهای اساسی که بایستی نظام حقوقی در خصوص حوادثی مانند سیل بدان توجه کند با توجه به تجارب و تلاش 

 های تحقیقی سایر کشورها بپردازد.

 

 حقوق بلایای طبیعی.  (1

نظام حقوقی در پیشگیری، مدیریت و احیای وضعیت های ناشی از بلایای طبیعی، امروزه ما به دلیل گستردگی، اهمیت و اثربخشی 

نامیده می شود. این شاخه از حقوق تلاش  1با یک شاخه ی متفاوت در مجموعه ی حقوق روبرو هستیم که حقوق بلایا و یا حقوق فاجعه

ی طبیعی در جامعه انسانی پیش بیاورد، پیش بینی، اداره و حل و می کند تا با یاری ابزار حقوقی، هرآنچه که ممکن است یک فاجعه 

فصل نماید. این حقوق ویژه اگر چه در ابتدا بر محور کمک رسانی در حین و پس از وقوع بلایا شکل گرفت، اما امروزه بیش از پیش بر 

 چگونگی پیشگیری و حل و فصل اختلافات ناشی از سیل تمرکز دارد.

قرار داده  2و هلال احمر با تقسیم بندی این حوادث طبیعی، سیل را در زیر مجموعه حوادث مرتبط با آب فدارسیون صلیب سرخ 

 3است. از سوی دیگر، نظر به اهمیت اداره ی منابع آبی در جوامع انسانی، چگونگی واکنش در برابر سیل، به آنچه که مدیریت آب

اداره پذیری و طبیعی بودن) که به معنای حتمی الوقوع بودن و یا خارج از اراده  خوانده می شود، نیز وابسته می گردد. این دوگانه ی

ی انسان بودن( است، مانند چتری بر همه ی حوزه های حقوقی مرتبط با سیل سایه افکنده است. به عبارت دیگر نظام حقوقی در همه 

ته و یا چه نقشی می توانسته داشته باشد؟ آیا خود سیل ی مراحل مواجه با سیل، این پرسش را مطرح می کند که انسان چه نقش داش

و یا آثار آن به سبب یک فعل انسانی بوده و یا نه ترک فعلی در این میان نقش داشته است؟ به همین دلیل است که هرچند سیل و 

مان سیل و چه پس از آن، نظام حقوق در ابتدا، ممکن است دو حوزه ی نامرتبط به نظر برسند، اما به واقع چه پیش از سیل، چه در ز

 حقوقی نقشی بی بدیل در کمتر کردن صدمات، آسیب ها و اختلافات دارد. 

 

 

 

 

 
 حقوق در مدیریت سیل. (2

                                                 
Disaster law 1 

Hydrological natural disaster 2 
Water management 3 

-پسا
سیل

حیو
سیل

پی  
ازسیل

 نظام حقوقی
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یک دیدگاه جامع در خصوص مدیریت سیل،تعامل بین نظریات مختلف را می طلبد. قانون به عنوان ابزاری برای هرگونه تغیر و 

سیل، نقش مهمی ایفا می کند. مدیریت سیل به شکل مؤثر امکان پذیر نخواهد بود اگر قوانینی که در این خصوص  واکنش در خصوص

وجود دارد را به خوبی نشناسیم و بیش از این ها اگر جامعه ای از مقررات لازم در این خصوص برخوردار نباشد. در قلب هر نوع مطالعه 

ار دارد. حقوق می تواند یک چارچوب مناسب  برای همه ی اهداف در خصوص سیل، و سیاست گذاری در خصوص سیل، حقوق قر

شکل بدهد. یک چارچوب حقوقی مناسب و مطلوب، منافع همه ی ذی نفعان را شناسایی و محافظت می کند، مسؤلیت ها و وظایف را 

کلام مأموریت نهادهای حکومتی و شیوه ی به شفافیت شرح می دهد، نهادهای درگیر را با شرح وظایفشان تعیین نموده و در یک 

پاسخگویی آنان را به سیل مشخص می کند. نهادها باید به درستی از مسؤلیت های خود، صلاحیت ها و حقوقشان آگاه باشند. در 

ردهای آنها که مرحله ی برنامه ریزی، در دوران سیل و پس از سیل، استانداردهای اجرا در کنار شرح دقیقی از تعهدات و وظایف و کارک

نظام حقوقی آن را بسط می دهد، می تواند مدیریت سیل را ممکن و موفق کند. یک نظام حقوقی همچنین بایستی از یک سیستم حل 

 و فصل اختلافات قوی نیز بهره مند باشد.

 

 

 ضرورت های نظام حقوقی مرتبط با سیل. (3

است که که در مسیر تحقق قرار می گیرد. به دلیل همین نقش هر نوع سیاست گذاری در خصوص سیل، از مجرای نظام حقوقی 

محوری ساز و کار حقوقی است که این نظام بایستی ویژگی های  خاصی داشته باشد تا تحقق هر برنامه، استراتژی و سیاست گذاری را 

 ممکن سازد.

بتنی بر اقدامات تدافعی جای خود را به در سال های اخیر، رویکرد حاکم بر مواجه ی سیل دچار تحول شده است. رویکردهای م

یک مدیریت کنش گرا داده است.  برخورد با سیل نه تنها به عنوان یک تهدید، بلکه اهتمام به ابعادی از سیل که می تواند منفعت نیز 

نظام 
حقوقی

شناسایی ذی 
نفعاو و مداخله 
کنندگاو

شناسایی و تعییو 
مسؤلی  ها، 
صتحی  ها و 
وظایف

شرح مأموری  
نهادهای 
حکومتی

تعییو استادارد 
برای اجرا

سیستم حل و 
فصل اختتفا 

شناسایی حقوق 
و مسؤلی  
بازیگراو 
غیردولتی و 
شهرونداو

تعییو عوامل 
تقصیر و رو  
های ارزیابی 
خسار  و 
جبراو وو
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دغام آن با مدیریت داشته باشد، از محورهای اساسی این دگرگونی است. همچنین رویکرد یکپارچه نگر و ترکیبی به مدیریت سیل و ا

خاک و دیگر حوزه های مرتبط در کنار پافشاری بر رویکرد مشارکتی در این خصوص، سبب شده که نظام حقوقی در کشورهای 

 مختلف  هم در تلاش برای هماهنگی با این تغییرات، شاهد دگرگونی هایی باشد.  

، حقوق و مسؤلیت ذی نفعان و شناسایی سطوحی که ممکن همچنین نظام حقوقی بایستی  با شرح دقیق و شفاف مأموریت نهادها

است بین سطوح مختلف اداره ی جامعه، همپوشان باشد، در یک چشم انداز توانمند ساز، به تقویت ظرفیت های نهادی و فردی برای 

ساز همکاری، مشارکت و مواجه با سیل بپردازد.  این نظام حقوقی در کنار تفکیک دقیق مآموریت ها و مسؤلیت ها بایستی زمینه 

همراهی در یک مسیر متمرکز و هماهگ باشد. این همکاری بین نهادی و مابین شهروندان و دولت، در صورتی می تواند عملیاتی شود 

که در هرگونه تصمیم گیری در مسیر مواجه با سیل، همه ی ذی نفعان و مداخله گران، مشارکت داشته باشند. به این معنا که نظام 

 ی بایستی زمینه ی دربردارندگی فرآیندهای مواجه با سیل را فراهم نماید.حقوق

به دلیل خصوصیات طبیعی سیل، نظام حقوقی سیل بایستی به روز، دانش محور و بهرمند از تازه ترین ابداعات، اکتشافات و یافته 

 اقدامات به ویژه ابعاد پیشگیرانه ی مواجه با سیل باشد. ها باشد. البته عدم بهرهمندی از دانش، نمی تواند دلیلی موجه برای ناکارآمدی 

این نظام حقوقی هرچند ضرورت دارد در مسیر یک مدیریت یکپارچه عمل نماید، اما بایستی تکثرگرا نیز باشد یعنی به سطوح بین 

زمان های مردم نهاد و داوطلب، المللی، ملی، منطقه ای و محلی در درون ساختار حکومت و خارج از آن به ویژه با توجه به نقش سا

 اهتمام ورزد.

 

نظام حقوقی همچنین بایستی از روش های مختلف به مدیریت بهینه ی سیل یاری برساند. به عنوان نمونه در کنار قاعده گذاری 

مدیریت سیل اقدام  های الزام آور می تواند از طریق استاندارد سازی و کدهای پیشنهادی به ترغیب شهروندان برای مشارکت بیشتر در

 نماید. 

نظام حقوقی مرتبط با سیل، همچنین بایستی به منظور مدیریت بهتر به تفاوت مرزهای مناطق سیل خیز با مرز بندی های اداری و 

سیاسی توجه نماید. ممکن است یک حوزه ی آبریز به عنوان نمونه در بین چند استان و یا کشور مشترک باشد و در نتیجه به منظور 

اداره و پیش گیری از خطرات لازم است که برنامه های مشترک بین استانی و یا کشوری صورت بگیرد. نظام حقوقی باید شهروند محور 

نیز باشد به این معنا که زمینه ی دسترسی به تمامی اطلاعات مرتبط با مناطق زندگی شهروندان در معرض خطر را به زبان ساده و غیر 

 ان قرار دهد. تکنیکی در اختیار آن
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 حوزه های مرتبط با نظام حقوقی حاکم بر سیل. (4

اگر نظام حقوقی درصدد باشد که با رویکردی کنش گرا، پیشگیری کننده و تسکین بخش به مواجه با سیل بپردازد، ناگزیر است که 

در حوزه های مختلفی ورود نموده و به تنظیم اقدامات و کارکردها در این خصوص بپردازد. این مهم، از سویی دیگر می تواند یکی از 

باشد که با مقرراتی پراکنده، نهادهای اجرایی گاه متفاوت و نامعلوم بودن نهاد تصمیم گیر در خصوص  آسیب های نظام حقوقی نیز

سیل هم سبب سردرگمی شهروندان می شود و هم در شرایط اضطراری، با عدم کارایی نهادهای مسؤل، میزان خسارات مالی و جانی را 

 احیانا افزایش می دهد. 

حوزه های دخیل در امر مدیریت سیل، یکی از اولین گام ها در برابر سیل است. این تنوع حوزه ای  توجه به گستردگی و گوناگونی

را می تواند به اشکال متفاوت نشان داد. به عنوان نمونه، در یک طبقه بندی کلی می تواند سه حوزه ی : محیط زیستی، اجتماعی و 

 ه حوزه، در صورت عدم مدیریت صحیح می تواند بعد امنیتی را نیز افزود. اقتصادی را در ارتباط با سیل شناسایی نمود. به این س

جنگلداری، کشاورزی، ابعاد مختلف مرتبط با مالکیت به ویژه زمین، خاک و آب، بیمه، درمان و سلامت، سازمان های پیش بینی 

، امداد و کمک رسانی، طرح های صنعتی کننده ی آب و هوا، مجوزات ساخت و ساز، طراحی های شهری، تمامی پروژه های توسعه ای

و عمرانی، آثار و میراث فرهنگی، بافت جمعیتی و ویژگی های اجتماعی، نهادهای آموزشی، تحقیقاتی و دانشگاهی، سیستم قضایی، 

نظام حقوقی  روابط خارجی، نیروهای امنیتی و ارتش و... از جمله مواردی هستند که به منظور مدیریت بهینه سیل، بایستی مورد توجه

 قرار بگیرند.

 

نظام حقوقی 
مطلوب در 
مواجه با سیل

مشارک  
جو و 
توانمند ساز

یکپارچه و 
رترکیبی نگ

دان  محور 
و به روز

تکثرگرا

دقیق و 
شفاف

شهروند 
محور
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به عنوان نمونه نهادهایی که مسؤل هشدار در خصوص وقوع سیل هستند باید با قوانین و دستورالعمل های کاملا روشن و شفاف  

های ناشی از آن را مشخص کرده باشد. همچنین روبرو باشند، قوانینی که به دقت نتایج عدم هشدار و یا هشدار دیرهنگام و مسؤلیت 

چگونگی تخلیه، نهاد اصلی مأمور این کار، مسؤل اعلام حالت فوق العاده و... باید به شکل واضح در قانون تعیین گردد تا نظم و امنیت 

 در مناطق تحت خطر به خوبی حفظ گردد. 

گیرانه در خصوص اعطای مجوز به محل پارکینگ ها، پمپ بنزین ها، در خصوص موارد مرتبط با شهرسازی، بایستی قوانینی سخت 

محل نگهداری هرگونه ماده ی شیمیایی و صنعتی در مسیل ها وجود داشته باشد که در صورت وقوع سیل کمترین خسارت به بار آمده 

 و احتمال انتشار مواد آلاینده از طریق سیل به حدأقل برسد.

که بایستی مورد اهتمام نظام حقوقی قرار بگیرد، ارتباطات و اطلاعات است. چه نهادهایی باید  یکی دیگر از موارد بسیار مهم

اطلاعات مورد نیاز شهروندان را منتشر کنند؟ چگونه و چه زمانی منتشر کنند؟ همچنین در روابط بین نهادی، اطلاعات چگونه باید نشر 

ـئله ی زمان در انتشار و گردش اطلاعات نقش حیاتی داشته و از این رو قوانین و در اختیار دیگر سازمان های مرتبط قرار بگیرد. مس

باید به دقت و روشنی نتایج حاصل از ترک فعل نهادها را در این خصوص شرح دهند. همچنین گردش اطلاعات از نهادهای محلی به 

 مرکزی و بالعکس بایستی مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.

 

ناکارومدی 
مدیری  
سیل

اجتماعی

اقتصادی

محیط زیستی

چالش 

 امنیتی
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حوزه های مختلف را در سه مرحله ی اصلی مواجه با سیل طبقه بندی کرد و مشخص نمود که حوزه های ذکر شده میتوان این 

 متعلق به مرحله ی آمایش، واکنش و بازسازی و تسکین است.

 
 

 

 نظام حقوقی و چشم اندازهای محلی و بومی. (5

در معرض خطر هستند. این گروه همچنین به شکل سنتی اولین گروهی که می توانند به مقابله با سیل برخیزند، ساکنین مناطق 

از دانشی برخوردارند که به شکلی کاربردی، به آنها امکان مقابله با سیل را می دهد. همچنین بومیان و محلیان مناطق در معرض سیل، 

باشند. از سوی دیگر، افراد و می توانند منبع مناسبی برای آگاهی از دخالت های انسانی که سبب گسترش آثار مخرب سیل شده نیز 

شهروندان بومی به دلیل سکونت و وجود اموال و داریی هایشان، ممکن است در پیش از سیل، طول سیل و پس از آن با یکدیگر و با 

مقصر مقامات دولتی دچار چالش و منازعه شوند، به عنوان نمونه در برابر تخلیه مقاومت کنند و یا صاحب زمین کشاورزی همسایه را 

 انتقال سیل به زمین خود قلمداد کرده و یا خود با ایجاد کانال های آب، تهدید سیل را به دیگر مناطق وارد کنند. 

نتایج انتشار •
نادرس ، عدم 
انتشار و یا نشر 

دیرهنگام

شیوه، زباو، ابزار•
اطتع رسانی

به شهرونداو و •
سایر نهادها

ز پی ، حیو و پس ا•
سیل

نهادجمع 
ووری کننده 
اطتعا 

نهاد منتشر 
کننده ی 
اطتعا 

زماو 
انتشار 
اطتعا 

چگونگی 
انتشار 
اطتعا 

ومای  و ومادگی

پی  بینی وب و هوا

ارزیابی پروژه های 
توسعه ای

بیمه

نقشه، استراتژی و دان  
الزم در خصوص سیل

واکن  

چگونگی تخلیه

تنطیم کمک ها و فعالی  
های داوطلبانه

بازسازی و تسکیو

اسکاو

کمک ای درمانی

ایجاد اشتغال

ارزیابی های پس از سیل
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ساکنین مناطق در خطر، بایستی صاحب حقوق و مسؤلیت های ویژه ای باشند، از آمادگی ها و آموزش های خاص بهره مند شده و 

باشند. همچنین نظام حقوقی بایستی روش های حل و فصل اختلاف ویژه ای برای چالش های  دسترسی به دانش و اطلاعات لازم داشته

بومی که سیل در بین ساکنین مناطق سیل خیز ایجاد می کند، بوجود آورد. پیش بینی های لازم را در خصوص چگونی واکنش 

رین شکل از ظرفیت های آنان در مواجه با سیل استفاده ساکنین به سیل و همکاری آنها با نیروهای امدادی ونموده و تلاش کند به بهت

 نماید. شرح دقیق مسؤلیت ها و حقوق بومیان، یکی از اصلی ترین وظایف نظام حقوقی برای یاری به مدیریت بهینه ی سیل است.

 
 

 

 راهکارها و تجارب بین المللی. (6

ن المللی)دولتی و مردم نهاد(، به منظور مقابله با سیل سیل و موارد مرتبط با آن سبب شده است که کشورها و سازمان های بی

راهکارهای متفاوتی بیندیشند. تنظیم اصول راهنما، استاندارد سازی، معاهدات و تفاهم نامه های همکاری، تعهد به چرخش اطلاعات با 

ای ) مانند تشکیل سازمانی ویژه  تأکید بر مسؤلیت اجتماعی شرکت ها) همکاری گوگل و هند به عنوان نمونه(، همکاری های منطقه

در خصوص رود دانوب( از جمله اقداماتی است که در سطح بین المللی صورت می گیرد. در سطح ملی، یکپارچه سازی قوانین)هند، 

ژه در سازمان های مردم نهاد و تحقیقاتی وی،1سریلانکا،بریتانیا، مالزی(، ایجاد برنامه ی اقدام، تشکیل سیستم هشدار پیش دستانه

خصوص سیل، دپارتمان های حقوقی و وکلا و مشاورین حقوقی ویژه در امر سیل، گوشه ای از تلاش های سایر کشورها برای مدیریت 

بهینه ی سیل است. همچنین در این میان تأکید براستفاده از تجارب گذشته و ارزیابی واکنش ها در برابر سیل های روی داده و 

حقوقی در عمل، شناسایی شکاف های و خلا های قانونی و تلاش برای تحول مستمر در نظام حقوقی، محور سنجش نتیجه و اثر قواعد 

اصلی تلاش های بین المللی در مواجه با سیل است.  در این میان اختلافات روی داده در زمان سیل بین شهروندان، نهادهای حکومتی 

و آسیب شناسی نظام حقوقی باشد. یکی از تلاش های بریتانیا در این خصوص بر و... می تواند راهنمای مناسبی برای شناسای خلاها 

                                                 
Early warning system 1 

دان  بومی در مواجه با سیل
حقوق و مسؤلی  های ساکنیو 
مناطق در معرض سیل

مشارک  در تصمیم گیری، 
دسترسی 

حل و فصل اختتفا 

نظام حقوقی و 
رویکردهای بومی



      911     تحلیل نهایی -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

محور پرونده های قضایی شکل گرفته حول محور سیل روی داده است که با کمک وکلا و دپارتمان های حقوقی ویژه، با نگاهی دقیق 

  به ارزیابی این پرونده ها به منظور پیش بینی های قانونی مناسب پرداخته اند.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 نمونه هایی از برنامه های سیاستی و مطالعاتی. (1

 

 کشورهای دیگر: -

Background Report Law and Regulation for the Reduction of Risk from Natural Disasters in Viet Nam, 

https://nidm.gov.in/PDF/guidelines/sdmp.pdf 

http://mowr.gov.in/ 

اصول راهنما•

استاندارد سازی•

تنظیم معاهدا  و تفاهم نامه ها•

همکاری های منطقه ای•

مسؤلی  اجتماعی سازماو های مردم نهاد بیو المللی•

تجارب بیو 
المللی و 
منطقه ای

سیستم هشدار پی  دسته•

یکپارچه سازی قوانیو•

برنامه ی اقدام•

نهادها و افراد متخصص ویژه در امر سیل•

تهیه ی چک لیس  های مرتبط یا سیل•

راهکارهای 
ملی

https://nidm.gov.in/PDF/guidelines/sdmp.pdf
http://mowr.gov.in/
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https://www.odi.org/publications/2575-accountability-and-non-discrimination-flood-risk-management-

investigating-potential-rights-based 
https://www.iucn.org/downloads/bangladesh_climate_change_strategy_and_action_plan_2009.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/299715525_Bangladesh_Climate_Change_Strategy_and_Action_Plans 
http://www.icccad.net/ 

https://www.local.gov.uk/topics/severe-weather/flooding 

https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency 

http://www.inhouselawyer.co.uk/ 

 بین المللی -

https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/floods 
https://www.floodmanagement.info/  
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/ 
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/CaseStudy7_Asia-Pacific-Disaster-Law-Final.pdf 
https://media.ifrc.org/ 

 

https://www.wri.org/our-work 
https://www.thenewhumanitarian.org/ 
http://www.worldbank.org/en/search?q=flood 
https://www.nrdc.org 
https://www.wmo.int/gfcs/ 

https://www.preventionweb.net/english/ 

https://www.floods.org/ 

https://www.beforetheflood.com/  

https://www.disasterlegalaid.org/ 

https://www.gfdrr.org 

http://thinkhazard.org 

https://base-adaptation.eu/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.odi.org/publications/2575-accountability-and-non-discrimination-flood-risk-management-investigating-potential-rights-based
https://www.odi.org/publications/2575-accountability-and-non-discrimination-flood-risk-management-investigating-potential-rights-based
https://www.iucn.org/downloads/bangladesh_climate_change_strategy_and_action_plan_2009.pdf
https://www.researchgate.net/publication/299715525_Bangladesh_Climate_Change_Strategy_and_Action_Plans
http://www.icccad.net/
https://www.local.gov.uk/topics/severe-weather/flooding
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
http://www.inhouselawyer.co.uk/
https://public.wmo.int/en/our-mandate/water/floods
https://www.floodmanagement.info/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/06/CaseStudy7_Asia-Pacific-Disaster-Law-Final.pdf
https://media.ifrc.org/
https://www.wri.org/our-work
https://www.thenewhumanitarian.org/
http://www.worldbank.org/en/search?q=flood
https://www.nrdc.org/
https://www.wmo.int/gfcs/
https://www.preventionweb.net/english/
https://www.floods.org/
https://www.beforetheflood.com/
https://www.disasterlegalaid.org/
https://www.gfdrr.org/
http://thinkhazard.org/
https://base-adaptation.eu/
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نحوه جبران خسارت ناشی از فجایع طبیعی با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی فرانسه ، آلمان ، -8-1

 2017 بر اساس گزارش تهیه شده در شورای علمی سیاست گذاری دولت هلند بلژیک و هلند

THE NETHERLANDS SCIENTIFIC COUNCIL FOR GOVERNMENT POLICY(WRR) 

                         

 سجاد هوشمندی                                                                                 

 

 فرانسه-8-1-1

 الف( فجایع طبیعی

 اجباری برای پرداخت خسارت پوشش بیمه -1

 

باشد. هشتاد و پنج درصد های وارده به املاک و دارایی میاول برای خسارتفرانسه دارای نظام ساختاریافته برای بیمه طرف 

های وارده به املاک و دارایی ساکنان فرانسه از این بیمه طرف اول برخوردار هستند و از این رو حق دریافت خسارت مالی برای خسارت

است که معمولا به عنوان « خطرات مسکن»ست آورد، بیمه توان برای این سیارا در چارچوب سیاست بیمه دارند. مثال معروفی که می

 دهد. باشد و بسیاری از خطرات را با توجه به املاک و مستغلات و وسایل سیار در خانه پوشش میشرط برای اجاره مسکن میپیش

های موجود در آن را داراییای اتومبیل و های وارده به املاک، ارزش بیمهعلاوه بر بیمه طرف اول که داوطلبانه بوده و خسارت

جولای  13ای دیگری برای پیامدهای فجایع طبیعی است که اجباری بوده و از دهد، نظام فرانسه دارای یک پوشش بیمهپوشش می

الملل به دلیل وجود بیمه اجباری برای جبران اجرایی شده است که مشهورترین نوع بیمه در فرانسه بوده و در سطح بین 1892سال 

بار در فرانسه انتخاب ندارند و خرید بیمه در ارت فجایع مورد تشویق قرار گرفته است. بنابراین، افراد در بیمه کردن خطرات فاجعهخس

های کنند. سیاستاین مورد برای آنها اجباری است، ولی در مورد قرارداد بیمه املاک و دارایی حق انتخاب داشته و داوطلبانه عمل می

-ه به املاک و دارایی در فرانسه بسیار گسترده است و در نتیجه گروه زیادی از افراد باید مبالغی را به عنوان پوشش بیمههای واردآسیب

 ای بلایای طبیعی بپردازند. 

ه ای تعریف کرده است کقانون بیمه، تعریفی را در مورد فاجعه طبیعی ارائه کرده است. این قانون فاجعه طبیعی را به عنوان حادثه

توانند باشند، در حالی که شود که غیرمعمول، غیرقابل اجتناب بوده و به طور طبیعی تحت پوشش بیمه نمیهایی میباعث بروز خسارت

پذیر نیست، دقبقا دلیل اجباری بودن بیمه است. در واقع، قانون بیمه فرانسه، ضرر این واقعیت که این خسارت به طور طبیعی بیمه

ناپذیر تعریف کرده است که علت تعیین آن، شدت غیرنرمال عامل خسارت مادی، مستقیم و بیمه»عی را به عنوان ناشی از فجایع طبی

-ناپذیر خواندن یک خطر بسیار گیجاند، زیرا ظاهرا بیمه( وکلا این تعریف را مورد انتقاد قرار داده L. 125-I par 3طبیعی است... )ماده 

زمانی که قانون خرید آن را اجباری کرده است. با این وجود، اگر فردی متوجه شود که بیمه اجباری باعث کننده و مبهم است، به ویژه 

سازد، این ناپذیر میباشد که فجایع طبیعی را بیمه« انتخاب وارون»ای برای مساله شود که خطرات و عملکردها به عنوان راه چارهمی

کند. بیمه اجباری پذیر تبدیل میناپذیر را به یک خطر بیمهاین نوع بیمه در واقع خطر بیمهرود. قانون با تحمیل پارادوکس از بین می

تواند بازار بیمه خصوصی را قادر سازد که صدمات ناشی از فجایع طبیعی را در محدوده جغرافیایی مورد نظر پوشش دهند. سیل و می
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های فصلی و گردباد، حملات ری فرانسه همچنین برای خشکسالی، طوفانهای روشن هستند، اما پوشش بیمه اجبازلزله از جمله مثال

 تروریستی و حوادث ناشی از فناوری نیز کاربرد دارد. 

گران فقط زمانی مسئولیت پرداخت خسارت را دارند که دولت مشخص کند که حادثه خاص روی داده یک حادثه طبیعی بیمه

تبدیل به یک درخواست اجرایی شود. مشخص کردن و تشخیص آن به عنوان یک فاجعه  توانداست. این یک اقدام اجرایی است که می

گر مطرح شود و از تاریخ انتشار آن، قربانیان فقط ده روز وقت دارند تا دعوی خود را در مورد بیمهطبیعی در روزنامه رسمی منتشر می

ان برای داشتن عملکرد با دقت و اجازه دادن به کارشناسان بیمه کنند. هدف از این محدوده زمانی کوتاه مدت، فشار آوردن به قربانی

گر باید طی سه ماه پس از طرح دعوی برای مشخص کردن میزان خسارت وارده است. قانون بیمه همچنین مقرر داشته است که بیمه

گر باید همچنین طی ه بر آن، بیمهقربانی، پیشنهادی را برای حل و فصل دعوی خسارت دیده گان برای خسارت مالی ارائه کند. علاو

 های کشاورزی از این شرط مستثنی هستند. دوره دوماهه پیش پرداختی را انجام داده باشد. خسارت

دهنده املاک و درصد همه قراردادهای بیمه پوشش 12آمیز از طریق حق بیمه منابع مالی پوشش مکمل برای ضررهای فاجعه

شود. بیمه اجباری برای سوزی و بیمه سرقت برای وسایل نقلیه زمینی تامین میدرصد آتش 6حق بیمه  دارایی بغیر از وسایل نقلیه، و

شده قرار اند یا نه، ولی در معرض خطر بیمهپذیر بودهشده، صرف نظر از اینکه آیا واقعا در مقابل فاجعه طبیعی آسیبهمه افراد بیمه

شامل کسر اجباری به همراه طرح پیشگیرانه است )طرح قرار گرفتن در  1892سال  جولای 13شود. قانون گرفته بودند، اعمال می

شود(. این نوع رابطه بین پرداخت خسارت مالی و پیشگیری با کمک معرض خطر که امروز به آن طرح پیشگیری از خطر گفته می

گیرند و به منظور یشگیری از خطر قرار نمیمقیاس تطبیقی تقویت شده است که موارد کسر اعمال شده برای مواردی که تحت طرح پ

 ها، توجیه شده است. ترغیب آنها به معرفی چنین طرح

 شود. بیمه اتکایی از طریق صندق بیمه اتکای مرکزی که تحت کنترل دولت فرانسه قرار دارد، تامین مالی می

رقابتی -اند که این اثرات ضدهستند. محققان اظهار کردههای خاصی دارد که با قانون رقابت اروپا در تضاد نظام فرانسه ویژگی

وری سودمند باشد: بدین معنی که نیاز به ایجاد مخزن کافی منابع مالی برای خطرات و حل و ممکن است تا حدودی از دیدگاه بهره

یت آن که پوشش بیمه برای فجایع توان با استفاده از این بند حقوقی توجهی کرد )واقعرا می« انتخاب وارون»فصل مسائل مربوط به 

توان به حق بیمه آمیز در فرانسه میهای فاجعههای طرح بیمه اجباری برای خسارتهمراه با بیمه مسکن اجباری است. از دیگر ویژگی

 ای فجایع و بیمه اتکایی دولت اشاره کرد. ثابت برای پوشش بیمه

 

 1216های سال مثال: سیل -1

های لویر در های آن، و برخی از شهرکبیعی بزرگ و غیرمعمولی آغاز شد، یعنی سیل شهر ساین و شهرکبا فاجعه ط 2116سال 

مورد دعوی گزارش شده  192111به عنوان فجایع طبیعی شناخته شدند. در مجموع،  2116ژوئن سال  9های می و ژوئن، که در ماه

تا کنون لقب گرفته  1892ترین سیل از سال رد شده است که به عنوان گرانمیلیارد یورو برآو 4/1گران بیش از های بیمهاست، هزینه

میلیون یورو برآورد شد که دومین ضرر بزرگ ثبت شده از زمان آغاز طرح  623بالغ بر  CCRاست. هزینه ناشی از این سیل برای 

ای برابر ، به دلیل ذخایر سرمایهCCRده به بوده است. با این وجود، بخش عمده ضرر وار 1892پرداخت خسارت فجایع طبیعی در سال 

 میلیون یورو خنثی شد.  241با 
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های حمل و نقلی وارد کرد و توانایی سیستم مدیریت بحران را در واکنش به رویدادهای بزرگ زیر سیل صدمات زیادی را به شبکه

 سوال برد. 

 

 ب( فجایع ناشی از فناوری

 مسئولیت -1

اگرچه رژیم خطا همچنان قانون اصلی در قانون مسئولیت فرانسه است، اما برخی از موارد مسئولیت مطلق نیز توسعه داده شده 

، که حفاظت از مسئولیت اشیاء معیوب را  para. 1 ,1384است. دیوان محاسبات فرانسه حکم کرده است که مطابق قانون مدنی ماده 

پذیری را در صورت فرض مسئولیتهده دارد، باید یک ماده مستقل کلی محسوب شود که پیشهای ناشی از آن برعبرای خسارت

کند. این ماده در قانون فرانسه تفاسیر متعددی دارد: مسئولیت مطلق صرفا بر اساس نوع خسارت وارده از ناحیه آن اشیاء ارائه می

شود. علاوه بر آن، قوانین موضوعه دیگری هم تحمیل می استفاده، جهت و کنترل توسط مدعی آن شی که سبب خسارت شده است،

دهند )مثلا: مسئولیت مطلق برای رانندگان خودرو که های گوناگون مورد استفاده قرار میوجود دارند که مسئولیت مطلق را در زمینه

 شوند(. ای میباعث تصادفات ترافیک جاده

قانون اداری فرانسه وجود دارد. مسئولیت مقامات دولتی قبلا در فرانسه پذیرفته  علاوه بر ان، مسئولیت نیز برای مقامات دولتی تحت

های بزرگ بورناند، که علاوه بر خسارت-در گراند 1891جولای سال  14بار در شده است، به عنوان مثال، در زمان وقوع سیل فاجعه

منجر به پذیرش مسئولیت مشترک دولت مرکزی و دولت محلی نفر نیز شد، که در نهایت  23ها، باعث مرگ وارده به املاک و دارایی

 شد. 

دهد که از قاضی بخواهد که شود( نیز دارد که به قربانی اجازه مینامیده می refereقانون فرانسه آیین دادرسی دستور موقت )که 

کسب پرداخت موقت، در زمانی که بدهی دستور موقتی را در کوتاه مدت )حتی در موارد غیراضطراری( ابلاغ کند. این رویه در مورد 

 درصد خسارت وارده را بتوانند دریافت کنند.  91دهد که شود. در عمل، این قانون به قربانیان اجازه میقابل بحث نباشد، اعمال می

 

 1221جولای سال  12قانون  -1

شود و به حوادثی که ده روز فناوری مربوط میقانون فرانسه ویژگی دیگری هم دارد که به پرداخت خسارت برای فجایع ناشی از 

در تولوئز روی داد، اختصاص  Total Fina Elfبه مالکیت  AZF( در کارخانه شیمیایی با نام 2111سپتامبر  21سپتامبر )و  11پس از 

وارد شد. بسیاری از قربانیان ها های اساسی به املاک و داراییزخمی شدند و خسارت 5111نفر کشته شدند و  31دارد. در این رویداد، 

خسارت خود را از طریق بیمه طرف اول دریافت کردند؛ برخی نیز ادعای خسارت از اپراتور مسئول، یعنی شرکت توتال کردند. با این 

اول وجود، چون بیمه خسارت به دارایی و املاک اجباری نیست، که در بالا نیز توضیح داده شد، پس برخی از قربانیان بیمه طرف 

کردند، و این دلیل آن بود که قانونگذار فرانسه در نداشتند و بنابراین باید از بیمه مسئولیت اپراتور بر اساس قانون مسئولیت استفاده می

های ناشی از فجایع صنعتی را نیز تحت پوش آن قرار داد که ،پوشش بیمه طرف اول را بسط داد و خسارت2113جولای سال  31قانون 

روی داده است که باعث بروز خسارت به تعداد « فاجعه ناشی از فناوری»ن شرط است: اگر اسناد اداری مشخص کرده است که دارای ای
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یابد زیادی ساختمان شده است، پوشش بیمه  طرف اول مسکن و وسایل نقلیه به خطرات مرتبط با فجایع ناشی از فناوری بسط می

 . (des Assurances، قانون L-128-1)ماده 

شود، اما این قانون در بیمه طرف جالب آن است که اگرچه این قانون به فجایع ناشی از فناوری )یعنی ساخته دست بشر( مربوط می

شود )به جز در مورد حملات های وارد شده به دارایی و املاک ناشی از فجایع فناورانه اعمال میشود، اما در خسارتسوم اعمال نمی

شود مورد، پوشش بیمه اجباری فجایع به قرادادهای بیمه املاک و دارایی طرف اول که داوطلبانه است، مربوط می تروریستی(. در این

)مانند مورد فجایع طبیعی(. حق بیمه همه افراد بیمه شده، صرف نظر از اینکه در معرض خطر ناشی از فناوری قرار گرفته باشند یا نه، 

داند. باید ذکر شود که بیمه اجباری که اندازی درصد حق بیمه را سودمند نمی، راهCat-Netف رژیم یابد. قانونگذار بر خلاافزایش می

برای قربانیان فجایع ناشی از فناوری و ساخته دست بشر معرفی شده است، در صورتی است که عامل مسئول را بتوان شناسایی کرد. 

 توان راهکاری درست دانست. ری مسئولیت، را میتحمیل ضمانت ورشکستگی بر عامل حادثه مانند بیمه اجبا

صندوق پرداخت خسارت برای قربانیان بدون بیمه و برای پرداخت خسارت فجایع ناشی از حوادث فناوری ایجاد شده است. این 

 2113ی سال جولا 31های صندوق پرداخت خسارت برای قرباینان تصادفات خودرو و از طریق قانون صندوق از نظر فنی با بسط مزیت

و برای همه قربانیان بدون بیمه فجایع صنعتی، صرف نظر از در دسترس بودن یا نبودن بیمه، انجام شد. مبلغ پرداختی برای خسارت 

 (. des Assurancesقانون  R.421-78شود )ماده باشد، بنابراین موجب عدم بیمه کردن خطرات نمییورو می 111111

 

 

 ایج( حوادث هسته

ای برگرفته از ترکیبی از کنوانسیون پاریس در یک طرف، و فرانسه در مورد مسئولیت طرف سوم در زمینه انرژی هستهقانون 

کنوانسیون مکمل بروکسل در طرف دیگر، است که تحت قانون اساسی این کشور مستقیما در نظام حقوقی داخلی این کشور وارد شده 

اختصاص  اجرایی شده است و به مسئولیت طرف سوم در زمینه انرژی هسته 1869ر سال اکتب 31و از  69-843و توسط قانون شماره: 

، اصول مسئولیت مطلق در زمینه اپراتور 1869اکتبر سال  31دارد. رژیم حقوقی معرفی شده در کنوانسیون پاریس و تصویب قانون 

یت اپراتور و تاکید بر مسئولیت مطلق اپراتور برای خسارت ای را صرف نظر از جرم و برای تسکین قربانیان از تحمل اثبات مسئولهسته

ای روی داده طی نصب و یا حمل و نقل آن در های آنها در اثر حادثه هستهیا ضررهای وارده به زندگی افراد و یا به املاک و دارایی

اجازه داده است که اگر حادثه در اثر اقدامات قانون فرانسه معرفی کرده است. با این وجود، باید گفت که کنوانسیون پاریس به اپراتور 

 شود. تعمدانه روی داده است، از حق متعارفی در مقابل طرف دیگر برخوردار باشد، اما این مورد علیه قربانی اجرا نمی

 شود:مسئولیت اپراتور به موارد زیر محدود می

 (69-843: ، قانون شماره4یورو برای حادثه روی داده در نصب )ماده  81468411 -

 (. 69-843، قانون شماره 4یورو برای حمل و نقل و یا نصب با خطرات پایین )ماده  22961353 -

های وارده به قربانیان بیشتر از مسئولیت اپراتور باشد، خسارت آنها تحت شرایط مشخص شده و در چارچوب در صورتی که خسارت

 شود:می محدودیت اعلام شده در کنوانسیون مکمل پاریس، پرداخت

 ای در قلمرو آن روی داده است؛توسط دولتی که نصب تاسیسات هسته SDRمیلیون  115تا  -
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های قرارداد کنوانسیون، شامل فرانسه که سهم مالی آن بر اساس روش محاسبه مورد نظر، توسط طرف SDRمیلیون  311تا  -

 درصد است.  34تقریبا 

کند که به اندازه مسئولیت خود در قبال حادثه اقدام به خرید بیمه و یا سایر ملزم می ، اپراتور را1869اکتبر سال  31قانون  1ماده 

ابزارهای امنیت مالی کند. ابزارهای امنیت مالی باید توسط وزارت امور مالی و اقتصادی تایید و تصویب شوند. در صورتی که قربانیان 

الی و یا اپراتور دریافت کنند، بار پرداخت خسارت به دولت تغییر پیدا گر، ضامن مای نتوانند خسارت خود را از بیمهحوادث هسته

 یورو است.  81468411خواهد کرد که برابر با 

ها هنوز امضا شد. اگرچه این پروتکل 2114فوریه سال  12های پاریس و بروکسل در پاریس و در های اصلاحی کنوانسیونپروتکل

ها ، انجام شده است. این پروتکل2116، پنجم جولای 196-2116فرانسه و توسط قانون شماره اجرایی نشده است، اما تصویب آنها در 

مربوط به امنیت و شفافیت مسائل  2116سیزدهم جولای  696-2116قانون شماره  55اند )ماده قبلا به قانون ملی فرانسه منتقل شده

اجرایی خواهد بود( تا قانون فرانسه را با رژیم حقوقی جدید همسو  ای، که مفاد آن بر اساس پروتکل اصلاحی کنوانسیون پاریسهسته

ای های ناشی از حوادث هستهسازد. زمانی که پروتکل اصلاحی کنوانسیون پاریس اجرایی شود، ماکزیمم مسئولیت اپراتور برای خسارت

 (. 6-2112، شماره L-597-4میلیون یورو خواهد بود )ماده  111برابر با 

 

 مد( تروریس

 های وارده به املاک و داراییخسارت -1

های بیمه املاک و دارایی و بر اساس قانون خرید پوشش بیمه املاک و دارایی علیه حملات و اقدامات تروریستی برای همه سیاست

سوزی وارده به قانون بیمه فرانسه، قراردادهای بیمه که خسارت آتش L-126-2اجباری شده است. تحت ماده  1896نهم سپتامبر سال 

های مادی و مستقیم ای خسارتکنند، به صورت اجباری به پوشش بیمهها را ضمانت میاملاک و دارایی و نیز خسارت وارده به دستگاه

-تاند. بازیابی خسارشده بسط داده شدههای بیمهوارده در اثر حملات تروریستی یا اقدامات تروریستی در قلمرو ملی، به املاک و دارایی

سوزی و های غیرمالی ناشی از این صدمات تحت پوشش قرارداد بیمه آتشزدایی و بازیابی خسارتهای آلودگیهای مادی شامل هزینه

قانون  L III-6ماده  2گیرند. در مورد خطرات بزرگ این سقف ممکن است کاهش یا افزایش یابد )که در پاراگراف سقف آن قرار می

 بیمه تعریف شده است(.    

شوند، جرایمی هستند که با استفاده از ماده فرانسه ارجاع می des Assuranceحملات تروریستی و اقدامات تروریسم که به قانون 

ی، ای، بیولوژیکهای هستهحقوق کیفری فرانسه تعریف شده سات و به اقدامات تروریستی با استفاده از سلاح 2-421و  421-1

، همچنین هر گونه 2116ژانویه سال  23اند. علاوه بر آن، پس از معرفی قانون ( بسط داده شدهNBCRشیمیایی و یا رادیولوژیکی )

شود که ممکن است در اثر حملات انجام شده در خارج از مرزهای کشور مانند آلودگی خسارت مادی وارده در قلمرو ملی را شامل می

 وارد شده باشد. تروریسم سایبری نیز مشمول شده است.  در اثر عوامل شیمیایی،

 Caisse centrale deگران اتکایی و گران، بیمهبه طور مشترک توسط بیمه GAREAT، مخزن بیمه اتکایی 2112در سال 

Reassurance  تاسیس شده است. برنامهGAREAT  .به دو بخش تقسیم شده است: بخش خطرات بزرگ و بخش خطرات کوچک

 GAREATمیلیون یورو یا بیشتر است. برنامه  21اند که برای آنها مجموع مبلغ بیمه شده رات بزرگ به عنوان خطراتی تعریف شدهخط

 همچنین به دو لایه تقسیم شده است:
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 میلیون یورو(؛ 511ای بین اعضای مخزن )سالانه اولین لایه شامل همکاری بیمه -

ای تامین المللی حرفهگران اتکایی بینل( شامل بیمه اتکایی است که توسط بیمهمیلیون یورو هر سا 511های بعدی )لایه -

 شود و سطح آن برابر با سطح دخالت دولت فرانسه است؛می

با  CCRمیلیارد یورو( شامل )بخش خطرات بزرگ( بیمه اتکایی نامحدود اعطاء شده توسط  2521لایه بالایی )علاوه بر  -

 ضمانت دولت فرانسه

( تا GEMAو  FFSAای فرانسه وابسته باشند )کند که به دو هیات بیمه حرفهگران را ملزم میبازاری ایجاد شده بیمهتوافق 

های خارجی یا فرانسوی در واگذار کنند. سایر بیمه GAREATخطرات تروریستی را به طور سیستماتیک به بخش خطران بزرگ 

در واقع با  CCRبه صورت فردی ملحق شوند.  GAREATبخش خطرات بزرگ پوشش این خطرات مختار هستند، که ممکن است به 

ای برای عرضه پوشش بیمه CCRاست.  GAREATای نامحدود و با ضمانت دولتی، مکمل برنامه خطرات بزرگ عرضه پوشش بیمه

 شود(. آوری میگران جمعدرصد حق بیمه سالانه که توسط بیمه 11کند )یعنی نامحدود با ضمانت دولتی حق بیمه دریافت می

 24ای که به مجموع بیمه هر خطر واگذار شده بستگی دارد )به استثنای حق بیمه خطرات هسته GAREATنرخ بیمه اتکایی 

های خسارت دیده در خطرات واگذار در حق بیمه املاک و دارایی GAREATشده است(. نرخ درصد است و صرف نظر از مبالغ بیمه

 شود:یز اعمال مین GAREATشده به 

 درصد 12میلیون یورو: نرخ  51میلیون یورو و کمتر از  21مقدار بیمه شده بیم  -

 درصد 19میلیون یورو: نرخ  51مقدار بیمه شده، بیشتر و یا برابر با  -

ی چند میلیون یورو بوده است. این رقم برا 211برابر با  2115در سال  GAREATسود برآورد شده حق بیمه بخش خطرات بزرگ 

دهد. بیمه اتکایی عمومی و خصوصی های مربوط به املاک و دارایی را نشان میدرصد سیاست 15سال ثابت ماند و به طور متوسط نرخ 

شود، که علت آن رقابتی شدن بازار شود که کاهش بزرگی از زمان شروع طرح محسوب میدرصد حق بیمه محاسبه می 31برای حدود 

)به عنوان یک مخزن تامین منابع مالی( باقیمانده حق بیمه را پس از  GAREATاست. در پایان سال مورد نظر، بیمه اتکایی در زمینه 

 پیمان نامحدود، دعاوی مطرح شده و مدیریت دستمزدها، به اعضای آن بازگرداند.  CCRکسر هزینه بیمه اتکایی، هزینه 

 

 های فردیجراحت -1

و به منظور پرداخت خسارت به صدمات  1896( در سال FGTIو سایر اقدامات کیفری ) صندوق ضمانت برای قربانیان تروریسم

جسمانی در اثر اقدامات تروریستی تاسیس شد )و برای کمک به قربانیان جرایم تحت قانون عادی(. منابع این صندوق توسط تعیین 

قانون بیمه به مساله تامین منابع  103تا  R.422-1و  62ا ت L.422-1شود. مواد های بیمه املاک و دارایی تامین میمالیات بر سیاست

 پرداخته است.  FGTIمالی و سازمانی 

و  1895از زمان تاسیس این صندوق، قربانیان خارجی فرانسوی اقدامات تروریستی روی داده در فرانسه در و یا پس از اول ژانویه 

بر اساس  FGITتوانند درخواست پرداخت خسارت از ز مرزهای فرانسه میقربانیان فرانسوی اقدامات تروریستی روی داده در خارج ا

مربوط به شرایط حول اقدامات تروریستی و شناسایی قربانیان را ابلاغ  FGITدادرسی ویژه بکنند. زمانی که مقامات مربوطه اطلاعات 

کند که گیرد و به آنها کمک میآنها تماس می کنند، تیم پرداخت خسارت به قربانیان اقدامات تروریستی صندوق به طور مستقیم با

های صدمات جسمانی آنها پرداخت شود. تقاضا و اهداف خود را گردآوری کرده و به سرعت در اختیار صندوق قرار دهند تا هزینه
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خسارت وارده  کند. اگرصندوق پیشنهادی را برای پرداخت خسارت به قربانیان طی سه ماه پس از ارزیابی قطعی خسارت ارائه می

ای مشخص توسط صندوق ضمانت و با ارائه اسناد معتبر های پوشاک نیز حتی تا اندازهمستقیما به اقدام تروریستی مربوط شود، هزینه

ها و ضررها )بیمه ملی یا طرح بیمه های صورت گرفته از سایر منابع جبران خسارت برای اینگونه خسارتشود. پرداختبازپرداخت می

 شود. ( از مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت برای جبران خسارت مالی کسر میمتقابل

میلیون به قربانیان اقدامات تروریستی و سایر جرایم پرداخت کرد. باید ذکر شود که  9/329در مجموع  FGTI، 2115در سال 

 کند. گران پرداخت میها را پیش از طرح بیمهبرخلاف بلژیک، دولت فرانسه همه خسارت

 

 : حملات تروریستی پاریس1مثال  -1

نفر کشته شدند و بیش از  128در پاریس روی داد. در این حملات،  2115نوامبر سال  13شش حمله تروریستی در عصر و شب 

معاهده ( 1)42جمهور، هولاند، با هیات اتحادیه اروپا تماس گرفته و درخواست کمک کرد. وی به ماده نفر مجروح شدند. رئیس 351

کند که اگر یکی از کشورهای عضور در قلمرو خود مورد حملات تروریستی قرار گیرد، سایر کشورها اتحادیه استناد کرد که بیان می

ه وظیفه دارند که با ابزارهای در دسترس خود به آنها کمک کنند. این اولین بار در تاریخ اتحادیه اروپا بود که یکی از اعضاء به این ماد

عضو اتحادیه به اتفاق آراء با درخواست کمک فرانسه موافقت کردند. کشورهای عضو اعلام کردند  29نوامبر، هر  11کرد. در د میاستنا

 گیری کنند. سازی این ماده تصمیمکه باید در مورد نحوه کمک به پیاده

تعیین شده دولت مورد حملات تروریستی کند که کسانی که در محدوده باید ذکر شود که مقاد قانونی صندوق ضمانت بیان می

رسد که قوانین این صندوق توانند خود را قربانی بنامند، حتی بدون آنکه جراحت جسمانی داشته باشند. به نظر میاند،میقرار گرفته

بنامند. در واقع، بر اساس دانند که چگونه خود را قربانی حملات تروریستی ناخواسته بازار جدیدی را ایجاد کرده است و افراد زیادی می

نفری که از صندوق  2518های سخنگوی صندوق ضمانت برای قربانیان حملات تروریستی و سایر اقدامات کیفری، در بین گفته

های نفر ادعای خسارت جراحت 516اند، های روانشناختی در حملات کردهنفر ادعای خسارت جراحت 1219اند، خسارت دریافت کرده

میلیون یورو  64نفر اعضای خانواده افرادی بودند که در حملات کشته شدند. این افراد در مجموع  159شی از حملات و جسمانی نا

 نفر، افرادی بودند که خسارت نهایی را دریافت کرده بودند.  2518قربانی از بین  841، 2111اند. در نوامبر سال دریافت کرده

هایی قدیمی و بوروکراتیک نامیده ، فعالیتFGTIتخصیص یافته وجود دارد و عملیات  همچنین، مباحث زیادی در مورد مقادیر

، هیات مدیران آن تصمیم گرفتند که فشارهای 2111سپتامبر سال  26، اکنون، در حال اصلاح خدمات خود است و در FGITاند. شده

یورو  11111ت آن را با استفاده از مبلغی که نباید کمتر از روحی و غم و اندوه را نیز به عنوان شکلی از صدمه در نظر گیرند و خسار

 باشد، پرداخت کنند. 

ها های آتی شود. برخی از مقالات روزنامهمیلیون یورو در سال 351رود که حملات نوامبر پاریس منجر به دعاوی به ارزش انتظار می

 اند که صندوق ضمانت تهی شده است. ادعا کرده

 

 تروریستی نایس : حملات1مثال  -8

تنی به میان جمعیتی که روز پرومیناد دیس آنگلایس نایس، فرانسه را جشن  18، یک کامیون 2116جولای سال  14در عصور 

 نفر مجروح شدند.  459نفر کشته شده و  96گرفته بودند، حمله کرد، که در نتیجه آن 
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خسارت دریافت کردند.  2111قربانی تا جولای سال  1618درخواست دریافت کردند و  2866، آنها FGITبر اساس گزارش 

آنها خسارت خود را دریافت  % 89خویشاوندان شخص متوفی و افراد مجروح شده اولین افرادی بودند که خسارت دریافت کردند. تقریبا 

یورو دریافت  41111 روز پرداخت شد. اعضای خانواده قربانیان کشته شده در نایس در مجموع 11کردند. اولین بخش خسارت طی 

یورو به  311111، دولت فرانسه حدود 2111کردند و مجروحان نیز بر اساس شدت جراحت خسارت دریافت کردند. در پایان جولای 

قربانیان نایس پرداخت کرده بود. اما، همچنان روند کند پرداخت خسارت به قربانیان از طرف دولت مورد انتقاد قرار گرفته است. فقط 

یورو به  5111و  2511قربانی پرداخت شد. پس از درخواست قربانیان، بین  1611میلیون یورو متعهد شده به  311لیون یورو از می 25

 قربانیان پیش پرداخت شد. 

 

 خلاصه -1

بل، این کنند. در مقابه مانند بسیاری از کشورهای جهان، جامعه فرانسه نیز از وفق دادن خود با مفهوم مرگ و میر خودداری می

آورد که همه خطرات باید سازند که این باور را به وجود میکشورها خود را به عنوان کشورهای طالب امنیت و ایمنی بیشتر مطرح می

های وارده باید به سرعت و به طور کامل جبران شده و جامعه باید نه تنها برای صدمات تحت پوشش بیمه قرار گیرند و همه خسارت

بینی نیز خسارت پرداخت کند. بنابراین، هایی غیرقابل پیشگیری و پیشرداخت کند، بلکه همچنین باید برای خسارتوارده خسارت پ

های ترکیبی آمادگی قبلی لازم باشد، تمایل کلی در صورتی که وسعت خطر به موقع قابل شناسایی نباشد و اگر به واسطه مکانیسم

پرداخت خسارت آن است )ترکیب بیمه، مسئولیت و همبستگی در درجات مختلف(. به ای خطرات و جامعه به سمت بسط پوشش بیمه

شود، پذیر مینامیده شده است. با این وجود، در حقیقت این خطر نیست که جامعه« پذیری خطرجامعه»طور کلی این تمایل در عبارت 

 شود. پذیر میزا و پرداخت خسارت آن است که جامعهبلکه پیامدهای آسیب

پذیری خطر مستلزم فراخوانی همبستگی گسترده فراتر از در اینجا باید ذکر شود که اگر بیمه به شکل همبستگی باشد، جامعه

 شود.ای است که شامل همبستگی ملی میهای بیمهدایره همکاری

فجایع رتبه بندی شده است. دیدگاه فرانسه نسبت به پرداخت خسارت نیز به این صورت است که در آن پرداخت مالی به قربانیان 

المللی پیشرو که بیمه اجباری و جامع به فجایع ملی عرضه کرده است، فرانسه در این زمینه حتی در سطح بین 1892بر اساس قانون 

درصد ( بطور خودکار بیمه بلایای  81کند که همه افرادی دارای بیمه مسکن هستند )بیش از است. طرح بیمه اجباری ضمانت می

اعمال  2116ارائه می کندو در صورت بروز فجایعی مانند سیل   ccrطبیعی نیز می شوند .این الگو همچنین ضمانت اتکایی را از طریق 

 می شود .

بیمه طرف اول را اجباری کرده است که حداقل برای خطرات ناشی از  2113ال در رابطه با فجایع ناشی از فناوری ، فرانسه در س

 فناوری اجباری است .

در رابطه با حوادث هسته ای ، پرداخت خسارت در فرانسه در مقایسه با سطح بین الملل پایین است ) حداقل از منظر مسئولیت 

 اپراتورها( .

و برای پوشش خسارت املاک و دارایی    ccrدر مورد تروریسم ، مخزن بیمه به طور مشترم توسط بیمه گران ، بیمه گران اتکایی و 

 با ضمانت دولت ایجاد شده است . ccrاز رویکرد چندلایه ای با بیمه اتکایی نامحدود از طریق 
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از طریق صندوق  2115سارات حملات تروریستی نوامبر جراحت های شخصی نیز از طریق صندوق پوشش داده شده است ، خ

 ضمانت پوشش داده شده است .

 

 آلمان-8-1-1

 الف( فجایع طبیعی

 نگرانه، موردیپرداخت خسارت پس -1

موقعیت آلمان با توجه به پرداخت خسارت به قربانیان فجایع طبیعی تا حدود زیادی متفاوت از کشورهایی مانند بلژیک و فرانسه 

های مربوط به فجایع طبیعی مانند سیل تحت پوشش طرح بیمه اجباری ترین تفاوت بین آنها این است که در آلمان خسارتاست. مهم

قرار ندارند. بنابراین، ابزاری در آلمان وجود ندارد که منحصرا به پرداخت خسارت مالی به قربانیان فجایع طبیعی اختصاص یافته باشد، 

که قربانیان بالقوه فجایع طبیعی مانند سیل باید بر بیمه خصوصی تکیه کنند. دولت آلمان بر اساس که در اصل به این معنی است 

های ناشی از فجایعی که بسیار بزرگ کند، مانند خسارتقانون موردی و برای ارائه خسارت به قربانیان فجایع در موارد خاص دخالت می

ه در آلمان، نسبتا ناامن و بدون ضمانت، ناکافی و برخی اوقات بیش از حد باشند. پرداخت خسارت موردی بر اساس قانون موضوع

 سخاوتمندانه، سنجیده شده است. 

ای بسیار کم است. در زمان وقوع سیل قرن با نام سیل یکی از نتایج اجباری نبودن بیمه فجایع در آلمان آن است که پوشش بیمه

ای سیل بیش های سیاستی در مورد پوشش بیمهورد پوشش بیمه سیل و تعداد طرح، برآوردهای انجام شده در 2112در سال « البی»

 ای بسیار کم بود. دهنده پوشش بیمهنیز نشان 2115درصد را نشان نداد. مطالعات پسین در مورد سیل در سال  81از 

قاد قرار گرفته است که بیشتر نظام موردی، عطف به سابق و نسبتا سخاوتمندانه پرداخت خسارت در آلمان به شدت مورد انت

بوده است. خطرات خیریه به خطری اشاره دارد که در آن انگیزه قربانیان « خطرات خیریه»ای با عنوان انتقادها به دلیل ایجاد مساله

ته های پیشگیرانه و خرید بیمه خصوصی در نتیجه پرداخت سخاوتمندانه خسارت توسط دولت کاهش یافبالقوه برای انجام سنجش

-های انتقال خطر در استرالیا و آلمان پرداخته و نشان دادهاست. تحقیقات تجربی به مقایسه بیمه انحصاری اجباری در سوئیس با نظام

 اند که در آلمان به دلیل تقاضای ناکافی بیمه در نتیجه خطرات خیریه، بازار بیمه با شکست روبرو شده است. 

آلمان در بسیاری از تحقیقات انجام شده ساختاربندی شده است و مهمترین طرح  به همین دلیل است که اصلاحات نظام

کرد. مباحث انجام شده پیشنهادی اصلاحی طرحی بود که بیمه اجباری و جامع فجاعی طبیعی را بر اساس الگوی فرانسوی پیشنهاد می

یعی نتوانست آن را در سطح حقوقی و قانونی مطرح به منظور معرفی بیمه اجباری فجایع طب 2114در سطح سیاسی در آلمان در سال 

-گیری دارند: کمک موردی در مقایسه با مزیتاند که ملاحظات سیاسی نقش مهمی در فرآیند تصیممسازد. شوارز و واگنر نشان داده

دهد. پاسخ موردی قرار میگیری در مورد فجایع طبیعی گیرندگان به منظور تصمیمهای قانونی اختیارات بیشتری را در اختیار تصمیم

 های سیاسی زیادی برای سیاست مردان مربوطه داشته باشد. تواند مزیتبه فجایع طبیعی می

گذاری بیش از حدی در بخش بینی شده و سرمایهگذاری کمتراز حدی در پیشگیری پیشدیپورتر، کسی که نشان داد سرمایه

مردان پاداش دانست که سیاستداده است. وی دلیل آن را به سادگی در این مورد میبازیابی وجود دارد، این نکته را به خوبی نشان 

آورند بینی شده به دست میگذاری در پیشگیری پیشسیاسی بیشتری را از پرداخت در قبال بازیابی پس از وقوع در مقایسه با سرمایه

های پرانرژی و این نکته را به خوبی نشان داده است: تلاش 2116که فقط پس از وقوع پرداخت خواهند کرد. پرونده سیل البی در سال 
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صمیمی شرودر برای کمک به ایالت ساکسونی در آلمان طی سیل منجر به مشهور شدن مجدد حزب حاکم شد که منجر به برنده شدن 

 شد.  2116های اجتماعی در انتخابات سال دموکرات

 295یع طبیعی آن بود که در زمان بحران اقتصادی منجر به  کاهش حدود بحث دیگر در مورد معرفی بیمه اجباری برای فجا

کرد. خودداری از معرفی بیمه اجباری فجایع طبیعی میلیارد یورویی قدرت خرید در اقتصاد آلمان شد که رشد اقتصادی را تحریک می

های سیاسی که سیاست مردان از طریق اداشدهد به ویژه با توجه به پدر آلمان باز هم به خوبی سختی معرفی بیمه را نشان می

 کنند، که البته این نوع بیمه ناکافی است. پرداخت موردی خسارت و پس از وقوع حادثه دریافت می

 

  1221: سیل البی 1مثال  -1

هدف این ای تصویب شد که صندوقی را به منظور حمایت از قربانیان فجایع طبیعی تاسیس کرد. ، قانون ویژه2112پس از سیل 

و انجام  2112های مالی برای جبران خسارت ناشی از سیل صندوق، در وهله اول کمک مالی در سطح ابتدایی و سپس انجام مقیاس

 تلاش برای بازسازی بود. 

اند. ردهانجام شده است که اطلاعاتی را در مورد میزان ضرر و تامین منابع مالی آن ارائه ک 2112مطالعات زیادی در مورد سیل البی 

میلیارد یورو برآورد شده است. طبق اظهارات  2/8نشان داد که کل ضرر ناشی از سیل البی تقریبا  2112برآوردهای رسمی در سال 

 میلیارد یورو شد که از طریق دولت محلی توزیع گردید.  1/9باعث انتقال حدود  2112ماگنوس، صندوق سیل 

 

 

 ر سیل البیبرنامه تامین منابع مالی د  1-8جدول 

کشاورزی و  کسب و کار املاک مسکونی مسکن خصوصی 

 جنگل

تامین اضطراری 

 منابع مالی 

یورو/شخص،  511

 حداکثر

2111 

 یورو/مسکن

یورو/  5111

 ساختمان

یورو  15111

 511ضرر( و  51%)

 یورو/کارکنان

 یورو 51111

زیرساختارهای  

 شهری

کشاورزی و  کسب و کار املاک مسکونی

 جنگل

به تامین  کمک

منابع مالی ساخت و 

 ساز

های هزینه 81%

 ساخت و ساز

 91ماکزیمم 

های درصد هزینه

 ساخت و ساز

-هزینه % 15-35

 های ساخت و ساز

 % 31ماکزیمم 

ضرر به محصولات 

 1کشاوری، ماکزیمم 

 میلیون یورو 

 31(، 2113منبع: میپلر و ویچسلگارتنر )     
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 1211های سال : سیل1مثال 

میلیارد یورویی  9های محلی و فدرال توافق کردند که بسته در آلمان، رهبران دولت 2113سیل تابستانی سنگین در سال  پس از

های کمک» های با عنوان کمک به افراد متضرر از فجایع طبیعی را ارائه کنند. دولت فدرال موافقت کرد که منابع مالی همه کمک

سال بازپرداخت  21میلیارد یورو از طریق بازپرداخت بدهی و پرداخت سود بیش از  25/3لاندر باید را تامین کند. سپس، « بازسازی

 های ناشی از سیل را تقبل کرد. درصد هزینه تعمیر و بازسازی خسارت 91کند. صندوق تاسیس شده 

 

 1217های تابستانی سال : سیل1مثال 

 1945متر رسید که از رکورد سال  16/8بستان حدود دو متر بالاتر رفت و به ، سیل البی از سطح نرمال تا2111در تابستان سال 

وستفالیای شمالی -در نیمه شمالی آلمان، به ویژه در هامبورگ، برلین، ساکسون پایین و راین« پاوئل»متر بالاتر رفته بود.  11/9حدود 

های زیادی از برلین و باندنبورگ را در بخش 2111سال  طی دو روز در ژوئن« راسموند»خشمکین شد. بارش سنگین باران موسوم به 

ساعت باران بارید. در مقایسه باید گفت که آلمان به  24لیتر آب در هر متر مربع طی  211ها، بیش از بر گرفت. در برخی از قسمت

 61توان خسارت بالغ بر هایی میلیتر در هر متر مربع در کل سال بارش باران دارد. باران سنگین خود به تن 911طور متوسطه زیر 

میلیون یورو برای جبران خسارت  611میلیون یورویی به ویژه در برلین و باندربورگ ایجاد کند. به اشخاص بیمه شده به میزان حدود 

های نه، پرداخت شد. حدود نیمی از این مبلغ برای خا2111های سهمگین در فاصله زمانی اواخر ژوئن و اوایل جولای سری طوفان

 های صنعتی و تجاری پرداخت شد و نیمی دیگر برای خودروهای بیمه شده پرداخت شد. مسکونی آسیب دیده، اثرات آن و شرکت

، دولت آلمان صدها میلیون یورو به صورت طرح فوریتی به قربانیان سیل پرداخت کرد و اعلام کرد 2111های تابستان پس از سیل

عرضه بسته معافیت مالیاتی برای راحتی قربانیان است. دولت لاندر )عنوانی برای کشورهای دوزبانه آلمانی( که این اقدام دولت در واقع 

هایی برای پرداخت خسارت تنظیم کرد. به عنوان مثال، دولت ساکسون پایین، برنامه کمکی برای کمک به جبران خسارت نیز برنامه

های مسکونی و نوسازی مساکن کمک کند. اگر اگر و مالکان در تعمیر ساختمانمساکن خصوصی اجرایی کرد تا بتواند به ساکنان 

ای های بیمهدرصد خسارت وارده را دریافت کنند، اما مزیت 91توانند خسارت برابر با یورو بود، قربانیان می 511خسارت وارده بیش از 

که افراد خسارت دیده باید خود در مقابل خطرات طبیعی در شد. پرداخت خسارت مالی مشروط به آن بود باید در ابتدا استفاده می

 آینده بیمه کنند. 

های فدرال به توافق رسیدند که مذاکراتی را در مورد مفاد قانون فدرال در مورد کمک ، کنفرانس سران دولت2111در ژوئن سال 

 های وارده به قربانیان داشته باشند. به پرداخت خسارت

 

 فناوریب( حوادث ناشی از 

آلمان مقررات خاصی برای حوادث ناشی از فناوری ندارد. با این وجود، مسئولیت مطلق از طریق قانون موضوعه مسئولیت، به عنوان 

(، و قانون فناوری ژن UmweltHG(، قانون مسئولیت محیطی )LuftVG(، قانون ترافیک هوایی )StvGای )مثال قانون ترافیک جاده

(GenTG معرفی شده ،)های خطرناک در اصل تحت پوشش قانون موضوعه مسئولیت آمیز ناشی از فعالیتاست. رویدادهای فاجعه
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دارنده گرفته و یا قطار خارج شده از خط در تونل در حیطه مسئولیت مطلق اپراتور یا نگهمطلق قرار دارند: به عنوان مثال، قطار آتش

 خواهد بود. 

بخشی بیات تحقیق به این نتیجه رسیده است که قانون موضوعه مسئولیت مطلق حمایت رضایتبا این وجود، به دلایل متعددی، اد

آمیز ناشی از حوادث فناورانه وجود دارد که هیچ قانون های فاجعهکند. اول از همه، احتمالا، خسارتآمیز نمیهای فاجعهاز اسیب

دهد که در نی که انفجاری در یک ساختمان غیرمسکونی روی میشود، به عنوان مثال زمامسئولیت مطلق در مورد آن اعمال نمی

شود. دومین مساله آن است که احتمال زیادی های پرجمعیتی قرار دارند، قانون مسئولیت مطلق اجرا نمیهمسایگی آن ساختمان

قاد به این واقعیت مربوط است که کند. سومین انتوجود دارد که اپراتور از فورس ماژور استفاده کند، که مسئولیت را از وی سلب می

-کند فقط به پرداخت برخی از موارد خسارت محدود شده است. پس، در نتیجه سرپوشای که مسئولیت مطلق را معرفی میقانون ویژه

 های مالی، احتمال آن است که کل خسارت ناشی از فاجعه فناورانه پرداخت نشود. 

 

 ایج( حوادث هسته

کند. قانون المللی را پیاده میهای بینای در قانون انرژی اتمی مقرر شده است که قوانین کنوانسیونهسته مسئولیت برای تاسیسات

تصویب شد، در سال  1858های آن است در سال ای و پیشگیری از آسیبانرژی اتمی که هدف آن ارتقای استفاده از انرژی هسته

اصلاح شده است. آلمان، علاوه بر این قانون در کنوانسیون پاریس، کنوانسیون  2111و  2111، 2112از نو طرح شد و در سال  1895

مکمل بروکسل، و پروتکل مشترک نیز عضویت دارد. بر اساس قانون انرژی اتمی، کنوانسیون پاریس باید به مانند قانون م لی در 

 sباشد که با ورود به کنوانسیون مطرح خواهد شد )جمهوری فدرال آلمان اجرا شود، مگرآنکه مفاد آن به عمل متقابل بستگی داشته 

قانون انرژی  41تا  25های شود که توسط بخشای در آلمان محسوب می(. مفاد کنوانسیون پاریس مبنایی برای مسئولیت هسته(1)25

 اتمی تکمیل شده است. 

المللی، مسئولیت به باشد. به مانند نظام بینهای زیر میای در آلمان دارای ویژگیبر اساس قانون انرژی اتمی، مسئولیت هسته

ای مسئولیت مطلق دارند های ناشی از حوادث هستهای انتقال داده شده است و اپراتورها در قبال خسارتهای هستهاپراتورهای نیروگاه

(s 25(1)مسئولیت در آلمان حتی سخت .)ها، جنگتسلیحاتی، خشونتهای المللی مانند کشمکشهای بینشود اگر تحت رژیمتر می-

(. با این وجود، اگر فاجعه گسترده باشد، خسارت وارده شده s25(3)ای نداشته باشد ) ها و یا فجایع طبیعی، دفاعیههای داخلی، شورش

تحت (. مرزهای قلمرو کشورها s 25(3)تنها در صورتی پرداخت خواهد شد که برای آن کشور مزیت دوجانبه و متقابل داشته باشد )

های (. یکی از تفاوتs 25(4)شوند و اپراتورها صرف نظر از مکان حادثه مسئولیت دارند )کنوانسیون پاریس اهمیت داده نمی 2ماده 

های وارده ناشی الکلل آن است که سیستم مسئولیت نامحدود در آلمان وجود دارد. تنها زمانی که خسارتبزرگ بین آلمان و نظام بین

سلیحاتی، خشونت، جنگ داخلی، شورش و یا حوادث طبیعی باشد، مسئولیت به ماکزیمم مقدار پرداخت خسارت های تاز کشمکش

 (. s 31 (1)شود )محدود می

(. مقامات اداری باید نوع، شرایط و میزان s 13(1)ای مسئولیت بالقوه، اپراتورها باید امنیت مالی داشته باشند )برای پوشش بیمه

تعیین شده است. چون پوشش  2112( است، که در سال s 13(2)میلیارد یورو است ) 5/2تعیین کنند، اما در محدوده امنیت مالی را 

های دیگری ای باید جایگزینهای هستهمیلیارد یورو در بازار بیمه قابل دسترسی نیست، پس اپراتورهای نیروگاه 5/2ای بالغ بر بیمه

« نامه همبستگیتوافق»ای مذاکراتی را انجام دادند و در نهایت نیروگاه هسته 18کت مادر از ، چهار شر2111داشته باشند: در سال 
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میلیون یورو  6/255ای با بیش از نامه، مسئولیت حوادث هستهامضاء کردند که شامل شش بخش و چهار پیوست است. تحت این توافق

میلیارد یورو  5/2ای بین این مقدار و ور انجام شد. پوشش بیمهتوسط بیمه مسئولیت طرف سوم پوشش داده شد که توسط هر اپرات

های مادر آنها عرضه شد. هر طرف ای و شرکتهای هستهتحت چارچوب قرارداد مشترک امضاء شده توسط همه اپراتورهای نیروگاه

بل شود. درصد تقبل هر ایستگاه متعهد شد که در صورتی که خسارت به یکی از طرفین نسبت داده شود، درصدی از میزان کل را متق

های مادر و بر ای به شرکتهای هستهشود. سپس درصد نیروگاههای بر اساس ریشه دوم خروجی راکتور گرمایی محاسبه میهسته

ر (. نظام تخصیص مسئولیت آلمان متفاوت از امریکا است. به این صورت که ه(3)1شود )بند اساس میزان مشارکت آنها نسبت داده می

گیرد. به مانند آمریکا، در آلمان نیز تعهد برای اپراتور سهیمه یکسانی دارد. در آلمان، تخصیص سهم بر اساس ظرفیت تولید صورت می

شود که میزان خسارت وارده بیش از ظرفیت بیمه باشد. با این وجود، ریسک نقش اپراتورها در آلمان پرداخت سهم زمانی اجرایی می

میلیارد یورو را پرداخت کنند )بند  5/2کنند که اپراتور و شرکت مادر نتوانند فقط زمانی سهم خود را پرداخت میکمتر است: طرفین 

 (. بنابراین، توافق همبستگی فقط ضمانتی برای پرداخت توسط طرفین مسئول است. (5)1

باشد، کنفدراسیون خود باید غرامت اپراتور را اگر مسئولیت مورد نظر دارای امنیت مالی نباشد و یا تحت پوشش مالی قرار نگرفته 

(. ماکزیمم میزان پرداخت غرامت )در صورتی که خسارت وارده تحت پوشش امنیت مالی خصوصی قرار نداشته باشد یا s 34(1)بدهد )

زیمم مقدار منهای مقداری شود و تعهد پرداخت برابر با ماکمیلیارد یورو تعیین می 5/2نتواند چنین امنیتی را پرداخت کند( برابر با 

درصد  15گیرد که میلیون یورو صورت می 511است که تحت پوشش ابزارهای امنیت مالی قرار دارد. این نوع پرداخت غرامت تا حدود 

میلیون یورو  511ای در آن قرار گفته است. دولت فدرال بین درصد توسط ایالتی است که تاسیسات هسته 25آن توسط دولت فدرال و 

دهد. پس از پرداخت غرامت، در صورتی که اپراتور از تعهدات و قوانین اطاعت نکند، و یا اگر اپراتور میلیارد یورو را پوشش می 5/2و 

(. با s 37باعث بروز حادثه بر اثر قصور شده است، یا اگر اپراتور به دنبال امنیت مالی به میزان مقرر نبوده است، امکان اعاده وجود دارد )

(. طرفین، علاوه بر ضمانت دوجانبه برای پوشش مسئولیت، باید به (8) 1وجود، مسئولیت طرف سوم بر این اعاده غالب است )بند  این

های حقوقی و تجاری باید به حل و فصل دعاوی حل و فصل دعاوی نیز کمک کنند، به عنوان مثال با افزایش زیرساختارها و ظرفیت

ها و حمایت را درخواست کنند. طرفین همچنین به استفاده از پیمانکاران بازپرداخت این نوع کمکتوانند کمک کنند. طرفین نمی

ها در صورت حادثه و (. برای اطمینان از در دسترس بودن این دارایی2کنند )بند میلیون یورو نیز کمک می 122219مستقل به میزان 

 (. 3خسارت، طرفیت باید هر تاییدیه حسابرس را تسلیم کنند )بند 

-های وارده از طریق طرح استخر پسنگرانه، تفاوت مهمی با کنوانسیونبنابراین، کامن لا با پرداخت مبلغ بیشتری در ازای خسارت

کند. به عبارت دیگر، اپراتورهای قع مسئولیت اصلی اپراتور را حذف نمیالمللی دارد. ارائه امنیت مالی از طریق این استخر در واهای بین

 ای در آلمان حتی در صورت کسر مالی این استخر، مسئولیت دارند. هسته

 

 د( تروریسم

 خسارت مادی -1

یستی وارده شده به در واکنش به حوادث یازدهم سپتامبر، بازار بیمه اتکایی آلمان تصمیم گرفت که ضررهای ناشی از اقدامات ترور

بیمه را حذف کند. بازار اولیه نیز به دلیل کاهش ظرفتی بیمه خود همین روند را پیش گرفت که در نهایت منجر به ایجاد شرایطی شد 

 Versicherungs-AG Ectremusنامیده شد، زیرا در بسیاری از کشورها این شرایط پیش آمد. مخزن مستقر در « مخزن تروریسم»که 
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ایجاد و تصویب شد. این  2112گر اتکایی بود که توسط دولت محلی آلمان در سپتامبر سال گر و بیمهبیمه 11موس ( شامل )اکستر

های عملکرد خود را منتشر کرده است. شرکت بیمه اتکایی را از سهامداران، از سایر گر اصلی عمل کرده و سیاستمخزن به عنوان بیمه

گران نیز مجبور نیستند کند. این طرح اجباری نیست، و بیمهالمللی خرید میگران اتکایی بینن و از بیمههای فعال در بازار آلماشرکت

گران اصلی بخواهند بیمه تروریسم را خرید کنند، ممکن است به ای برای خطرات تروریستی ارائه دهند. اگر بیمهکه پوشش بیمه

 مشتریان خود توصیه عضویت در مخزن را بدهند. 

ها ایجاد شده در های ناشی از اختلالها و ضررهای وارده به املاک و داراییای خسارتخزن اکستریموس برای پوشش بیمهم

ای وارد (، و نیز تروریسم هستهNBCای، بیولوژیکی یا شیمیایی)های هستهشود. در موارد آلودگیعملیات کسب و کار وارد عمل می

شود، هرچند که مبالغ بیمه تصادفات شخصی و حوادث هوایی، دریایی، زندگی یا شخصی نمیشود. این طرح همچنین شامل نمی

زندگی نستبتا پایین است. بنابراین، پرداخت خسارت مالی به قربانیان حملات تروریستی، تحت پوشش شرایط مخزن اکسترموس قرار 

 های وارده باید در قلمرو آلمان روی داده باشد. ها باید مستقر در آلمان باشند و ضررگیرد. همه املاک و دارایینمی

میلیون یورو است مانند پیامدهای حملات تروریستی، کاربرد دارد،  25هایی که خسارت آنها بیش از اکسترموس برای موارد آسیب

های بیشتر از ترموس ضررای ارائه کند. اکسهای کمتر پوشش بیمهسازد که برای خطرات کوچکتر و خسارتکه بازار اصلی را قادر می

شوند. یورو انجام می 51111ها با کسر مقدار استاندارد دهد. همه سیاستمیلیارد یورو پوشش می 5/2میلیون یورو را را تا حدود  25

 میلیارد یورو 5/1تواند تحت پوشش اکسترموس و برای یک سال بیمه کند به حدود گذار میماکزیمم میزان خسارتی که یک سیاست

میلیارد یورو )در مقدار بیمه شده توسط اعضای مخزن به صورت سالانه(  5/2های بیشتر از شود. دولت آلمان برای خسارتمحدود می

دهد. های بیشتر را تحت پوشش قرار میمیلیارد یورو است و ضرر و خسارت 11ای دیگری را ارائه کرده است که بالغ بر پوشش بیمه

کند. به عبارت دیگر، آوری شده توسط اکسترموس را دریافت میحق بیمه جمع % 5/12حق بیمه برابر با  دولت برای عرضه ضمانت،

میلیارد یورو  11گران اتکایی است که ظرفیت کل برابر با گران و بیمهای است که شامل بیمهاکسترموس یک مخزن چندلایه بیمه

 2116دسامبر  18پرداخت نکرده است. حملات تروریستی شدید در برلین در  کنند. تاکنون اکسترموس هیچ گونه غرامتی راعرضه می

فقط یک بیمه را تحت تاثیر قرار داد )سایر قربانیان فقط متحمل صدمات جسمی شدند(، ولی خسارت وارده شده زیر مقدار تعیین شده 

 برای کسر بیمه قرار داشت. 

های مراکز خریدی را که عرضه کرده است که هزینه« بیمه تهدید»عنوان  ای را تحت، اکسترموس بیمه2111از اول ژانویه سال 

 دهد. شوند، پوشش میتوسط مقامات دولتی و به دلیل احتمال قرارگیری در معرض حملات تروریستی بسته می

 

 های شخصیجراحت -1

قانون جبران خسارت قربانیان دارند. این های خود را تحت آمیز در آلمان حق درخواست پرداخت خسارتقربانیان جرایم خشونت

آمیز حمایت کند، قربانیان حملات های خشونتقانون مبتنی بر این مفهوم است که در صورتی که دولت نتواند از آنها در مقابل تلاش

طی برای دعوی شرآمیز، پیشتوانند علیه دولت طرح دعوی کنند. صدمات جسمی یا روانی در نتیجه حملات خشونتآمیز میخشونت

کنند باید سلامتی خود را های درمان و سلامت خود را دریافت میآمیز که همه هزینهجبران خسارت است. قربانیان جرایم خشونت

درمانی های روانهای پزشکی، درمانبهبود بخشند )شامل به عنوان مثال معاینات پزشکی سلامتی یا توانبخشی شغلی، خدمات مراقبت

های جسمانی وارده به آنها و نیز های زندگی آنها پرداخت شده و حقوق بازنشستگی طولانی مدت برای جبران جراحتزینهو غیره( و ه
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شود. سطح پرداخت حقوق بازنشتسگی به آنها بر اساس میزان جراحت وارده به ضررهای اقتصادی متقبل شده به آنها پرداخت می

ترین سطح، پرداخت ماهیانه در گیرد. در پایینهای جسمانی صورت میآنها در اثر جراحتسلامتی آنها و ضرر اقتصادی وارد شده به 

شوند مواردی هستند که در آن قربانی در واقع از قبل در یورو است. تنها مواردی که برای پرداخت خسارت حذق می 119حال حاضر 

 کرده است. رابطه با همان نوع جراحت دریافت می

تواند دعوی پرداخت خسارت های آلمانی، یعنی کسانی که از نظر حقوقی و قانونی ساکن آلمان هستند نیز میخارجیان و ملیت

 مطرح کنند. 

 

 1216مثال: حملات تروریستی برلین، سال  -1

 12ن ، یک کامیون به داخل بازار کریسمس، نزدیک کلیسای کایزر ویلهلم در برلین، حمله کرد که در آ2116دسامبر سال  18در 

 نفر زخمی شدند.  56نفر کشته شدند و 

های قربانی ایجاد شد: زیرا مهاجمان از یک کامیون استفاده کرده در ابتدا، آشفتگی زیادی در مورد پرداخت خسارت مالی خانواده

ه صندوق کمک به شود به جای آنکه یک حمله تروریستی محسوب گردد و قربانیان باید بای محسوب میبودند که جزء تصادفات جاده

های خود را از این صندوق که ای مراجعه کنند. در نتیجه، قربانیان حمله برلین توانستند تا حدودی خسارتقربانیان تصادفات جاده

برای تصادفات وسایل نقلیه تعبیه شده بود و تحت پوشش قانون جبران خسارت قربانیان بود، دریافت کنند. وزارت دادگستری آلمان 

کرد که دولت قانون آلمان را بازنویسی خواهد کرد و این شرایط نامناسب در آینده قابل تحمل نیستند. بنابراین، آلمان )دسامبر اظهار 

یورو را  11111میلیون یورو به عنوان خسارت و حمایت از قربانیان پرداخت کرد. قواینن سختگیرانه دولت مبلغ  3/2( بالغ بر 2111

یورو برای اعضای درجه دوم در نظر گرفت. این مبلغ بر اساس شدت  5111انواده قربانیان در نظر گرفت و برای اعضای درجه اول خ

 جراحت وارده به قربانیان اختصاص داده شد. 

بار در برلین به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و همه اظهار کردند که عملکرد دولت در حل و فصل واکنش اولیه به رویدادهای تاسف

مسله بسیار ضعیف بوده است، به طوری که گزارش نهایی در مورد مسائل اصلی توسط وزارت دادگستری آلمان در دسامبر سال این 

 منتشر شد.  2111

قربانیان و خویشاوندان آنها، در مورد عدم تشخیص مناسب دولت، عدم گردآوری به موقع اطلاعات و حمایت مالی ناکافی دولت 

گزارش بیان کرده بود که مراکز اطلاعاتی و آگاهی رسانی برای قربانیان و خویشاوندان آنها باید در مکان حملات شکایت کردند. این 

تروریستی تشکیل شود. همچنین باید روندهای اطلاع رسانی به اعضای خانواده قربانیانی که در حملا به شدت آسیب دیده یا کشته 

ولت باید در اطلاع رسانی به قربانیان و خویشاوندان آنها در مورد چگونگی حمایت و پرداخت سازی شود. علاوه بر آن، داند، سادهشده

هایی که این گزارش ارائه کرده بود بر اساس علمکرد کلی دولت اسرائیل بود، کشوری با خسارت به آنها، پیشرو باشد. جالب آنکه، توصیه

 سابقه طولانی مدت در انجام حملات تروریستی. 

 

 اصهو( خل

های زیادی دارد و پیشگیری یکی از اهداف برجسته هرگونه علمکرد حمایتی در مقابل آلمان با پیشگیری از فجایع طبیعی اندوخته

آهن، هواپیما، رویدادهای ورزشی و غیره ها، ریل راهفجایع طبیعی است که نیازمند به اپراتورهای خصوصی و عمومی تاسیسات، کارخانه
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های ایمنی پیشگیرانه منطقی های لازم را بکند. این اپراتورها باید مقیاسهای پیشگیرانه را انجام داده و احتیاطنجشاست، تا بتواند س

سوزی و غیره داشته باشند. علاوه بر آن، فدراسیون آلمان و دولت لاندر، نهادها، حتی در مقابل بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، آتش

 آمیز است.   ایجاد کرده است که هدف آنها، حمایت از جامعه آلمان علیه خطرات فاجعه ها و ابزارهایی راآژانس

با این وجود و با توجه به پرداخت خسارت به قربانیان ، هنوز هم باید گفت که آلمان ) مانند بلژیک و فرانسه( راهکار ساختاری به 

معرفی چنین الگویی ناموفق بوده است.در نتیجه، قربانیان فجایع  شکل بیمه اجباری و جامع برای طرف اول ندارد و تلاش ها برای

نشان داد که  2111و  2113طبیعی در آلمان باید برای پرداخت خسارت بر اساس قاعده عطف به ما سبق تکیه کنند . سیل های سال 

 ه قربانیان را جبران میکند.دولت آلمان سخاوتمندانه و اغلب در سطح فدرال و به همراه دولت لاندر خسارت های وارده ب

آلمان الگوی بسیار جالبی برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث هسته ای دارد . مبلغ اختصاصی آن با توجه به سطح بین الملل 

امین میلیارد یورو(، اما سهم عمده آن توسط توافق نامه ای که بین اپراتورهای نیروگاههای هسته ای امضاء شده ت 5/2بسیار بالاست ) 

 میگردد .

 آلمان نیز مانند هلند و بلژیک مخزن بیمه برای خسارت های ناشی از حملات هسته ای ایجاد کرده است.

میلیون  3/2جراحت های شخصی بر اساس اقدامات مالی قربانیان پرداخت میشود، با وجود این مسائل ویژه ، دولت آلمان بالغ بر 

 برلین پرداخت کرده است . 2116ارده به آنها در حملات تروریستی یورو به قربانیان و جهت جبران خسارت و

 

 بلژیک -8-1-1

 الف( بلایای طبیعی

 مقدمه -1

-های شدید و سیل ایجاد میها بر اثر طوفان، بارندگیبلایای طبیعی و انواع آن در بلژیک نسبتا محدود هستند. شدیدترین خسارت

های فراوان آن در استان های استثنائی نیز وجود دارد که نمونههرچند که امکان زلزله های سطحی فراوانی دارد،شوند، زیرا بلژیک آب

(، نشان 2111) IPCCلیمبورگ روی داده است. علاوه بر آن، مطالعات مختلف در مورد پیامدهای بالقوه تغییرات جوی مانند رویداد 

 شدید قرار دارد. دهند که بلژیک به طور بالقوه در معرض افزایش بلایای طبیعی می

انگیز کمی در چند سال گذشته داشته است. با این وجود، با اگرچه بلژیک با خطرات طبیعی زیادی روبرو است، اما موارد فاجعه

( وزارت منطقه فلمیش حدود AMINALتوجه به خطر سیل در استان فلاندر، مدیریت محیط زیست، طبیعی و زمین و مدیریت آب )

شود و به عنوان منطقه مستعد سیل باید مدیریت کند که پنج درصد قلمرو کل منطقه فلمیش را شامل میهکتار را  121111

نفر در آنجا سکونت  91111و  61111هکتار از آن در مناطق مسکونی قرار گرفته است که بین  6166شناسایی شده  است که حدود 

 شده است.  متر مربع هر ملک محاسبه 194دارند که بر اساس سطح متوسط 

ای را مستقیم و یا غیرمستقیم در مورد قربانیان فجایع طبیعی طالب جبران خسارت ، بلژیک قوانین جسته گریخته2113تا سال 

های گوناگون قانون امنیت اجتماعی و همبستگی عمومی باید در کنار هم برای کرد. در واقع، قانون مسئولیت، بیمه، ساخهمالی اجرا می

توانستند از قانون مسئولیت برای جبران ادعای جبران خسارت شدند. از لحاظ نظری، قربانیان میمالی به کار گرفته می جبران خسارت

شود که مجرم را بتوان پیدا کرد که به ندرت در مورد بلایای خود استفاده کنند. با این وجود، قانون مسئولیت فقط زمانی اعمال می

رو، قربانیان باید بر سایر منابع جبران خسارت مالی تکیه کنند. اما بسیاری از قوانین موجود از دیگر  طبیعی قابل اجرا است. از این
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کنند و شرایط متعددی دارند که باید محقق شود و روند انجام آن نیز معمولا های قانون فقز بخشی از خسارت وارده را جبران میشاخه

تا حدود زیادی تغییر کرد، یعنی زمانی که قانون جدید در مورد جبران خسارت مالی  2115برد. این شرایط در سال وقت زیادی می

 قربانیان فجایع طبیعی تصویب شد.

  

 ارزیابی پوشش بیمه -1

 1876جولای سال  11قانون 

رای وزیران وارد کرد، شو 1816های بلژیک در ژانویه سال ای را به برخی از بخشهای قابل ملاحظهپس از آنکه گردباد خسارت

های خصوصی در اثر فجایع طبیعی کند. تصمیم گرفت که قوانین اساسی را اصلاح کند و اقدام با بازپرداخت خسارت وارده به دارایی

-در مورد جبران خسارت خاص وارد شده به کالاهای خصوصی به وسیله فجایع طبیعی، که در مورد خسارت 1816جولای  12قانون 

فجایع طبیعی نیز قابل اعمال است، منجر به تاسیس صندوق فجایع طبیعی شد )بخشی از خزانه ملی برای های کشاوری ناشی از 

های فجایع طبیعی(. پس از وقوع فجایع طبیعی، منابع مالی این صندوق توسط خزانه ملی، وام و در صورت لزوم از بودجه خسارت

شد. صندوق بلایای طبیعی فدرال از این منابع مالی برای ( تامین می31 های مالی و سود حاصل از لاتاری ملی )ماده،ایالتی، کمک

کند )به شرط آنکه خسارت مستقیم به کالاهای یورو ساتفاده می 251یورو با کسر  64911جبران خسارت فجاعی طبیعی بالغ بر 

یورو باشد. جبران خسارت کل مالی  5111یورو و خسارت به طور متوسطه هر خانواده تا حداقل 1251111خصوصی بالغ بر حداقل 

 شود که پول برای بازیابی و یا بازسازی کار پس از سه سال انجام شود. فقط زمانی اعمال می

ماندند تا حادثه روی داده به صندوق فجایع طبیعی را نتوانست موفقیتی کسب کند، زیرا شهروندان باید زمان زیادی را منتظر می

شد که باید شود و روند اثبات آن بسیار پیچیده بود. علاوه بر آن، خسارت مالی به میزان محدودی اعطاء میعنوان فاجعه طبیعی ثابت 

بسیار محدود تعریف  1816مطابق با معیارهای قانون موضوعه، بدون احتساب خسارت واقعی باشد. علاوه بر آن، محدوده اعمال قانون 

های بیمه تحت شرایط عادی مانند آتش، رعد و برق، انفجار، تگرگ یا طوفان، استشده بود و خسارت ناشی از خطرات تحت پوشش سی

گذاری تصمیم گرفتند که نظامی را تصویب کنند که بر اساس شدند. سرانجام، مجلس قانوناز اولویت دریافت خسارت مالی خارج می

 های مالی فقط از لحظه وقوع فاجعه طبیعی عملیاتی شود. آن مکانیسم

 

  1881دسامبر  18ن سلطنتی قانو

شد، پس دولت کنندگان مالیات و بر اساس اصل همبستگی ملی تامین میبه دلیل آنکه منابع مالی این صندوق توسط پرداخت

های فجایع طبیعی بود، از جمله اینکه به صنعت بیمه فراخوان های دیگری برای تامین منابع مالی جبران خسارتبلزیک به دنبال راه

سوزی و سایر خطرات مانند خطرات ساده هرچند به صنعت بیمه در مورد آتش 1882دسامبر  24بود. اعلامیه فرمان سلطنتی  داده

-های بیمه قابل اجرا بود که در آن این خطرات ساده در مقابل خسارتنامهکوچک، ابلاغ شد. این فرمان سلطنتی در آن دسته از توافق

سوزی و خطرات مربوطه )مانند رعد و برق، انفجار و برخورد با هواپیما یا هر وسیله ( آتش1شده بودند: های وارده به این موارد بیمه 

( فجایع 5( طوفان و تگرگ؛ برف و فشارهای ناشی از بارش برف؛ 4های کارگری؛ ( حملات و تهاجم3( الکتریسیته؛ 2دیگر و یا حیوانات؛ 
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( خسارت صنعتی، برای مواردی که خسارت روزانه اعطاء 11( ضرر غیرمستقیم؛ و 8ت؛ ( سرق9های شکسته؛ ( پنجره1( آب؛ 6طبیعی؛ 

 شده باشد. 

 

 1881ژانویه  16قانون سلطنتی 

سوزی پوشش داد، اما های بیمه آتشتوان در اصل و تا حدودی توسط بسیاری از سیاستاگرچه خسارت ناشی از طوفان را می

پرداخت کرد. در نتیجه، این صندوق  1881یورو پس از خسارت وارده طوفان داریا در سال  15294632صندوق بلایای طبیعی بالغ بر 

، وزیر سابق امور اقتصادی، ویلی کلاز، پیشنهاد انتقال وظایف این 1882و در سال  1881نتوانست ذخایر مالی تولید کند و در سال 

پوشش »مقرر کرد که  1885ژانویه سال  16ی است که چرا فرمان سلطنتی صندوق را به بخش بیمه خصوصی ارائه کرد، که یکی دلایل

-که از نظر قانونی شامل تگرگ، یخبندان و بارش سنگین برف بود، یکی از موارد بسط اجباری هر گونه سیاست بیمه آتش« طوفان

قرار داشت که دارایی باید در مقابل دهد. سپس، قانون حقوقی بر اساس این اصل سوزی است که خطرات ساده را تحت پوشش قرار می

کیلومتر در ساعت باشد، بیمه شود. علاوه بر آن، قانون سلطنتی، حداقل سطح پوشش بیمه را  111طوفانی که سرعت باد آن بیشتر از 

های سیار، ساختمان پذیر بودند مانند چراغ و یا ساختارالعاده آسیببینی کرده بود و کالاهایی را که در مقابل خطرات طوفان فوقپیش

 های ضعیف از پرداخت خسارت خارج کرده بود. باز و برج

 1221می  11قانون 

در  1816جولای  12نامه بیمه زمین بود، و قانون در مورد توافق 1882ژوئن سال  25، که اصلاحیه قانون 2113می سال  21قانون 

فجایع طبیعی، به ترتیب پوشش بیمعه سیل را به عنوان بسط اجباری های خاص وارده به کالاهای خصوصی توسط مورد تعمیر خسارت

بود. با این  1885ای طوفان سال سوزی مربوط به خطرات ساده معرفی کرد، که به همان شیوه پوشش بیمههای بیمه آتشسیاست

باشد )برای املاکی که خارج از منطقه شد که دارایی یا ملک در منطقه مستعد سیل قرار گرفته وجود، این قانون فقط زمانی اعمال می

مستعد سیل قرار داشتند، گزینه اختیاری قرار داده شده بود(، که باید توسط سه منطقه کشور تعریف شود. در نتیجه، دیگر نیازی نبود 

همچنان  1816ون که صندوق بیمه فجایع طبیعی وارد شود، زیرا خطر سیل بیمه شده بود و یا حداقل قابل بیمه بود. هرچند که قان

شود، مثلا برای کالاهایی که به دلیل توانمندی مالی کمتر قربانیان و برای ، اعمال می2113برای رویدادها و املاک خارج از قانون 

لیل ، ایجاد دفتر تعیین تعرفه را پیشنهاد کرد که به کسانی که یا به د2113های کشاورزی بیمه نشده بودند. علاوه بر آن، قانون خسارت

ای گونه پوشش بیمهاینکه هیچ نهادی تمایلی به بررسی خطر نداشت و یا چون حق بیمه خواسته شده بسیار بالا بوده است، هیچ

 نداشتند. 

 

 1221سپتامبر سال  17قانون 

این های مستعد سیل وجود داشت. با اجرایی نشد، مشکلات زیادی در تعریف مساحت 2113می سال  21با این وجود، قانون 

، شورای وزارت تصمیم گرفت که وام را به این مورد اختصاص دهد که به صندوق فجایع مالی اعطاء 2114ژانویه سال  23وجود، در 

ای بلایای طبیعی به تصویب شد. سپس، دولت بلژیک به این نتیجه رسید که بهتر است که قانون جدیدی را در مورد پوشش بیمه

 اصلاح شده و مفاد قانون سابق مورد استفاده قرار گرفت.  2115سپتامبر سال  11توسط قانون  2113برساند. بنابراین، قانون 
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 85-81سوزی برای خطرات ساده بودند )شامل گذار بلژیکی همبستگی عمومی را بین همه شهروندانی که دارای بیمه آتشقانون

شد: سیل ایجاد کرد که چهار نوع خطر طبیعی را شامل می ای فجایع طبیعیدرصد جامعه بلژیک( و با معرفی افزایش پوشش بیمه

ای فجایع سوزی برای خطرات ساده و پوشش بیمههای زیرزمینی(، زلزله؛ نشت فاضلاب شهری، و رانش زمین. بیمه آتش)فوران آب

ری کند، آنها نتوانند خود بیمه گر از پرداخت بیمه برای فجایع طبیعی خودداطبیعی از هم جدا شده بودند، به این معنی که اگر بیمه

یورو  4-3ای بیم توان انتظار داشت که پوشش بیمهسوزی را نیز ارائه کنند. حق بیمه مازاد برای هر مورد خاص تعدیل شد و میآتش

یورو برای هر ادعای  611ای فجایع طبیعی حدود یورو بیمه باشد. ماکزیمم مقدار کسر شده برای هر پوشش بیمه 25111برای هر 

 خسارت بود. 

شده مستقیم شده ناشی از فجایع طبیعی و یا خطرات بیمههای مستقیم به دارایی و یا ملک بیمهتواند همه خسارتاین شرایط می

های توسط مقامات قانون ای صورت گرفتههشده به دلیل سنجهای وارده به ملک و یا دارایی بیمهآن )مانند آتش، انفجار( و نیز خسارت

های سکونت در سه ماه های ترخیص و تخریب همراه با بازسازی دارایی یا ملک و هزینهاساسی برای حفاظت از کالا و شخص، هزینه

در  آوری نشده، خاک، اشیاء موجودپس از فاجعه را در صورتی که محل سکونت دیگری نداشته باشد، پوشش دهد. محصولات جمع

های مربوطه، و سایر موارد دیگر از ها و دستگاهخارج از ساختمان )به جز اشیاء متصل به ساختمان(، ساختارهای قابل حمل، خانه باغ

 شدند، مگر آنکه شرایط دیگری مطرح شود. توزیع بیمه و دریافت آن محروم می

ای بلایای طبیعی ولی دارد که باید تحمل کند، زیرا پوشش بیمههایی در رابطه با بار مالی و پگر محدودیتعلاوه بر آن، هر بیمه

ای برسد )نسبت قانونی برای اجتناب از ورشکستگی مالی تواند به مقدار قابل ملاحظهبار باشد که میممکن است شامل خطرات فاجعه

ی برای بازار بیمه این مزیت را دارد که های بیمه(. در واقع، محدودیت اعمال شده برای هر شرکت بیمه به جای محدودیت جهانشرکت

، قانون S2 8-68توانند به دقت ماکزیمم خطرات را محاسبه کرده و بنابراین به آسانی بیمه آن را مشخص کنند )قانون گران میبیمه

میلیون یورو  291ی بار با محدوده مالهای فاجعه(. زمانی که این محدودیت اعلام شد، خزانه ملی ثبت شده برای خسارت1882بیمه 

(. اگر ثابت شود که این 1816جولای  12قانون  34-3و  1، 34-2میلیون یورو برای زلزله( وارد عمل شد )قانون  111برای هر رویداد )

 مبالغ برای جبران کامل خسارت وارده به قربانیان ناکافی است، دخالت خزانه به نسبت کاهش خواهد یافت. 

ها، به ویژه بررسی این واقعیت که مبالغ اعطاء شده برای سه بالغ اعلام شده برای جبران بسیاری از خسارترسد که این مبه نظر می

نوامبر  9؛ زلزله 1881ژانویه  26-25در بلژیک روی داد )طوفان  2115تا  1816فاجعه طبیعی بسیار مخرب که در فاصله سالهای 

میلیون یورو خسارت  1/39میلیون یورو و  42میلیون یورو،  1/14و به ترتیب ( 1889سپتامبر  15-13لوئیک و بارش -در لیگ 1893

 زد، کافی باشد. 

درصد خطرات بیمه  4، دفتر تعرفه تاسیس شد. بخش بیمه محاسبه کرده است که بین سه و 2115علاوه بر آن، بر اساس قانون 

سوزی اینکه تقریبا هر سنت از مبلغ بیمه شده در مقابل آتشسوزی در واقع برای سیل غیرقابل بیمه هستند و شده برای خسارت آتش

 دوبرابر حق بیمه آنها خواهد شد. دفتر تعرفه به ویژه برای این خطرات شرایط حق بیمه را تعیین خواهد کرد. 

که خسارت آنها به  سوزی خود را )تا جاییهای آتشبه قربانیان فجایع مالی اجازه داد تا بیمه 2115سپتامبر  11در نتیجه، قانون 

سوزی مربوط شود( بدون مراجعه به صندوق بیمه فجایع طبیعی برگردانند که برای هر دو قربانیان و خطرات ساده بر اساس بیمه آتش

ر با باشد، آنها، حال باید از روندهای اداری پیچیده و طولانی )به مانند کادولت بلژیک سودمند است. تا جایی که به قربانیان مربوط می

زا را مشخص کند. از صندوق فجایع طبیعی( خلاص شده باشند. دیگر نیازی نبود که شورای وزارت، طبیعی بودن خطرات طبیعی آسیب
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گران قرار داشت. صندوق بیمه فجایع دیدگاه دولت بلژیک، بار اصلی جبران خسارت مالی قربانیان فجایع طبیعی اکنون بر روی بیمه

کرد که خسارت تعیین شده خارج از سقف تعهد شرکت بیمه باشد و یا اگر دارایی خسارت دیده به دلیل ت میطبیعی فقط زمانی دخال

 وضعیت مالی قربانیان بیمه نشده باشد. 

 

 

 

 1218آوریل سال  8قانون 

یمه فجایع طبیعی را لغو کرد. با این وجود، همه مواد مربوط به ب 1882بسیاری از مفاد قانون بیمه  2114آوریل سال  4قانون 

 به طور صریح اخذ شده است.  2114مانند موارد مربوط به خطرات ساده در قانون جدید 

 

 )فلاندر( 1216ژوئن سال  1قانون 

-(، سه منطقه در بلژیک به عنوان مناطق صلاحیت قانون2114ژانویه  6بر اساس ششمین اصلاحات دولت )از طریق قانون ویژه 

به بعد  نسبت  2114های ناشی از بلایای طبیعی از اول جولای های مالی در واکنش به خسارتن خسارتگذاری و اجرای طرح جبرا

را در رابطه با جبران خسارت ناشی از فجایع عمومی در منطقه فلمیش اعلام کرد. این  2116ژوئن  3داده شد. در نتیجه، فلاندر، قانون 

های ناشی از بلایای عمومی در قلمرو های تامین منابع مالی برای خسارتروش قانون، اصول جبران خسارت مالی، روش بازخرید و

سازی روند اداری تدوین شد که ضمن ساده 1816جولای سال  12منطقه فلمیش را یکپارچه کرد. این قانون بر اساس اصول پایه قانون 

اجرا  2116دسامبر سال  23بر اساس تصمیم دولت فمیش در  2116ژوئن سال  3و به روز رسانی فرایند بازخرید، آن را لغو کرد. قانون 

 شد. 

میلیون یورو را  31های مالی خسارت به کالاهای خصوصی و دولتی بیش از های طبیعی و استثنائی که ملاکدر فلاندر، پدیده

فاجعه »توان به عنوان ا میهای مالی محقق نشود، که بر اساس معیارهای علمی خاص قرار دارد، ررعایت کنند، یا اگر این ملاک

های ویزه که در دهد که بتوانند به صندوق فاجعه طبیعی فمیش مراجعه کنند. این ملاکتشخیص داد که به قربانیان اجازه می« عمومی

 شود. مقرر شده است، بر اساس دوره بازگشت فاجعه و یا بر اساس مقیاس علمی تعیین شده، مشخص می 2116دسامبر سال  23حکم 

های محلی طی شصت روز پس از پدیده طبیعی مهلت دارند که درخواست به منظور تعیین وسعت جغرافیایی فاجعه عمومی، دولت

کنند که قلمرو آنها در منطقه تعریف شده جغرافیایی فاجعه عمومی قرار دارد. این دوره شصت روزه که توسط دولت فلمیش مشخص 

 کوتاهتر شده است که هدف آن تسریع روند کار است.  1816شود در مقایسه با قانون می

خسارت وارد شده باید مستقیم باشد، مادی باشد )نه معنوی( و اثبات شده بوده و باید بتوان آن را فقط به کالاهای فیزیکی ربط 

ساده را چنین تعیین کرده است: کالاهای فیزیکی که بتوان سوزی برای خطرات ، این قانون، پوشش بیمه آتش1816داد. برخلاف قانون 

سوزی برای خطرات ساده به ارائه خارج شوند. پوشش بیمه آتش 2116آنها را تحت این پوشش بیمه قرار داد باید از محدوده قانون 

یخبندان و بارش سنگین برف، سیل،  بیمه در موارد خسارت وارده ناشی از رعد و برق، انفجار، طوفان )شامل گردبادهای محلی(، تگرگ،

 پردازد. نشت فاضلاب، رانش زمین و زلزله می
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درخواست جبران مالی باید طی سه ماه پس از انتشار تصمیم قطعی و تشخیصی در نشریه اداری تسلیم شود. اصل مقرر شده در 

مورد استفاده قرار گیرد. مبالغ مشخص شده  هایها و خسارتآن است که جبران خسارت مالی باید برای ترمیم آسیب 2116قانون 

 شود. یورو محاسبه می 511برای جبران خسارت با استفاده از ضرایب مبلغ خالص کل خسارت وارده با کسر 

های بیمه با شرایط مالی سخت روبرو شوند، دولت فلمیش به عنوان صندوق ، زمانی که شرکت1816سرانجام، به مانند قانون 

ها نتوانند حق های وارد شده )در صورتی که بیمهها عمل کرده و سپس برای پوشش بخشی از جبران مالی خسارتیمهضمانتی برای ب

 شود. بیمه پرداخت کنند( وارد عمل می

 

 ب( حوادث ناشی از فناوری

 مسئولیت مطلق -1

ای )با سختگیری کم( را برای حوادث ناشی از فناوری ایجاد کرده است: برای حفاظت از اشیاء معیوب قانون بلزیک تعهدات ساده

قانون  al ،3، 1394قانون مدنی(، برای کارکنان و سایر ناظران برای جرایم ارتکاب شده توسط عاملان آنها )ماده  al ،I، 1394)ماده 

قانون مدنی( و برای مالکان ساختمان بر حسب خسارت  1395از حیوانات )ماده های ناشی مدنی(، برای مالک حیوانات برای خسارت

قانون  1396ناشی از فروپاشی کامل یا نسبی ساختمان، در صورتی که بر اثر نقص ساختمانی و یا عدم تعمیر آن روی داده باشد )ماده 

 مدنی(. 

شده ناشی از انفجار مین، حمل و نقل گاز، خسارت ناشی از برخی از قوانین موضوعه نیز تعهدات سختی را بر حسب خسارت وارده 

اند. با این وجود، این بدان معنی ای تعیین کردههای عمومی و حوادث هستهسوزی یا انفجار در ساختمانآب سمی و مسموم، آتش

دیگری غیر از تعهدات نیست که قوانین بلژیک بر حسب این تعهدات سخت به شیوه سیستماتیک تدوین شده است و واقعیت چیز 

شوند. به عنوان مثال، سخت مشخص شده توسط قانون موضوعه است که معمولا در صورت وقوع یک حادثه بزرگ یا رسوایی مطرح می

های های عمومی معرفی شده است اما برای کارخانهسوزی و انفجار در ساختمانروشن نیست که چرا این تعهدات سخت برای آتش

 یات آن تعیین نشده است. پتروشیمی و عمل

 

 ضمانت ورشکستگی -1

های مهم در های مختلفی را برای ورشکستگی مانند بیمه مسئولیت اجباری تعریف کرده است. یکی از مثالقانون بلژیک ضمانت

-آتشهای مادی ناشی از مسئولیت طرف سوم در نتیجه های فردی و خسارتمورد ضمانت ورشکستگی، مسئولیت سخت برای آسیب

سوزی یا انفجار در یک ساختمان عمومی )بدون خسارت و ضرر به منابع عادی به اشخاص مسئول آسیب وارده( است. این عمل نه تنها 

توان در اختیار کند: مکان مورد نظر را نمیکند، بلکه همچنین ضمانت اجباری ورشکستگی نیز ارائه میمسئولیت سختی ایجاد می

ده عمومی از آن کرد اگر مسئلیت سختی که آن مکان در معرض آن قرار گرفته است،  به حد کافی تحت پوشش عموم قرار داد یا استفا

-یورو برای خسارت 141361148بیمه مسئولیت قرار نگرفته باشد. محدوده بیمه و پوشش آن در حکم سلطنتی مشخص شده است: 

-مادی تعیین شده است. این مقادیر با تغییرات تورم افزایش میهای یورو برای خسارت 14369151های مربوط به صدمات فردی و 
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یابند. بر اساس این نظام، اگر در یک مکان عمومی انفجاری روی دهد )مانند سالن رقص(، مسئولیت سخت و بیمه مسئولیت اجباری 

 در چارچوب مقادیر اعلام شده تعلق خواهد گرفت. 

های وارده به قربانیان فجایع ناشی از فناوری در یک مسئولیت اجباری، خسارت در نتیجه این مسئولیت سخت و علاوه بر بیمه

های مهم آن است که قربانیان نیز نسبت به سایر ساختمان عمومی در بلژیک نیز به طور منطقی جبران خواهد شد. یکی از جنبه

شود که مقادیر اند که بنابراین باعث میالیت مستقیم داشتهگر مسئولیت فعطلبکاران در اولویت قرار دارند، زیرا قربانیان در مقابل بیمه

بیمه شده برای جبران خسارت قربانیان حوادث به عنوان مثال در صورت ورشکستگی، کافی نباشد. البته، ممکن است سوالاتی در مورد 

 های جبران خسارت مالی مطرح شود. کفایت مکانیسم

توان آنها را خطرناک محسوب کرد )مانند هایی در بلژیک روی دهد که میت فعالیتهای غیردولتی، ممکن اسدر مورد ساختمان

شود. در مورد فجایع ناشی از های پتروشیمی(، اما قانون مسئولیت سخت در این مورد برای صدمات فردی اعمال نمیعملیات کارخانه

قانون مدنی( ممکن است قابل اجرا باشد. بیمه  al، 1، 1394فناوری، مسئولیت سخت حفاظت از اشیاء معیوب )بر اساس قانون 

شود، حتی اگر بر اثر وظیفه قانونی نیز تحمیل نشده باشد. پوشش های خطرناک اعمال میمسئولیت اجباری همچنین در مورد فعالیت

اشد که در آن ضمانت بیمه اغلب به عنوان شرط مجوز محیطی برای تاسیسات خاص لازم است. مساله دیگر آن است که شاید مواردی ب

اجباری ورشکستگی قابل اعمال نباشد حتی اگر مسئولیت سخت نیز باشد. با این وجود، تصویر کلی آن است که مسئولیت سخت و یا 

توانند فجایع فناورانه های بسیار خطرزا که میهای اجباری ورشکستگی )و در بسیاری از موارد هر دو( برای بسیاری از فعالیتضمانت

 اد کنند، تدوین شده است. ایج

 

 حل و فصل سریع دعاوی -1

های وارده به قربانیان حوادث ناشی از فناوری و در رابطه با جبران مالی خسارت 2111نوامبر سال  13قانون جدید بلژیک در 

شرکت بلژیک به نام اجرایی شد. فوریت آن به فاجعه انفجار خطر لوله گاز که توسط یک  2112منتشر شد و در اول نوامبر سال 

نفر  24در گیشلنگین روی داد. در این حادثه،  2114جولای سال  31شود که در ( عملیاتی شده بود مربوط میFLUXYSفلوکسیز )

شود، پس بسیاری از نفر زخمی شدند. چون آیین دادرسی مدنی بلژیک به آیین دادرسی جزایی مربوط می 151کشته شدند و بیش از 

های مالی وارده را دریافت کنند، که نیاز به قانون جدید به ویژه با هدف تسریع سال پس از وقوع حادثه توانستند خسارتقربانیان هفت 

 دهد. روند جبران خسارت قربانیان را توضیح می

-شامل جراحت شود که به عنوان حوادث ناشی از فناوریاین قانون در مورد فجایع ناشی از فناوری در سطح گسترده نیز اعمال می

ای که از شود که کمیتههای بدنی تا حداقل پنج نفر )مرگ یا بستری شدن در بیمارستان( تعریف شده است. این قانون زمانی اعمال می

باشد و قربانیان باید ادعای شود، مشخص کند که حادثه روی داده یک فاجعه استثنائی مییاد می« مردان عاقل»آن به عنوان کمیته 

های حرکتی مورد مالی طی شش ماه پس از انتشار تصمیم کمیته بکنند. سپس، ادعای خسارت توسط صندوق ضمانت بیمهخسارت 

شود و این واحد لیست قربانیان را گیرد. واحد ویژه مسئول حمایت از قربانیان نیز توسط دادستان دولتی تشکیل میبررسی قرار می

توانند با در دست داشتن نامه ثبت شده به صندوق و یا واحد ویژه دهد. قربانیان میر میتهیه کرده و آن را در اختیار صندوق قرا

های کند و فقط در مورد امنیت اجتماعی و مکانیسمهای بدنی را پرداخت میمراجعه کنند. در اصل، صندوق فقط خسارت جراحت

 شود. قربانیان در انتخاب ادعای خود تحت قانون یا تحت قانون مسئولیت مدنی بلژیک آزاد هستند. بیمه وارد عمل می
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این  11کند، شرایطی که تحت آن صندوق خسارت وارده را باید پرداخت کند. ماده این قانون شرایط مورد نظر را مشخص نمی

و یا فرزندان آنها را بر اساس قوانین کامن لا و با در نظر گرفتن قانون فقط تصریح کرده است که صندوق خسارت وارده به قربانیان 

 کند. های خسارت وارده پرداخت میویژگی

بندی کرده و سه ماه پس از آنکه صندوق لیست قربانیان را دریافت کرده است، مدیریت صندوق پیشنهادهای مطرح شده را فرمول

تی دارد که باید خسارت آن بر اساس قانون موضوعه پرداخت شود. اگر این پیشنهاد توضیح خواهد داد که آیا خسارت وارده چنان ماهی

گیری کرد، پیشنهاد پرداخت خسارت پذیرفته خواهد شد که نهایی جبران خسارت مالی مثبت باشد، و اگر خسارت وارده را بتوان اندازه

عنوان حل و فصل نهایی پرونده تلقی خواهد شد. اگر قربانی ، پذیرش پیشنهاد نهایی صندوق توسط قربانی به 14است. بر اساس ماده 

 تواند شکایت صندوق را نزد دادگاه مدنی ببرد. نپذیرد، وی می 11تصمیم و حکم صندوق را بر اساس ماه 

مقرر داشته است که در صورتی که حکم کمیته  16شود. ماده های بیمه اجرا میطرح مالی بر اساس پیش پرداخت توسط شرکت

های برای تعیین حادثه ناشی از فناوری منتشر شده است، صندوق خسارت وارده را برآورد خواهد کرد و سپس از بیمه« مردان عاقل»

گران فعال در زمینه بیمه خصوصی درخواست پرداخت میزان خسارت وارده را به صندوق بر اساس سهام بازاری آنها خواهد کرد. بیمه

های حرکتی و موتوری(ملزم به داشتن سهمی در صندوق بر اساس های مسئولیت در زمینه دستگاهبیمه مسئولیت مدنی )به استثنای

 میلیون یورو است.  51گران در هر سال به صندوق خواهند پرداخت، ، بخش دوم هستند. ماکزیمم مقداری که بیمه16ماده 

مقرر  11گران آنها حمایت کرده و تعهد خواهد داد. ماده و بیمهعلاوه بر آن، صندوق از حقوق قربانیان در مقابل مجرمان مسئولیت 

های مدیریت صندوق، از داشته است که صندوق خسارت پرداخت شده را باز خواهد گرداند که شامل سود و نیز دستمزد و هزینه

انی که بازگرداندن مقادیر از مجرم گران آنها است. زمانی که نتوان مجرم مسئولیت را شناسایی کرد و یا زممجرمان مسئولیت و بیمه

مسولیت غیرممکن باشد )در زمینه ورشکستگی(، صندوق درخواست بازپرداخت از صندوق فجایع ملی را خواهد کرد. سپس مقادیری را 

جایگاه  های بیمه که درگر مسئولی وی( و یا از صندوق فجایع ملی گردآوری کرد، به شرکتکه بتوان توسط صندوق از مجرم )یا بیمه

 شوند. اول و بر اساس سهام بازاری خود نقش دارند، بازپرداخت می

های خسارت توسط مقرر داشته است که اگر پس از دادرسی مشخص شود که مجرم مسئولیت وجود ندارد، کل هزینه 21اما، ماده 

های وارده ، اما پرداخت مالی خسارتصندوق فجایع ملی پرداخت خواهد شد. در طرف دیگر، اگر مجرم مسئولیت وجود داشته باشد

ها را که قابل بازگردانی نیست، پرداخت درصد هزینه 51پذیر نباشد، صندوق فجایع مالی توسط وی )به دلیل ورشکستگی( امکان

 گران خواهد بود. درصد باقیمانده بر عهده بیمه 51خواهد کرد. در چنین موردی، 

یورو به عنوان خسارت  6588818فایل بسته شد و  141صندوق دخالت کرد، در مجموع  در رابطه با حادثه گیشلنگین که در آن

 پرداخت شد. 

 

 ایج( حوادث هسته

 چارچوب کلی -1

دهیم. چون هر چهار کشور مورد بحث از ای را مورد بررسی قرار میحال، چارچوب کلی پرداخت خسارت قربانیان حوادث هسته

سازی آن هستند، این چارچوب در مورد هر چهار کشور کاربرد دارد و لذا تکرار نخواهد شد. فقط، پیادههای مربوطه اعضای کنوانسیون

 در کشورهای مختلف متفاوت است. 
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 1896تدوین شدند و اساس هر دو پس از حادثه چرنوویل در سال  1861المللی جداگانه در دهه دو رژیم پرداخت خسارت بین

)کنوانسیون پاریس( و  1861جولای سال  28ای در کنوانسیون مسئولیت طرف سوم در زمینه انرژی هسته مورد بازبینی قرار گرفتند.

)کنوانسیون  1863ژانویه سال  31ای در کنوانسیون مکمل کنوانسیون پاریس در مورد مسئولیت طرف سوم در زمینه انرژی هسته

در واقع تکمیل  1863رگزار شد. هدف کنوانسیون مکمل بروکسل ( بNEA) OECDای مکمل بروکسل( تحت سایه آژانس انرژی هسته

های ناشی از استفاده از انرژی سیستم پرداخت خسارت تدوین شده در کنوانسیون پاریس با دیدگاه افزایش میزان پرداخت خسارت

( تدوین یافت: IAEAی )االمللی انرژی هستهآمیز بوده است. دومین رژیم تحت حمایت آژانس بینای برای اهداف صلحهسته

کنوانسیون وین( برگزار شد. این دو  1863می سال  21ای در های ناشی از هستهکنوانسیون وین در مورد مسئولیت مدنی خسارت

 شوند. ای یاد میهای مسئولیت هستهرژیم معمولا به عنوان اولین نسل کنوانسیون

های هر دو کنوانسیون مطرح کرد و منجر به آن شد که در محدودیت مباحث شدیدی را در مورد 1896حادثه چرنوویل در سال 

ای پس از آن برگزار شدند که شامل های مسئولیت هستههای زیادی صورت گیرد. نسل دوم کنوانسیونهای موجود بازبینیفرایند رژیم

مشترک(، پروتکل اصلاح کنوانسیون وین مربوط به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس بود )پروتکل  1899پروتکل مشترک 

های ای )پروتکل به کنوانسیون وین(، کنوانسیون مکمل برای پرداخت خسارتهای هستهدر مورد مسئولیت مدنی برای خسارت 1863

نسیون ای )پروتکل اصلاح کنوادر مورد اصلاح کنوانسیون مسئولیت طرف سوم در زمینه انرژی هسته 2114(، پروتکل CSCای )هسته

در زمینه مسئولیت طرف سوم در زمینه  1861جولای  28، مکمل کنوانسیون 1863ژانویه  31پاریس( و پروتکل اصلا کنوانسیون 

 ای )پروتکل کنوانسیون مکمل بروکسل( بود. انرژی هسته

 ای دارای چند اصل اساسی هستند:المللی مسئولیت هستههای بینکنوانسیون

 

 مسئولیت مطلق

-ون پاریس سیستم مسئولیت مطلق را مقرر کرده است. بر اساس این سیستم، اپراتور مسئول خسارت ناشی از حادثه هستهکنوانسی

توان در کنوانسیون وین پیدا کرد. ای ناشی از چنین تاسیساتی است. مقررات مشابهی را میای و یا مواد هستهای در تاسیسات هسته

های نسل دوم تغییر نیافته است. اما، یکی از شود در کنوانسیونای اعمال میر نیروگاه هستهاصل مسئولیت سخت که در مورد اپراتو

 تغییرات مهم با توجه به تعریف مسئولیت اپراتور، آن است که فجایع طبیعی دیگر دفاع قابل اجرا نیستند. 

 

 مسئولیت محدود

تحت کنوانسیون پاریس و کنوانسیون وین، مسئولیت اپراتور هم از لحاظ مقدار و هم زمان محدود شده است. کنوانسیون پاریس، 

دهد که میلیون یورو( تعیین کرده است، اما به طرف قرارداد اجازه می 2/11)حدود  SDRsمیلیون  15ماکزیمم مسئولیت اپراتور را 

تواند همچنین مقدار بر حسب قانون بررسی ظرفیت بیمه و امنیت مالی مقرر کند. طرف قرارداد میمقادیر کمتر و یا بیشتری را 

 11/5باشد )حدود  SDRSمیلیون  5مسئولیت کمتری را بر اساس ماهیت تاسیسات درخواست کند. حداقل مقدار نباید کمتر از 

 تعیین کرده است )نباید کمتر از آن باشد(.  USDمیلیون  5میلیون یورو(. در مقابل، کنوانسیون وین حداقل مسئولیت را در 

های نسل دوم تغییر کرده است. پروتکل کنوانسیون پاریس محدوده اپراتورهای با این وجود، محدودیت مسئولیت تحت کنوانسیون

تواند مسئولیت میلیون یورو تعیین کرده است که نباید کمتر از آن باشد. طرف قرارداد می 111یش داده و حداقل آن را ای را افزاهسته
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ای بر اساس اصل کاهش خطرات باشد. این کنوانسیون حتی میلیون یورو برای حمل مواد هسته 91را کاهش دهد اما نباید کمتر از 

قرارداد را نیز اجازه داده است که بر اساس امنیت مالی مورد نیاز نباید کمتر از مقدار مذکور  هایامکان مسئولیت نامحدود توسط طرف

 باشد. 

 

 امنیت مالی

ای اهمیت زیادی دارد. هر دو المللی مربوط به مسئولیت هستههای بینبررسی پوشش امنیت مالی برای مسئولیت اپراتور برای رژیم

 اند. شتن بیمه و حفظ آن و یا سایر ابزارهای امنیت مالی تا سقف مسئولیت آن کردهکنوانسیون اپراتور را ملزم به دا

 

 های واردهسایر موارد جبران مالی خسارت

علاوه بر آن، کنوانسیون مکمل بروکسل دو لایه دیگر پرداخت خسارت مالی را از طریق صندوق عمومی در اولین مرحله صندوق 

شده توسط کنوانسیون پاریس، اضافه کرد. در واقع، اولین مرحله کنوانسیون مکمل بروکسل، خصوصی )مسئولیت اپراتور( تعیین 

ای است که تحت کنوانسیون پاریس تدوین شده بود. در راس آن، کنوانسیون مکمل بروکسل دو مرحله پوشش بیمه اپراتور هسته

ای در قلمرو آن رس ایالتی است که تاسیسات هستهکه در دست« ملی»صندوق عمومی را نیز تامین کرده است: یک صندوق عمومی 

-های از پیشالمللی )سویمن مرحله( که بر اساس فرمولقرار دارد و اپراتور مسئول در آن مستقر است و یک صندوق همبستگی بین

طرفین قرارداد مسئول کنوانسیون مکمل بروکسل،  3تعیین شده در اختیار همه طرفین قرارداد قرار دارد. به ویژه، بر اساس ماده 

در هر حادثه تعیین  SDRSمیلیون  311ای خواهند بود که به مقدار پرداخت خسارت بر حسب خسارت وارده در اثر حوادث هسته

 (. این نوع پرداخت مالی باید به صورت زیر باشد:USDمیلیون  432414میلیون یورو یا  95/341شده است )

(، که خارج از صندوق و توسط بیمه و یا سایر USDمیلیون  64/1میلیون یورو یا  11/5) SDRSمیلیون  5تا سقف حداقل  -

شود، این مقدار بر اساس قانون طرف قرارداد تعیین شده است که در آن قلمرو تاسیسات ابزارهای امنیت مالی تامین می

 ای اپراتور مسئول واقع شده است؛هسته

 111و مبالغ مورد نیاز تحت اولین مرحله )ماکزیمم مقدار برابر با  SDRمیلیون  115مرحله دوم )لایه دوم( شامل تفاوت بین  -

میلیون دلار آمریکا( است که خارج از صندوق و توسط طرف سوم که  11/258میلیون یورو و یا  12/183یا  SDRSمیلیون 

 شود. ای اپراتور مسئول واقع شده است، تامین میقلمرو آن در منطقه تاسیسات هسته

میلیون دلار آمریکا(، خارج زا صندوق عمومی  86/18میلیون یورو یا  44/142) SDRSمیلیون  125رحله سوم )لایه سوم( م -

 شود. و ظرفیت گرمایی راکتورها، تامین می GNPکه توسط طرف سوم و بر اساس فرمول ارائه شده برای نقشی که بر اساس 

تواند ماکزیمم مسئولیت اپراتور را مطابق با ای است و میهای ویژهارای آزادیتحت کنوانسیون مکمل بروکسل، هر طرف قرارداد د

ای قرار گیرد؛ مقرر بدارد و اعلام کند که این مسئولیت باید تحت پوشش بیمه اپراتور هسته SDRSمیلیون  311کنوانسیون پاریس، تا 

عهدات خود را تحت کنوانسیون اجرا کرده و نیازی به تامین منابع ای در آن قرار گرفته است، تدر این مورد، ایالتی که تاسیسات هسته

تواند همچنین ماکزیمم مسئولیت اپراتور را در مقدار حداقل و باشد. با این وجود، طرف قرارداد میاز طرف صندوق در لایه دوم نمی

های عمومی توسط برخی از در این صورت صندوقتعیین کند، که  SRDSمیلیون  311ای انتخاب کند و تا برابر با بیمه اپراتور هسته

 ابزارهای متفاوت از پوشش بیمه مسئولیت اپراتور در دسترس خواهد بود. 
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المللی پس از حادثه چرنوویل روی داده است. ذکر شد که اولین مرحله مسئولیت همانطور که ذکر شد، تغییرات مهمی در رژیم بین

میلیون یورو افزایش یافته است. علاوه بر آن، بر اساس پروتکل کنوانسیون مکمل بروکسل،  111تا ای( )مسئولیت اپراتور نیروگاه هسته

ای پرداخت میلیارد یورو در هر حادثه هسته 5/1ای تا سقف طرفین قرارداد خواهند پذیرفت که خسارت مالی بر حسب خسارت هسته

 خواهد شد، که به صورت زیر تقسیم خواهد شد:

میلیون یورو: صندوق توسط بیمه و یا سایر ابزارهای امنیت مالی تامین مالی خواهد شد و یا خارج از  111تا سقف حداقل  -

 کنوانسیون پاریس پرداخت خواهد شد؛ (c)10صندوق و مطابق با ماده 

-تههای عمومی در دسترس طرف سومی که قلمرو آن در منطقه تاسیسات هسمیلیون یورو: صندوق 1211بین این مقدار و  -

 ای مسئولیت اپراتور واقع شده است، قرار خواهد گرفت. 

میلیارد یورو، خارج از صندوق عمومی که بر اساس فرمول سهم هر طرف در دسترس همه  5/1میلیارد یورو و  2/1بین  -

 طرفین قرارداد قرار خواهد گرفت. 

، ابزار حققوی جدید و 1881سپتامبر سال  12(، مصوب CSCای )های هستهسرانجام، کنوانسیون پرداخت خسارت برای خسارت

 شود.  CSCمستقلی است که بدان معنی است که لازم نیست که دولتی عضو کنوانسیون پرایس و یا وین باشد تا بتواند طرف 

 311داقل ای در آن واقع شده است باید مطمئن شود که به ح، کشوری که تاسیسات هستهCSCکنوانسیون  III.iبر اساس ماده 

دلار آمریکا( دسترسی دارد. این ماده قانونی به این معنی است که برای اینکه کشور  28/459میلیون یورو یا  95/341) SDRSمیلیون 

اطمینان حاصل کند، این شرایط تعیین شده است: کشور مورد نظر در انتخاب نحوه  SDRSمیلیون  311مورد نظر از دسترسی به 

و با تحمیل  CSCکنوانسیون  III.iای و غیره( آزاد است. این کشور تحت ماده های منطقهنامهیمه خصوصی، توافقتامین این مقدار )ب

مسئولیت به اپراتور برای کل مبلغ، به تعهدات خود عمل خواهد کرد. بنابراین، این ماده کشور مورد نظر را ملزم به ایجاد صندوق 

، طرفین قرارداد باید فراتر از مقادیر در دسترس تحت اولین مرحله CSCکنوانسیون  II.i.Bماده کند. با این وجود، بر اساس عمومی نمی

 عمل کرده و صندوق عمومی را در دسترس قرار دهند. 

ای )با سرپوش مالی(، دو نوع دیگر مکانیسم تامین منابع توان گفت که علاوه بر مسئولیت فردی اپراتور هستهبه طور خلاصه، می

ای را تامین کند که بتواند یا یا به شود که مبالغ ویژهای در آن قرار گرفته است متعهد میجود دارد: کشوری که تاسیسات هستهمالی و

ای تامین شود؛ که این مرحله دوم کنوانسیون مکمل بروکسل و اولین مرحله وسیله صندوق عمومی و یا بر اثر مسئولیت اپراتور هسته

 است. CSCتحت 

المللی نامیده و توسط طرفین قرارداد تاسیس شده است. توان آن را صندوق همبستگی بین، سیستمی وجود دارد که میسرانجام

 است.  CSCاین صندوق عمومی قابل تغییر نیست، زیرا در مرحله سوم کنوانسیون مکمل بروکسل قرار دارد و در مرحله دوم 

 خلاصه شده است: 2-4ای در جدول تهمیزان منابع مالی در دسترس در رژیم مسئولیت هس

 

 ایالمللی مسئولیت هستهمنابع مالی موجود برای پرداخت خسارت تحت کنوانسیون بین  1-8جدول 

 مبالغ به میلیون یورو است

 نسل دوم نسل اول کنندهپرداخت کنوانسیون

 111 51 ایاپراتور هسته کنوانسیون پاریس
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تاسیسات دولتی که  کنوانسیون مکمل بروکسل

ای در آن قرار گرفته هسته

 ای(است )یا اپراتور هسته

1/183 511 

 311 4/142 صندوق دولتی کل NEA-رژیم

 1511 9/341 ای(اپراتور هسته کنوانسیون وین

 8/111 2/4 صندوق دولتی کنوانسیون وین کل

کنوانسیون پرداخت 

 خسارت

دولتی که تاسیسات 

ای در آن قرار گرفته هسته

 ای()یا اپراتور هستهاست 

- 8/111 

CSC 9/341 2/4 صندوق دولتی کل 

   9/341 

   9/341 

   1/693 

    

شود و یا در همان ای، صندوق عمومی یا تاسیس میهای هستهکند که تحت طرح نسل دوم پرداخت خسارتاثبات می 1جدول     

های عمومی های نسل دوم، صندوقاساس این شرایط، در کنوانسیونشود که بر حفظ می 1863سطح مقرر شده در شرایط قانون 

، IAEA، دخالت دولت بیش از دو برابر شده است و تحت رژیم 2114زیادی تاسیس شده است: تحت کنوانسیون مکمل بروکسل 

 های نسل اول وجود نداشته است. دخالت دولتی تحت کنوانسیون

باشد، فقط دو ابزار اجرایی شده ها میای که ناشی از انجام بازبینیجدید مسئولیت هسته بایستی ذکر کرد که علاوه بر چهار ابزار

 اجرایی شد.  2115آوریل سال  15در  CSCاجرایی شد و  2113اکتبر سال  4است. پروتکل کنوانسیون وین در 

 

 سازی در بلژیکپیاده -1

با عنوان مسئولیت طرف سوم در زمینه  1895جولای سال  22نون ای در قاقوانین مربوط به مسئولیت طرف سوم در موارد هسته

، 1861ای مطرح شده است که مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است. این قانون در واقع کنوانسیون پاریس انرژی هسته

که در واقع اصول مسئولیت  و اصلاحیه آن 1895های آن را پیاده کرده است. قانون و نیز پروتکل 1863کنوانسیون مکمل بروکسل 

ای منتقل کرده است. در این سخت، مسئولیت محدود از لحاظ زمان و منابع مالی را اجرا کرده است، و آن را به اپراتور تاسیسات هسته

یورو است. حکم میلیارد  2/1ای های هستهاین قانون مقرر داشته است که ماکزیمم میزان مسئولیت اپراتور برای خسارت 1زمینه، ماده 

ای و کاهش المللی بلژیک و نیز احتساب مساله حمل و نقل مواد هستهتواند این مبلغ را به منظور عمل به تعهدات بینسلطنتی می

 11میلیون یورو برای حمل و نقل و  91تواند کمتر از ای افزایش و یا کاهش دهد. با این وجود، این مقدار نمیخطر تاسیسات هسته

 ای باشد.یورو برای تاسیسات هستهمیلیون 

کنوانسیون پاریس( خرید بیمه و یا سایر اشکال امنیت مالی به  bو  a 10بر حسب شرایط این قانون، اپراتور مسئول )مطابق با ماده 

امل بیمه (. با این وجود، بازار بیمه خصوصی ظرفیت کافی برای پرداخت ک9منظور پوشش مسئولیت خود بر اساس قانون است )ماده 
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در صورت بالا بودن ریسک را ندارد، در حالی که اپراتورها ملزم به خرید بیمه هستند. مسائل مطرح شده در مورد پوشش بیمه 

ای خسارت وارده به محیط سال پس از وقوع حادثه نیز در مورد پوشش بیمه 11مسئولیت حاکی از آن است که حتی ممکن است 

ای تعبیه شده است، اما میزان پوشش عرضه شده در بازار های بیمهرد چنین خطراتی نیز سیاستزیست، دعاوی مطرح شود. در مو

ژوئن  28میلیون یورو است. علت آن است که قانون  281میلیارد یورو )و برای تاسیسات با خطرات کم یا حمل و نقل( یا  2/1حدود 

این موضوع معرفی کرده است که در جهت منافع اپراتورهای  ( ضمانت دولتی برای1895جولای  22)اصلاحیه قانون  2114سال 

 (. 1/11ای را عرضه کند )ماده تواند این میزان پوشش بیمهای است، و اینکه بازار بیمه خصوصی نمیتاسیسات هسته

مقرر کرد. این ای برنامه ضمانتی برای مسئولیت حقوقی در زمینه انرژی هسته 2111دسامبر سال  11در نتیجه، قانون سلطنتی 

 119و  111قانون سلطنتی پس از برگزاری کمیسیون اروپا اجرایی شد که این کمیسیون به برنامه اجازه داد که در چارچوب ماده 

جاییکه دخالت دولت باید به شکل ارائه سوبسید به بازار خصوصی باشد، پس حق بیمه انتقالی اپراتور به دولت به »قانون عمل کند. از ا

گران را تشویق به توسعه درصد است(، که باید اپراتور و بیمه 15شود )مبلغ تکمیلی حدود بیشتر از قیمت بازار تعیین میمیزان 

ای به جای طرح دعوی علیه دولت باشد. اپراتورها در انتخاب برنامه ضمانت آزاد هستند و و تا زمانی که از سقف تعهد راهکارهای بیمه

های جبران شده توسط دولت باید توسط اپراتور مسئول پرداخت شود. بیشتر نشود، خسارت 1895لای جو 22مقرر شده در قانون 

ای اپراتور باشد. دولت فقط زمانی دخالت های بیمهای در وهله اول باید تحت پوشش سیاستسرانجام، خسارت ناشی از حوادث هسته

ه باشد، و دخالت دولت برای تضمین آن است که اپراتور مسئول نتوانسته کند که میزان خسارت وارد شده بیشتر از مقدار بیمه شدمی

 است خسارت وارده را جبران کند. 

-ساله برای سایر خسارت 11ای و دوره های جسمانی ناشی از حوادث هستهای را برای اعلام جراحتقانون، دوره سه ساله 23ماده 

ابطه با ادعای جبران خسارت مالی از اپراتور تعیین کرده است. دولت مسئول پرداخت های در رای از تاریخ وقوع حادثه هستههای هسته

ای است که محدودیت زمانی دارند و در های جسمانی ناشی از حوادث هستههای مطرح شده برای خسارتخسارت در رابطه با ادعا

به بعد، تعهدات دولتی برای پرداخت  2118ول ژانویه سال سال از تاریخ حادثه باید مطرح شوند. از ا 31و  11دوره تعیین شده و بین 

 خسارت به اپراتور منتقل خواهد شد. 

 1898ژوئن سال  15ای را در مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل نظامی مواد هسته 1811بلژیک همچنین کنوانسیون 

 تصویب کرده است. 

 

 د( تروریسم

اجرایی شده است. در واقع،  2119شود که در اول می سال مدیریت می 2111اول آوریل در بلژیک، خطر تروریسم بر اساس قانون 

استفاده کرده است که در زیر بحث شده است و در مقدمات انجام قوانین بلژیکی روشن است.  NHTگذار بلژیکی از الگوی هلند قانون

کرده است و مقرر داشته است که بازار بیمه در بلژیک با بازار هلند گذار بلژیکی از الگوی هلند برای ارائه راهکار عملی استفاده قانون

 قابل مقایسه است و بنابراین همان روح قوانین هلند را دارد. 

شود که کمیته مزبور به این نتیجه رسیده باشد که حوادث خاص روی داده باید به عنوان یک قانون بلزیک زمانی فراخوانی می

های ، مانند الگوی هلند، ترکیبی جالب از مداخلات شرکت2111(. در چنین مواردی، قانون 6شوند )ماده محسوب « اقدام تروریستی»

ای طراحی شده است که در آن اولین لایه پرداخت مالی خسارت دهد. این مدل به گونهگران و دولت بلژیک را نشان میبیمه، بیمه
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گیرد. اگر این مقدار برای پوشش ضرر وارد شده کافی نباشد، لایه دوم صورت میمیلیون یورو  311گران بلژیکی و تا سقف توسط بیمه

شود. و اگر این مقدار ناکافی باشد، سرانجام، دولت میلیون یورو عرضه می 411دخالت خواهد کرد که از طریق بازار بیمه به میزان 

 . بنابراین، مبلغ کل پرداخت خسارت به صورت زیر است:شودمیلیون یورو به مانند سیستم هلند، وارد عمل می 311بلزیک با سقف 

 میلیون یورو 311 گرانبیمه

 میلیون یورو 411 گران اتکاییبیمه

 میلیون یورو 311 دولت بلژیک

 یک میلیارد یورو کل 

بیمه خطر کند که استخر در بلزیک، انجمنی تاسیس شده است که در واقع استخر بیمه است که خطر تروریسم را مدیریت می

گران فعال در بلژیک را جذب درصد فعالان و بیمه 85(. اگرچه این طرح اجباری نیست، اما بیش از TRIPشود )تروریسم نامیده می

کند که ظرفیت آنها گیرد و تنها زمانی دخالت میهای اتکایی( صورت میگران و بیمهکرده است. دخالت دولت بلژیک پس از همه )بیمه

-میلیون یورو( برای پوشش ضرر کافی نباشد. به مانند مثال مطرح شده در هلند، لایه بیمه توسط دولت بلژیک ارائه می 111)بالغ بر 

کند که برای مطابقت با ممنوعیت کمک دولت در قانون اروپا لازم شود که اگرچه رایگان نیست، اما دولت بلژیک خسارت را پرداخت می

 است. 

مقرر داشته است که پرداخت خسارت مالی اقدامات تروریستی با ایجاد یک استخر در پوشش خطرات  دکترین حقوقی در بلژیک

های اتکایی و دولت به منظور عرضه بیشتر پوشش گران، بیمهدولتی بین بیمه-مربوط به تروریسم تاثیر داشته است. مشارکت خصوصی

 رفته است. ای در سه لایه )یک میلیارد یورو( مورد تمجید قرار گبیمه

میلیون یورو در هر سال بیمه شده  15های صنعتی از جمله مواد قرار گرفته در یک سایت شرکت، به میزان جبران خسارت دارایی

ها (. همچنین، درصدی نیز به پرداخت7s2جبران خسارت وارده به افراد بوده است )ماده  2111خواهد بود، با توجه به آنکه هدف قانون 

های فردی، یک نرخ شده است. نرخ درصد با استفاده از سه سرفصل کار شده است که یک نرخ درصد برای جراحت اختصاص داده

درصد هزینه خسارت  11های روانی تعیین شده است. مبلغ کسر شده های مادی و یک نرخ درصد برای خسارتدرصد برای خسارت

ای و برای سایر های ناشی از بمب هستهدرصد نیز برای خسارت 11است و وارده به کسب و کارهای صنعتی ناشی از حملات تروریستی 

های عمومی، بیمه خسارت کارگران، بیمه زندگی و بیمه سلامت خطرات در حیطه مسئولیت طرف سوم، مسئولیت خست برای مکان

 اختصاص داده شده است. 

 های فردیجراحت

به دلیل عدم تحقق شرایط مقرر شده در قرارداد  TRIPهیچ خسارتی را از طریق توان مقرر کرد که برخی از قربانیان تروریسم نمی

در  1895بیمه دریافت نکنند. برای جبران خسارت این افراد و جلوگیری از تحمیل همه خسارت به این افراد، قانون اول آگوست سال 

المللی آمیز تصویب شده است. صندوق اقدامات بینخشونت مورد مفاد مالی و غیرمالی با توجه ویژه به کمک دولت به قربانیان اقدامات

اند، جبران و پرداخت کند. های جسمانی و فردی روبرو شدهتواند خسارت وارده به قربانیان بدون بیمه را که با خسارتآمیز میخشونت

( افزایش دهد. پادشاه باید وقوع حادثه تروریستی را تایید کند )ماده 37bisتواند این مبلغ را پس از حملات تروریستی )ماده دولت می

42bis .) 
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(، اما در صورت لزوم منابع 28شود )ماده منابع مالی صندوق توسط سهم ثابت همه افراد محکوم شده به جرایم جنایی تامین می

-دهای تعیین شده توسط پادشاه به صندوق اختصاص میدیگری از خزانه، وام، هدیه و میراث، بخشی از سود لاتاری ملی و سایر درآم

 یابد. 

 

 حملات تروریستی به فرودگاه بروکسل

، چند حمله تروریستی در اطراف بروکسل )به ویژه فرودگاه و مترو بروکسل( انجام شد که در آن در مجموع 2116مارس  22در 

گرفت که قرار می 2111ک تحت حوزه قانون اول آوریل سال نفر کشته شدند. خسرت ناشی از این حملات در زاونتم و مولینب 35

 میلیون یورو بود. توزیع این مبلغ به صورت زیر برآورد شده است: 169حدود 

میلیارد یوور  1درصد. خسارت وارده کمتر از  5درصد و ضرر غیر نقدی= 15درصد، خسارت مادی= 91خسارت وارده به افراد= 

 عرضه شد.  2111آوریل برآورد شد که تحت قانون اول 

در مفاد مالی و غیرمالی و در  1895تصویب شد که اصلاحیه قانون اول آگوست سال  2116می سال  31پس از حملات، قانون 

 ، تغییرات زیر صورت گرفته است:2116آمیز بود. در قانون اصلاح شده جهت کمک به قربانیان اقدامات خشونت

 511شده است: خسارت زمانی جبران خواهد شد که مبلغ خسارت وارده به بیش از سقف پرداخت خسارت مالی دو برابر  -

 یورو باشد. 125111یورو و تا 

تعیین شده تسهیل شده است و یا زمانی که درخواست کمک برای خسارت مربوط به حملات تروریستی مطرح  شرایط ویژه -

 یت و یا درخواست طرف مدنی لازم نیست. است، این شرایط به کل حذف شده است. در برخی شرایط، طرح شکا

شهروندان بلژیکی که قربانیان اقدامات تروریستی در کشوری هستند که راهکاری برای حل و فصل این نوع رویدادها ندارد،  -

 آمیز مراجعه کنند. المللی خشونتتوانند به صندوق اقدامات بینمی

های فوریستی، پرداخت آمیز تاسیس شده است. این کمیسیون در کمکهای مالی به قربانیان اقدامات خشونتکمیسیون کمک

های قربانیان حملات تروریستی های دیگر کاربرد دارد. زیرمجموعه این کمیسیون در حل و فصل درخواستخسارت مالی و یا کمک

 تخصص دارد. 

های اند خسارتست که قربانیان نتوانستهباید ذکر کرد که نقشی که دولت به عنوان شخصیت سوبسیددهنده دارد، بدان معنی ا

 دهد:های دیگر دریافت کنند. بنابراین، کمیسیون موارد زیر را مد نظر قرار میخود را به شیوه

 ورشکستگی و وضعیت بالقوه مالی مهاجم -

 نقش صندوق بیمه سلامت یا موسسه بیمه حوادث شغلی -

 پرداخت خسارت در چارچوب بیمه خصوصی -

 تواند پرداخت کامل خسارت را ضمانت کند. ای را اعطاء کند، اما نمیملاحظههای قابلتواند کمکاین کمیسیون می

شود. با این وجود، یک شود و اولین پرداخت انجام میدو ماه پس از حملات، اولیت حکم کمک فوریتی به قربانیان حملات اعلام می

بانی شکایاتی را در مورد روند کند پرداخت خسارت و تشریفات اداری آن های قرسال پس از حملات تروریستی، بسیاری از سازمان

های مالی و غیرمادی ناشی از حملات تروریستی در وهله اول وظیفه مطرح کردند. بر اساس مقررات بلژیک، پرداخت مالی خسارت

تواند از پیش دارند، بنابراین کمیسیون میهای بیمه زمان زیادی را برای تعیین میزان خسارت لازم های بیمه است. اما شرکتشرکت
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میلیون یورو برای  136های بیمه دهد که شرکتیورو به موارد فوریتی اختصاص داده و پرداخت کند. اولین رقم نشان می 31111مبلغ 

هم در انتظار پرداخت  اند. بیش از نیمی از قربانیان هنوزمیلیون یورو پرداخت کرده 16اند، اما فقط پرداخت خسارت کنار گذاشته

میلیون یورو پیش  2/1اند. کمیسیون (، و یک چهارم قربانیان اصلا چیزی را دریافت نکرده2111بخشی از خسارت خود هستند )مارس 

 تقاضا را دریافت کرده بود.  389قربانی کمک کرد، در حالی که  161پرداخت کرد و فقط به 

، تصمیم گرفته شد که شهروندان بلژیکی که قربانیان حملات تروریستی هستند، 2111جولای  19علاوه بر آن، بر اساس قانون 

حقوق بازنشستگی تمام عمر دریافت کنند که بر اساس قانون همبستگی ملی انجام شد که با قانون موضوعه قربانیان مدنی جنگ 

توانند همچنین در صورتی که تحت نشستگی، آنها میجهانی دوم قابل مقایسه است. در نتیجه، علاوه بر حق آنها در دریافت حقوق باز

 های پزشکی خود را دریافت کنند. آمیز قرار نداشته باشند، هزینهالمللی خشونتپوشش بیمه یا صندوق اقدامات بین

 

 و( خلاصه

اخیر برداشته است. بلژیک با های های زیادی را در سالدهد که بلژیک ارزیابی جالبی را انجام داده و گاممروری بر مطالب نشان می

توجه به فجایع طبیعی رخ داده در این کشور از الگوی همبستگی ملی صندوق بلایای طبیعی شروع کرده است. با این وجود، با قوانین 

، نقش صندوق بلایای طبیعی به شدت کاهش یافته است. بلژیک عملا بر اساس الگوی فرانسوی عمل کرده و پوشش 2115و  2113

سوزی را اختیاری کرده است. در رابطه با ای طرف اول را برای بسیاری از بلایای طبیعی اضافه و اجباری کرده و خرید بیمه آتشهبیم

های اجباری برای ورشکستگی تعیین کرده است که اپراتورها را وادار به طلب بلایای ناشی از فناوری، باید گفت که بلژیک ضمانت

ای برای تسریع رسیدگی ، بلژیک همچنین از الگوی ویژه2112کند. علاوه بر آن، از سال ی مسئولیت خود میپوشش مالی برای پیامدها

 به دعاوی مطرح در مورد فجایع ناشی از فناوری کرده است. 

یت سازی کرده است. در حال حاضر،  مسئولای را پیادههای مسئولیت هستهای، بلژیک کنوانسیوندر رابطه با خطرات هسته

میلیارد یورو تعیین شده است. خطر تروریسم در بلژیک از طریق قانون اول آوریل سال  2/1اپراتورها، علاوه بر ضمانت دولتی، برابر با 

( را تاسیس کرده است که خسارت برابر با یک میلیارد یورو را بر TRIPشود که استخر بیمه خطرات تروریستی )مدیریت می 2111

مارس سال  22پس از حملات تروریستی فرودگاه بروکسل در  TRIPکند. ای پرداخت میخسارت چند لایهاساس سیستم جبران 

به کار  1895های فردی، قانون موضوعه کند. در رابطه با جراحتهای مادی دخالت میاندازی شد که عمدتا برای خسارتراه 2116

کند. پس از حملات تروریستی بروکسل، چارچوب قانون تی را پرداخت میشود که خسارت وارده به قربانیان حملات تروریسگرفته می

 تغییر کرد و حقوق بازنشستگی طول عمر به قربانیان حملات تروریستی اعطاء کرد.  2111جولای  19موضوعه بار دیگر با قانون 

رانسه تدوین شده است که به طور به طور خلاصه، بلژیک دارای سیستم ترکیبی است که بخشی از آن بر اساس الگوی همبستگی ف

های فردی ناشی از خطرا کند و نیز جراحتسخاوتمندانه خسارت قربانیان فجایع طبیعی را از طریق صندوق بلایای طبیعی پرداخت می

 کند.     دهد. در عین حال، اپراتورها را ملزم را به اثبات ورشکستگی ........... خود میتروریستی را تحت پوشش می
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 هلند -8-1-8

 الف( بلایای طبیعی

 مقدمه -1

و  2111، 2112، 1881(، طوفان شدید )1882های اخیر، هلند با انواع فجایع طبیعی مانند زلزله در لیمبورگ جنوبی )طی دهه

است که چه ( روبرو شده است. در همه این موارد، این سوال مطرح شده 1885، 1883( و بارش و سیل شدید در جنوب شرقی )2113

های وارده به آنها را های مالی به کار برد. غالبا، قربانیان از دولت انتظار دارند که خسارتتوان برای جبران خسارتابزارهای قانونی را می

مساله  های وارد به قربانیان در اینجبران کند، و در نتیجه، دولت هلند در اکثر مواقع با استفاده از بودجه عمومی و جبران خسارت

 Wet Tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallenکند. همانطور که در زیر نشان داده شده است، ماده )دخالت می

( )WTS های مالی قربانیان فجایع طبیعی و تصادفات شدید به تصویب رسیده است. اما در و با هدف تامین خسارت 1889( در سال

های زیادی را از بلایای طبیعی ین قانون در بسیاری از موارد اجرایی نشده است، زیرا بسیاری از موردم خسارترسد که اعمل به نظر می

ای را برای ها( راهکارهای ویژه، دولت هلند ) و سایر سازمانWTSاند. بنابراین، علاوه بر تمهیدات قانون موضوعه در متحمل شده

اند. مساله اصلی مربوط به بیمه شدن در مقابل بلایای طبیعی است و راهکارهای تمهیداتی  مربوط به آن قربانیان خاص در نظر گرفته

 در زیر بحث شده است. 

 

 تحول پوشش بیمه -1

شد و آنها را از بیمه کردن خطرات آوری را منتشر کردند که به همه اعضای آن اعمال میگران هلند احکام الزام، بیمه1851در دهه 

گران به این نتیجه کرد )این قانون به استثنای لیمبورگ جنوبی در بقیه موارد کمتر مشاهده شده است(. بیمهل و زلزله منع میسی

 رسیده بودند که این خطرات از نظر فنی قابل بیمه کردن نیستند و بنابراین هیچ یک از اعضای آنها نباید تحت پوشش بیمه قرار گیرند. 

د که این نگرانی وجود دارد که بلایایی طبیعی بتواند باعث میلیاردها یورو خسارت شده و آنها توان مالی بسیار کردنآنها ادعا می

کمی برای محاسبه حق صرف دارند، بنابراین از انتخاب آن بیم دارند. آنها اعلام کرده بودند که فقط افرادی که در معرض خطر قرار 

شود. بنابراین، ند؛ و سایر افراد تحت پوشش قرار ندارند، که منجر به شرایط انتخاب نادرست میتوانند تقاضای بیمه کنگیرند، میمی

شوند، تحت پوشش بیمه قرار نخواهند داشت، زیرا بیمه گرد تعهدی برای پوشش این افرادی که با خطر بلایای طبیعی روبرو می

 خطرات ندارد. 

آور مربوط به زلزله به سرعت و سیل روداخانه ماوس، حکم الزام 1882ال در نتیجه زلزله روی داده نزدیک رورموند در س

گر برای لغو حکم مربوط به سیل تحت فشار زیادی قرار گرفت. این شرایط تا حدودی در نتیجه  فشارهای کنارگذاشته شد و بیمه

ور در این مورد مطرح شد. اما، این فشارها هایی در دستور جلسات مجلس این کشگران بود که به عنوان مثال سوالسیاسی روی بیمه

 21تاریخ  82/3832آور  بود که شرایط مقررات های موجود در بین مقامات اروپایی در مورد این حکم الزامبیشتر به دلیل نگرانی

را « بوطه در بخش بیمهای از توافقات، احکام و عملکردهای مرپیمان بخش ویژه» ( قانون 3) 95را مبنی بر اجرای ماده  1882دسامبر 

تواند حاوی اند که شرایط استاندارد سیاست نمیاند و اشاره کرده( این قانون معافیت را تفسیر کرده1884کرد. لوی و کوزی )نقض می

به ، مصوبه مربوط 9گونه محرومیت سیستماتیک از انواع خاصی از خطرات بدون قرار گرفتن تخت پوشش این توافقات باشد )نکته هیچ
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قانون معافیت، که نشان دهنده آن است که عملکردهای غیررقابتی در عملکرد بیمه هلند استثناء  (a) (I) 7معافیت از قانون و نیز ماده 

 لغو شد.  1889آور در سال نیستند(. این حکم الزام

تواند گرفت که مورد فرانسه میگران در مورد نظام جدید پوشش بیمه بلایای طبیعی صورت سپس، مذاکراتی بین دولت و بیمه

شد که در مورد جبران خسارت  WTS 1998مثال خوبی در این مورد باشد. این مباحث و گفتگوها در نهایت منجر به معرفی قانون 

اسی شده و گران هلندی تسلیم فشارهای سی، بیمه1881مواردی بود که غیرقابل بیمه بودند )مانند موارد زیر(. علاوه برآن، تا پایان دهه 

های ناشی از بارش سنگین باران هستند. مساله مهم در این مورد این واقعیت بود که اعلام کردند که آماده پوشش دادن خسارت

، در مواردی که خطرات تحت بیمه بودند، قابل اجرا نبود. در WTS1998های دولتی برای تامین منابع مطرح شده تحت مکانیسم

 توانست تحت پوشش بیمه قرار گیرد. دلیل بارش شدید مینتیجه، خسارت وارده به 

سوزی های شدید فقط شامل ساختمان، آتشگران هلند اعلام کرد که بیمه در مقابل بارندگی، انجمن بیمه1888سپس، در سال 

ها و افراد خصوصی را ها باید هردو شرکتشود. خسارت به دلیل بارندگی شدید مانند خطر ریزش اسکلهناشی از بارندگی، سرقت می

های آب شور تحت پوشش باشد و سیلابهایی که منشاء آنها در هلند نمیهای ناشی از سیل رودخانهتحت پوشش قرار دهد. خسارت

دهد که از حق جبران خسارت مالی برخوردار باشند ها این حق را میبه شهروندان و شرکت WTS 1998گیرند. قانون بیمه قرار نمی

 انی که امکانات بیمه نتواند آن را پوشش دهد. حتی زم

گران هلند توافق کردند که بیمه خسارت آب کشاورزی را نیز از طریق ، انجمن بیمه2112نکته دیگر آنکه باید ذکر کرد که در سال 

میلیون  111و  51د دهد، که دولت مرکزی بین حدومیلیون یورو را پوشش می 51استخر آب عرضه کنند که خسارت وارده برابر با 

کند که هلند در مورد بیمه کند. این مثال مشخص میدرصد خسارت در صورت بالا بودن خسارت، را تضمین می 25یورو با کسر 

هایی کرده است. بیمه به این معنی است که خسارت محصولات کشاورزی را به دلیل باران شدید پوشش دهد. خسارت آب پیشرفت

 WTSفق کرد که در چنین مواردی، دولت به مساله جبران خسارت مالی به صورت یکجانبه وارد نشود. اما، بخش کشاورزی نیز توا

هنوز هم قابلیت اجرایی دارد، به عنوان مثال در صورت خسارت سیل، قابلیت اجرایی دارد. اما، چون اساسا ضمانت دولت مرکزی  1998

 2113های دولت اروپا عمل شود که در وزارت کشاوری، در آوریل دادرسی کمکباشد، پس باید طبق آیین های دولتی میشامل کمک

 نشان داده شده است. 

کند. سپس، ، کمیسیون اروپا تصویب کرد که سوبسیدی را از طرف دولت مرکزی به شکل ضمانت ارائه می2113اکتبر سال  15در 

 OWMو   Agriverنجر به ایجاد دو نوع منبع مالی به نام بازار توانست شروع به توسعه بیمه خسارت این محصولات کند که م

AquaPoL  2114مارس سال  18شد که هر دو برای ارائه سوبسید به شکل ضمانت توسط دولت مرکزی اجرا شد. از ،Agriver  بیمه

 شود. خسارت محصولات کشاورزی را در صورت باران شدید ارائه می کند که بر اساس ضمانت دولت مرکزی سوبسید داده می

ای ناشی از سرمازدگی نیز بسط داده شد. کمیسیون ، بیمه محصولات کشاوری به جبران خسارت محصولات میوه2111در سال 

کرد که سوبسید به شکل ضمانت را به تصویب کرد. این قانون دولت هلند را موظف می 2111ژوئن سال  18اروپا بسط این قانون را در 

میلیون  6/162یورو به صورت سالانه و با ارزش کل  21821411یورو تا حداکثر  6611411های بیمه از عنوان محرکی برای شرکت

داد که قوانینی را حکم کمیسیون اروپا به دولت هشدار مییورو و برای جبران خسارت سرمازدگی محصولات عرضه کند. علاوه بر آن، 

شد. باید ذکر شود که دخالت دولت درصد هر محصول محاسبه می 25در مورد اولین شاخه بیمه محصولات وضع کند. در هر دو مورد، 



942            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ی از بارش سنگین و سرمازدگی پذیری خطرات ناشی از فجایع طبیعی را به ویژه در مورد خسارت محصولات کشاورزی ناشدر واقع بیمه

 تسهیل کرده است. 

-های زیادی داشته سات، اما مورد حکم الزامگران بدون شک مزیتکند که اگرچه همکاری بین بیمهاین نوع رویدادها مشخص می

تی زمانی که این نوع تواند پوشش بیمه را محدود کرده و یا آن را از بین ببرد. حها میدهد که این نوع همکاریآور هلند نشان می

های ناشی از گران هلند منجر به تعیین شرایطی برای پوشش خسارتآور لغو شوند، مذاکرات بین دولت هلند و انجمن بیمهاحکام الزام

بلایای طبیعی شد که بر اساس دکترین حقوقی حاکی از آن است که سیاست رقابتی اثربخشی به منظور عرضه متفاوت و گسترده 

 ای وجود دارد. ای بیمههسیاست

 

3- WTS 1998 

های وارده به قربانیان بلایای طبیعی مانند سیل همچنان ادامه ، مباحث مطرح شده د رمورد جبران مالی خسارت1881در دهه 

محدود خواهد های پیش روی مصرف کننده کرد، زیرا بیم آن را داشت که گزینهیافت. دولت هلند در اصل با راهکار فرانسه مخالفت می

شد و این نظام اجباری منجر به افزایش هزینه برای شهروندان خواهد شد. با این وجود، دولت ظاهرا این مسائل را کم اهمیت محسوب 

نویسی را مانند چارچوب پیشنهادی فرانسه معرفی کرد: صندوق مالی باید تاسیس شود، منابع مالی باید از طریق مالیات بر کرده و پیش

مسکن تهیه شود و همه این موارد بیمه شده )خطرات خوب یا بد( باید این مالیات را بپردازند. با این وجود،  شورای دولتی هلند، بیمه 

نویس صادر کرد و بیان کرد که بهتر است که دولت منابع مالی آن را تامین کند و خطرات سیل نیز پیشنهاد منفی در مورد این پیش

 ، دولت تصمیم گرفت که این پیش نویس را لغو کند. بیمه شود. بر این اساس

قرار گرفت که قانونی در مورد جبران خسارت به دلیل  WTS، الگوی 1816در مرحله بعد، مثال صندوق بلایای طبیعی بلژیک، سال 

ه قربانیان بلایای طبیعی های وارده ب، ارائه راهکار ساختاری برای جبران مالی خسارتWTSبلایای طبیعی و تصادفات بزرگ بود. هدف 

بینی کرد که بر اساس آن، دولت خسارت تمهیدات ساختاری را پیش WTSبود. بر اساس تفسیری آن،  ad hocهای به جای هزینه

گیری یا محدود کردن خسارت انجام داده بودند و یا کسانی که از بالایای طبیعی ناگهانی هایی را در پیشوارده به افرادی که هزینه

( به طور کامل به 2111( و بروگامان )2114(، دی گروت )1889انند سیل، زلزله خسارت دیده بودند را جبران کند. دی واریس )م

چگونه حقوقی را برای جبران خسارت مالی تعیین کرده و اصول آن را مشخص کرده است: این  WTSاند که تحلیل این امر پرداخته

-شوند، و یا تصادفات شددی با درجه برابر قابل اجرا است. بر اساس چشمبلایای طبیعی محسوب می قانون در مورد سیل و یا زلزله که

های پارلمانی مشخص کرد که ( آن را مشخص کند. لایحه3، مورد دوم در صورتی قابل اعمال است که قانون سلطنتی )ماده WTSانداز 

تلفی به شیوه هماهنگ وارد عمل شوند و نوع تصادف باید برای سلامت های دولتی و خدمات مخدر مورد این تصادفات بادی سازمان

 بسیاری از افراد ضرر داشته و باعث خسارت اساسی شده باشد. 

-، به عنوان مثال، مقرر می4باشد، که در مفاد قانونی آن نیز روشن است. ماده دارای شخصیت سوبسید می WTSبدیهی است که 

انواع ویژه موارد مانند خسارت به مسکن، ضرر تجاری و املاکی و دارایی را دریافت خواهند کرد، در حالی  دارد که قربانیان خسارت مالی

دارد که زمانی که خسارت از نظر منطقی قابل بیمه است یا زمانی که قربانی بتواند خسارت آن را مقرر می WTS( قانون 3) 4که ماده 

کنند که خسارت زمانی از نظر عقلی قابل بیمه خسارت مالی نیست. لوایح پارلمانی روشن میاز منابع دیگر دریافت کند، قربانی متعهد 

شود که به طور کلی از پوشش بیمه خارج نباشد و زمانی که به طور کلی بتوان آن را بدون محدود کردن شرایط و یا محسوب می
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-سازد که در چه مواردی خسارت ناشی از بلایای طبیعی را میهای مازاد مشمول بیمه دانست، که البته این سوال را مطرح میهزینه

 WTSآلات، به عنوان مثال، بر اساس قانون تواند قابل بیمه محسوب کرد. بنابراین، باشد مشخصا ذکر کرد که خسارت وارده به ماشین

اند. با این وجود،  جاری پوشش داده شدهها قابل بیمه هستند و تحت بیمه تتحت پوشش بیمه قرار نخواهد گرفت، زیرا این نوع خسارت

WTS  پذیر باشد، اما قربانیان این سیاست را نپذیرفتند زیراد مبالغ تعیین از لحاظ نظری امکان در صورتی قابلیت اجرایی دارد که بیمه

 شده با پوشش ارائه شده تناسب نداشت. 

WTS قانون مربوطه مقرر شده  6کند. مبنای کلی آن برای جبران خسارت بر اساس ماده ای جبران خسارت کار میبا نظام لایه

مستقیما قابل  WTSهای آن است. اگر حاوی مقررات زیادی برای محاسبه بزرگی خسارت وارده و هزینه WTSاست، اما اجرای قانون 

ته باشد، مقررات وزارتی باید ساختاربندی شود. این اجرا باشد یا بر اساس حکم سلطنتی و در مورد فجایع ویژه قابلیت اجرایی داش

های محاسبه مشخص کرده است. به جای جبران کل تری را مربوط به میزان خسارت و روشتر و جزئیمقررات وزارتی قوانین دقیق

زان در دسترس برای خسارت مالی، قربانیان فقط سهمی در نسبت به مبلغ کل خسارت و هزینه خود دریافت خواهند کرد. در عمل، می

 میلیون یورو محدود شده است.  511هر بلای طبیعی و یا تصادفات شدید به 

( ادعا کرده است که در 152، ص 2114شود. دی گروت )های ناشی از بارندگی شدید اعمال میدر مورد خسارت WTSدر عمل، 

بارندگی شدید اجرا شد. چون بارندگی شدید در هر دو این فقط چهار بار اجرا شد. دو بار اول، در مورد  WTSشش سال اول تصویب، 

شد. باید توسط حکم سلطنتی مشخص می WTSشد، قابلیت اجرایی مربوط نمی WTSقانون  Iموارد به سیل رسمی بر اساس ماده 

طبیعی ایجاد شد، در مورد  گذار و برای قربانیان بلایایالبته قابل ذکر است که این تمهیدات قانون موضوعه که به ویژه توسط قانون

گذار تلاش دیگری برای ایجاد تمهیدات انحطاری برای پذیر بودند، اعمال شد و قانونهای صرف بارندگی شدید که در اصل بیمهخسارت

رار در تحقیقات انجام شده مورد انتقاد ق WTSآور نیست که نقش دولت در صورت بلایای طبیعی نکرده است. بنابراین، چندان تعجب

 گرفته است )موارد زیر(. 

 

 تحولات اخیر -8

گران ( مورد انتقاد قرار گرفت، بیمهWRRزمانی که نبود بیمه سیل کافی در هلند توسط شورای علمی سیاست دولتی هلند )

لاتی با مراکز مصرف هلندی پیشنهادی را برای طرح بیمه سیل بر اساس مدل فرانسه ارائه کردند. با این وجود، در آن زمان، آنها با مشک

ها حق انتخاب ندارند و حتی مشخص کنندهاین واقعیت را مورد انتقاد قرار داد که مصرف ACM( روبرو شدند. ACMو بازار هلند )

 کننده، به عنوان مثال،های ذینفع مصرفادعا کرد که گروه ACMنیست که آیا نیاز اجتماعی برای بیمه بلایای طبیعی وجود دارد یا نه. 

لغو کرده و اعلام کردند که  2113های ابتکاری خود را در سال گران طرحاز طرح بیمه سیل حمایت نخواهند کرد. در نتیجه، بیمه

، هلند همچنان فاقد ACMدر نتیجه موضع »گران در یادداشت مطبوعاتی خود ذکر کردند که: راهکار سیاستی باید پیدا شود. بیمه

دهد(، قربانیان مجددا ناپذیر روی میخواهد بود. در صورت وقوع سیل بعدی )که به طور اجتناب طرح بیمه سیل یا پوشش کافی

استفاده کنند، و آنها  WTSتوانند از خسارت دیده و خسارت آنها جبران نخواهد شد. سپس، آنها باید منتظر شوند و ببینند که آیا می

 بینی نشده است. ن منظور پیشخواهند پرسید )محق هستند( که چرا تمهیداتی برای ای

( هنوز تغییر نیافته است و بیمه 2119، اوایل 2111های بسیار، این وضعیت امروز )قابل توجه است که با وجود مذاکرات و تلاش

ر مورد سیل همچنان در هلند وجود ندارد. این اکراه نسبت به بررسی راهکارهایی برای بیمه سیل در واکنش دولت هلند به مقاله سبز د
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بیمه بلایای طبیعی و دست بشر نیز مشهود است. دولت محلی در واکنش به شواری سلطنتی هلند ادعا کرد که خلاف مقررات اروپا 

پذیری بلایای طبیعی است. دولت فقط در جهت افزایش امکانات برای کسب بیمه در مقابل بلایای طبیعی است و هدف آن افزایش بیمه

شود(، بیمه فجایع غیراختیاری ین حال در مقابل دخالت دولت )با استدلال اینکه منجر به خطرات اخلاقی میکند، اما در ععمل می

 دهد. شود( و الگوی فرانسوی برای خرید بیمه داوطلبانه مقاومت نشان می)چون منجر به توزیع مجدد منفی می

های مختلف انجام یی برای توسعه بیمه سیل در هلند در زمانهادهد که تلاشبررسی توسعه بیمه بلایای طبیعی در هلند نشان می

به طور رسمی لغو شده  1851آور از دهه ها به دلایل متعددی موفقیتی کسب نکرده است. اگرچه احکام الزامشده است، اما این تلاش

پس از  WTSن احکام لغو شده باشند و رسد که روح و اصل این احکام هنوز نیز در هلند زنده است. حتی اگر ایاست، اما به نظر می

ایجاد شده باشد، باز هم واقعیت آن است که کسب بیمه سیل در هلند در  1881افشار مراکز رقابتی اروپا و پس از سیل شدید در دهه 

بینند که آیا غیرممکن است. برای قربانیان بلایای طبیعی، این بدان معنی است که آنها باید همچنان منتظر بمانند و ب 2119سال 

جبران خواهد کرد یا نه. صرف نظر  WTSرا اجرایی خواهد کرد یا نه و اگر نکند آیا دولت خسارت آنها را خارج از چارچوب  WTSدولت 

سال پس از سیل دراماتیک که در  61، بیمه سیل در هلند هنوز هم WRRهای مطرح شده توسط از بسیاری از گزارشات و توصیه

 روی داد، قابل دسترسی برای قربانیان نیست.  1853د در سال ایالت زیلند هلن

 

 ب( بلایای ناشی از فناوری

 مقدمه -1

قانون مدنی( تعهدات بسیار سختی است. به عنوان مثال، در  6:162در قانون مدنی، هلند شامل )علاوه بر قانون قصور بر اساس ماده 

قانون مدنی(. این تعهدات تحت هیچ  6:175های ضایعات و مواد خطرناک تعهدات سختی دارد )ماده های ناشی از سایتمقابل خسارت

دیده مسئول بیمه مسئولیت را خریداری کرده است، قربانی حق مستقیم عمل  گونه بیمه تعهدات اجباری قرار ندارند، اما اگر صدمه

 گر مسئولیت را دارد.علیه این بیمه

توان در مورد فجایع ناشی از فناوری )ساخته دست بشر( به کار برد. قانون مدنی را می 6.3لیت تحت عنوان لز لحاظ تئوری، مسئو

شود آن نیست که آیا شرایط حقوقی فناوری برای مسئولیت محقق شده است یا نه، بلکه آن اما از لحاظ عملی، سوالی که مطرح می

 خود را دریافت کند. مبالغ بیمه شده اغلب ناکافی است.  دیده خواهد توانست جبران خسارتاست که آیا صدمه

 

 ضمانت ورشکستگی؟    -1

کند. مثال بلژیک بیمه اجباری به همراه مسئولیت سخت برای انفجار و های زیادی را در مقابل ورشکستگی ارائه نمیهلند ضمانت

. یکی از محققان بلژیکی، وان شوبروک، حتی ذکر کرده های عمومی در هلند نیز مورد بحث قرار گرفته استسوزی در ساختمانآتش

سوزی والندام در بلژیک روی دهد، خسارت وارده تا حدود زیادی تحت پوشش بیمه اجباری قرار ای مانند آتشاست که اگر فاجعه

 خواهد گرفت. 
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1- WTS 

گذار در واقع ایجاد بحث شده است. ایده قانون WTS 1998در بحث در مورد جبران مالی قربانیان بلایای طبیعی در هلند، وجود 

های بلایای بزرگ مانند فجایع طبیعی و ساخته دست بشر را جبران کنند. در مورد فجایع ساخته تمهیداتی بود که بتوانند خسارت

 باید توسط حکم سلطنتی مشخص شود.  WTSدست بشر، قابلیت اجرایی 

که خسارت نباید از منبع دیگر قابل جبران باشد. در عمل نشان داده شده است که آن است  WTSقانون  4(3اما، شرایط ماده )

WTS دیده مسئول ادعا شود. بنابراین، تواند از صدمهدر موارد بلایایی ساخته دست بشر قابلیت اجرایی ندارد و در اصل خسارت می

WTS دهد: یا در دو شرایط سوبسید میWTS اع خاص خسارت از منابع دیگر قابل جبران باشد، تحت قابل اجرا باشد، اما اگر انوWTS 

 اصلا با توجه به موارد ادعا شده در قانون مسئولیت قابل اجرا نباشد.  WTSقرار نخواهد گرفت؛ و یا 

وایل قرن به منظور ارائه تصویر روشن از مسائل پیش روی قربانیان فجایع فناورانه، در اینجا دو فاجعه ناشی از فناوری را که در ا

شماریم تا مسئله مورد نظر در جبران مالی قربانیان بلایای فناورانه را در هلند نشان دهیم. دقیقا در موارد فجایع حاضر روی داد بر می

اعمال نشد. دلیل اصلی برای عدم  WTSشدید ساخته دست بشر با شدت صدمات انسانی بزرگ، که در مورد والندام و اینشید روی داد، 

 قابل اعمال نبود.  WTSپذیر خوانده شد که در آن آن این بود که خسارت وارده در هر دو مورد خسارت بیمه اعمال

 

 اینشید -8

سوزی در کارخانه روی داد. در نتیجه بود که پس از آتش 2111می سال  13زا در اینشید در اولین مثال، انفجار کارخانه مواد آتش

نفر زخمی شده و همسایگان این کارخانه نیز کم و بیش از بین رفتند.  851را از دست دادند و نفر جان خود  23سوزی، این آتش

شود که چگونه این خسارت  به صورت خسارت وارده حداقل چند صد میلیون یورو برآورد شد. البته، در این جا این سوال مطرح می

شرکت مسئول مطرح شود. اما، خیلی زود روشن شد که این  توانست دعوی علیهعملی جبران شد. بر اساس قانون مسئولیت، می

همکاری توانتس خسارت وارده را به میزان محدودی جبران کند: میزان کل بیمه در دسترس برای پوشش میزان کل خسارت وارده 

نیان نشد. بنابراین، این سوال قابل ذکر نبود. بنابراین، طرح دعوی در دادگاه مسئولیت هرگز منجر به جبران مالی خسارت وارده به قربا

 تواند برای جبران خسارت قربانیان استفاده کرد یا نه.ها میمجددا مطرح شد که آیا از مکانیسم

انداز محدود مفاد قانونی را در مورد جبران خسارت فاجعه روی داده در اینشید از این حیث جالب است که به طور روشن چشم

. این ماده در مورد فاجعه روی داده در اینشید قابل اعمال نبود که دلیل آن نیز ساده WTS1998دهد: مالی قربانیان فجایع نشان می

شود، البته پذیر است. تا آنجایی که به قربانیان مربوط میهای بیمهاست، که همانطور که دولت ذکر کرد این نوع خسارت از نوع خسارت

-اند؛ و تا آنجایی که به خسارت شرکتی مربوط میکرد که ضرر قربانیان را پوشش دادههای مختلف طروف اول را تصور توان بیمهمی

قابل اعمال نیست، اما دولت ادعا کرد  WTS 1998اند. اما، اگرچه روشن بود که های مختلف شرکتی این ضرر را پوشش دادهشود، بیمه

( دریافت NRFت مالی خود را از طریق صندوق بلایای طبیعی )توانند خسارکه چون خسارت وارده بیمه نشده است، پس قربانیان می

کنند. این صندوق ساختار جالبی دارد: یک ابتکار بخش خصوصی است و بنابراین صندوق تحت حاکمیت بخش خصوصی قرار دارد و 

 کند. دولت مبالغ زیادی با سخاوت قابل ملاحظه به این صندوق ارائه می

های مربوطه پرداخت شد. برای قربانیانی که های مالی و سایر هزینهها در اینشید ارائه شد و هزینهدر این مورد خاص، اولین کمک

سوزی پرداخت شد. پس از فاجعه، دولت اینشید کمیسیونی را برای حل مسائل مالی فاجعه آتش NRFبیمه نشده بودند، سهم زیادی از 
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(CFA تاسیس کرد. در این کمیسیون، نمایندگانی از )گران و دولت، دولت ایالتی، بیمهNFR  حضور داشتند. دولت مرکزی فقط به

تهیه فهرستی از اموال آسیب دیده و تعیین تعداد قربانیان بیمه شده و نشده بود. سپس،  CFAکرد. وظیفه عمل می« ناظر» عنوان یک 

CFA گرد و در این طرح تمهیدات لازم برای خسارتئه میهای دیگر مالی برای اینشید اراباید طرح پیشنهادی را برای جبران خسارت-

شد، باید مسائل سازی شد. تا آنجایی که به خسارت شهروندان مربوط میشد، که تا حدود زیادی پیادههای بیمه نشده باید ارائه می

های ویژه مربوط به ن هزینهمان از بین رفته، ماشین و خودرو که تحت پوشش بیمه نبودند و جبرامطرح در مورد جبران خسارت مبل

 2/6جبران شدند. دولت مرکزی مبلغ بالغ بر  NRFشد. همه این موارد مذکور خسارت از طریق شرایط غیرمعمولی، حل و فصل می

 میلیون یورو(.  9/2میلیون گیلدر را به صندوق پرداخت کرد )حدود 

در جهت منافع شهروندان بود نه در جهت  NRFتشکیل شد. بنابراین، ها ها و ارائه وام به شرکتای برای انجام پرداختصندوق ویژه

سوزی تعیین شد که ها به ویژه در مورد خسارت ناشی از فاجعه آتش، تمهیداتی برای شرکت2111ها. در نوامبر سال منافع شرکت

 شامل موارد زیر است:

 درصد کسر( 11درصد ارزش برآورد شده با  61جبران خسارت مواد بیمه شده و نشده )  -

درصد(، به شرط  31با کسر  1888درصد سود از دست رفته در مقایسه با سال  11جبران ضرر تجاری بیمه شده و نشده ) -

 یورو باشد.  225111آنکه دارایی شرکت کمتر از 

خود به شرطی که دارایی  1888جبران خسارت در مورد خاموشی شرکت با حداکثر سه بار در سود سالانه آن در سال  -

 یورو باشد.  225111شرکت کمتر از 

 های مالی و حقوقی.یورو برای کمک 2511جبران حداکثر  -

های مالی میلیون یورو بود( که توسط وزارت امور اقتصادی به بنیاد کمک 9/41گیلدر )حدود  81111111که شامل مبلغی برابر با 

های متحمل خسارت در منطقه درصد شرکت 81میزان کمک، بیش از سوزی، اعطاء شد. دولت برآورد کرد که با این به فجایع آتش

 اینشید خواهند توانست به کسب و کار خود به شیوه قابل قبول ادامه دهند. 

 

 والندام -1

و اول ژانویه  2111دسامبر  31مدت کوتاهی پس از رویداد اینشید، هلند با فاجعه بزرگ دیگری روبرو شد: در اول سال جدید، بین 

سوزی بزرگی در کافه دی هیمیل در والندام روی داد. بسیاری از قربانیان جوان کشته شدند و بسیاری از افراد در ، آتش2111 سال

سوزی زخمی شدند. در این مورد نیز، سوال جبران کافی خسارت و نقش دولت مطرح شد. تفاوت عمده این مورد با انفجار نتیجه آتش

های شد، در حالی که در مورد اینشید، علاوه بر خسارتهای فردی محدود میه در والندام به جراحتاینشید آن بود که خسارت وارد

 های دارایی زیادی نیز وجود داشت. فردی، ضررهای اقتصادی و خسارت

ز بررسی شد. به مانند مورد اینشید، علاوه بر پرداخت خسارت امنیت اجتماعی به قربانیان، امکان استفاده از قانون مسئولیت نی

مساله  -که در اینجا مجددا -شود، اما قربانیان نیز به سایر مدعیان علیهاگرچه، مالکیت کافه یک مسئولیت فردی محسوب می

های خود از ورشکستگی است، نگاهی داشتند. چون مالک پوشش بیمه محدودی داشت، قربانیان احتمالا بعه دنبال جبران خسارت

سوزی در کافه کافی نبوده و مقررات مختلفی نقض شده بود و مجوز برای علاوه بر آن، امکانات فرار از فاجعه آتشمنابع دیگر نیز بودند. 

حضور در کافه نیز کسب نشده بود. بارندرخت نشان داد که مورد والندام به طور کلی موردی بود که در آن جرایم متعددی روی داده 
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ست. بنابراین، وی به این نتیجه رسید که در چنین مواردی باید بر اساس نقش هر یک از است و همه را در معرض خطر قرار داده ا

 طرفین مجرم )و قربانیان(، تقسیم مسئولیت صورت گیرد.

دعاوی حقوقی علیه مقامات دولتی در این مورد روی نداد و در نهایت گروهی از قربانیان با مالک کافه، آقای ویرمان به توافق 

مک دولت محلی والندام، مساله حل و فصل شد، به این صورت که ویرمان تصمیم گرفت که کافه خود بفروشد که توسط رسیدند. با ک

 دولت محلی خریداری شد. مبلغ دریافت شده والندام برای املاک و مستغلات از طریق صندوق در اختیار قربانیان قرار گرفت. 

قابل اعمال  wts1990د بحث قرار گرفته است. چون بار دیگر مشخص شد که سایر اشکال حمایتی نیز در مورد این فاجعه مور

میلیون یورو( مدت کوتاهی پس از فاجعه به  6/1میلیون گیلدر )حدود  5/3باشد، پس دولت مبلغ پذیر مینیست، زیرا این خسارت بیمه

و بنیاد قربایان سوختگی اول سال جدید. این مبالغ دو بنیاد حامی قربانیان با شدت سوختگی شدید اعطاء کرد: بنیاد سوختگی هلند 

تحت عنوان همبستگی ملی با قربانیان شناخته شد و در قابل مسئولیت دولت اعطاء نشد. علاوه بر آن، دولت مرکزی نیز مبالغ هنگفتی 

که علت فاجعه را بررسی کرد و های کمیته تحقیق ویژه های دولت محلی والندام، جبران هزینهرا به عنوان مثال برای جبران هزینه

 ها پرداخت کرد. جبران سایر هزینه

کمیته تشکیل شده پیشنهاداتی را در مورد جبران خسارت مالی مطرح کرد که باید به قربانیان والندام و توسط دولت مرکزی ارائه 

زا در ای قربانیان انفجار کارخانه مواد آتششد. این راهکارها نیز عملی شدند. این تمهیدات مطرح شده با تمهیدات ارائه شده برمی

یورو به قربانیان والندام پرداخته شده است، در حالی که قربانیان اینشید  151111اینشید مقایسه شدند که نتایج نشان داد که مبلغ 

جوان بودند که به آینده آنها  یورو دریافت کرده بودند. استدلال کمیته آن بود که بسیاری از قربانیان در مورد والندام 121111فقط 

طلبید. بر اساس آسیب وارد شده است، برای بسیاری از قربانیان، شدت سوختگی به حدی بود که فرآیند بهبود بلند مدت و کند را می

ایده اولیه  پرداخت. این مبلغ قابل ملاحظه بود، زیرامیلیون یورو به قربانیان می 1/31این طرح پیشنهادی، دولت مرکزی باید مبلغ 

 ای اعطاء شده است. های مستقیم بود، اما در نهایت مبالغ ویژهدولت مرکزی فقط جبران خسارت هزینه

 

 های برگرفته از مورد اینشید و والندامدرس -6

زا در آتش های مشترک مورد اینشید و والندام آن بود که ضمانتی برای ورشکستگی اعطاء نشد. اپراتور کارخانه موادیکی از ویژگی

داد و همان نیز برای اپراتور کافه در والندام، اینشید فقط داوطلبانه بیمه مسئولیت را اعطا کرد که چند میلیون گیلدر را پوشش می

یعنی آقای ویرمان اعمال شد. این کار سپس منجر به مطرح شدن دومین ویژگی مشترک در هر دو مورد شد و آن این است که در هر 

میلیون  9/41میلیون گیلدر )حدود  81های مالی را جبران کرد. در مورد اینشید، لت هلند به صورت سخاوتمندانه خسارتدو مورد دو

میلیون یورو( توسط دولت هلند )از محل پرداخت  1/22میلیون گیلدر )حدود  51یورو( توسط دولت پرداخت شد و در مورد والندام، 

 مالیات( پرداخت شد. 

 

 WTSنقدی بر  -7

گذار و برای جبران خسارت قربانیان ، که به ویژه توسط قانونWTSبایستی ذکر کرد که تمهیدات مقرر شده قانون موضوعه در 

فجایع ایجاد شده است، فقط در مورد خسارت به دلیل بارندگی شدید قابل اعمال است، ولی در مورد فجایع ساخته دست بشر که منجر 

-2111سوزی والندام در و آتش 2111سوزی در اینشید در سال د موارد مذکور در مورد فاجعه آتشهای فردی شدید ماننبه جراحت
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گذار تلاشی را برای ایجاد تمهیدات منحصر به فرد برای نقش دولت در صورت وقوع فجایع شد، قابل اعمال نیست. بنابراین، قانون 2111

 طبیعی و ساخته دست بشر نکرده است.  

با انتقادات زیادی در بین محققان روبرو شود. اولین نقد به این واقعیت مربوط است که  WTSن تعجب آور نیست که بنابراین، چندا

جانبه، در این مسائل دخالت کرده است. این امتیاز برای دولت با تامین منابع مالی برای قربانیان فجایع طبیعی بر اساس عملکرد یک

ا سایر تصادافات از زاویه اصل کیفیت مورد انتقاد قرار گرفته است. دوم، دکترین حقوقی نیز مقرر قربانیان فجایع طبیعی در مقایسه ب

داشته است که اگر نیاز باشد که خسارت مالی قربانیان بلایای طبیعی جبران شود، مطلوب است که راهکاری ساختاری به جای 

این شرایط را رعایت نکرده است، پس باید مورد بازبینی قرار گیرد. سوم، تاکید  WTS 1998جانبه دولت ارائه شود و چون تمهیدات یک

شده است که باید دلایلی برای افزایش وظیفه عاملان بالقوه تصادفات وجود داشته باشد تا بتواند ورشکستگی آنها را ضمانت کرد. 

 رسد. چهارم، افزایش امکانات بیمه طرف اول نیز منطقی به نظر می

در مورد جبران خسارت مالی برای قربانیان بلایای طبیعی در هلند تا حدودی درست هستند. اولین نقد  WTSچهار نکته و نقد این 

جانبه بوده است که البته به دومین نقد نیز ارتباط دارد و بدان معنی است که راهکار جبران خسارت از طرف دولت به صورت یک

انین کار را بهتر از قبل تعیین کند. سومین نقد به طور ویژه به بلایای ناشی از فناوری و ساخته تواند قوساختاری به طور روشن می

دست بشر مرتبط است: اگر مجرم یا عامل تصادف شناسایی شود مانند اپراتور یک کارخانه، از یک طرف تحمیل ضمانت ورشکستگی 

گران مسئول با کنترل خطرات اخلاقی مداخله بهتری ف دیگر بیمهسود بیشتری برای تضمین خسارت قربانیان خواهد داشت و از طر

شود، چهارمین نقد به نبود پوشش بیمه برای خواهند داشت. در حالی که سومین نقد به طور ویژه به بلایای ناشی از فناوری مربوط می

ئولیت را بتوان اعمال کرد مانند فجایع ناشی شود. در مواردی که قانون مسطرف اول مربوط است که البته به بلایای طبیعی مربوط می

 های اجتماعی این فجایع را تخصیص داد. از فناوری، ابتدا باید قوانین مسئولیت و امنیت مالی را اعمال کرد تا به درستی هزینه

طرح بیمه اجباری کند که بر اساس اگر تخصیص هزینه به عاملان فجایع غیرممکن باشد، به مانند بلایای طبیعی، منطق حکم می

تواند شود. این طرح ساختاری بیمه طرف اول برای بلایای طبیعی میطرف اول عمل شود که در بلژیک و فرانسه نیز اینگونه عمل می

راهکار ساختاری دقیقی را ارائه کند که در نقد دوم نیز اشاره شده است که جبران خسارت به صورت یک جانبه از طرف دولت را که در 

توان در نقد سوم نیز استفاده کرد: در صورتی که قوانین دقیق مسئولیت برد. همین نکته را میاول مطرح شده بود را از بین مینقد 

اعمال شوند و با ضمانت اجباری ورشکستگی ترکیب شود، جبران خسارت مالی برای قربانیان فجایع ناشی از فناوری نیز قابل اجرا 

 برد. سارت به صورت یکجانبه توسط دولت را نیز ضمن ارائه راهکار مطلوب ساختاری از بین میاست، که همچنین از جبران خ

ها نتوانسته است نتایج سیل را تحت پوشش قرار دهد و مورد زلزله نیز کنار گذاشته شده است، حال که توافقات ممنوعه اتحادیه

ر کرد، به شرط آنکه راهکارهایی برای ضررهای بزرگ از طریق بیمه توان وارد بازاهای بیمه پوشش دهنده این خطرات را میسیاست

توان ذکر کرد که ها و سرمازدگی شدید مسئولیت دارد، ارائه کرد. با این وجود، میمجدد و یا دولت که هنوز هم در قبال بارندگی

 شود. را میپوشش تجاری بیمه برای سایر خطرات طبیعی در هلند مانند طوفان، رعد و برق و تگرگ اج

 

 اصلاحات -4

باشد: کمیسیونی برای جبران خسارت قربانیان در می WTS1998دولت هلند هیاتی را منصوب کرده است که وظیفه آنها ارزیابی 

از این کمیسیون خواسته شد که در مورد بهترین روش جبران خسارت  2111(. در سال CTRCموارد فجایع طبیعی و تصادفات شدید )
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بروز فاجعه طبیعی راهکاری را با بررسی امکانات موجود برای جبران خسارت و سپس تهیه پیشنهادی برای جبران مطلوب در صورت 

 1ها دیگر در اختیار دولت قرار دهد. گزارش اول این کمیسیون با عنوان همبستگی با سیاست به وزارت داخلی کشور در خسارت از راه

بخش بود: یک بخش کلی و دو گزارش تحقیقاتی در مورد حل و فصل مسال مالی فجایع  ارائه شد و شامل سه 2115مارس سال 

پیشنهادات  CTRCهای ناشی از فجایع طبیعی در سایر کشورهای دیگر. کمیسیون طبیعی در هلند و طرح جبران مالی برای خسارت

 که شامل موارد زیر است: جالبی را در مورد جبران خسارت مالی قربانیان فجایع در هلند ارائه کرده بود

 قانون مسئولیت باید اولین مکانیسم برای جبران خسارت فجایع باشد.  -

 های بزرگ کوتاه شده و ساده شوند. های مسئولیت قضایی باید به وسیله مواد قانونی جدید در مورد حل و فصل خسارترویه -

 ایش یابد.ضمانت ورشکستگی برای افراد آسیب دیده باید معرفی شده و یا افز -

دهد. این برای فجایعی که نتوان عامل مسئول شناسایی کرد، این کمیسیون افزایش استفاده از بیمه طرف اول را پیشنهاد می -

پذیری پیشنهاد برای خرید اجباری پوشش بیمه بلایای طبیعی مثل فرانسه طراحی نشده است، بلکه برای تسهیل بیمه

گر مجدد عمل کند و در طرف دیگر دهد که در یک طرف به عنوان بیمهازه میخطرات طراحی شده است که به دولت اج

 سیاست فعال اطلاعات را خرید کند. 

تواند انواع مختلفی از فجایع را جبران به صندوق همبستگی ملی، بر اساس قوانین و ساختارهای روشن، که می WTSتغییر  -

 های غیرقابل بیمه. خسارت کند مانند جبران خسارت

، وزیر سابق داخلی، 2116ژوئن سال  5بسیاری از پیشنهادهای کمیسیون با موارد مذکور در دکترین حقوقی همسو هستند. در 

ای را به پارلمان نوشته و موضع دولت را در مقابل پیشنهاد اصلاح کمیسیون برشمرد. در این نامه، ریمیکس جی. وی. ریمیکس، نامه

 ت بنیادی اعلام کرده است:تمایل دولت را به انجام تغییرا

 ارائه ضمانت یا بیمه باید در مواردی که عامل مسئول شناسایی شده است، باید اجباری باشد.  -

 پوشش بیمه توسط قربانیان بالقوه باید در مواردی که عامل مسئولی قابل شناسایی نیست، انجام شود.  -

ییر داده شود تا راهکارهای مطرح شده حال حاضر را مورد مبانی حقوقی کنونی برای جبران خسارت فجایع طبیعی باید تغ -

 بررسی قرار دهد. 

 ( پیدا کنید. 383-381، 2111( و بروگرمن )342-341، 2116توانید در مقاله فائورر و هارتلیف )خلاصه این طرح پیشنهادی را می

مستقیم برای قربانیان برای خرید پوشش بیمه به  نویس وظیفهبنابراین، دولت قویا توسعه بیمه داوطلبانه طرف اول را بدون پیش

گر مجدد عمل کند. ایده کلی تواند به عنوان بیمهمانند مدل فرانسه، را پیشنهاد کرد. اگر ظرفیت پوشش بیمه را سخت سازد، دولت می

صنعتی که فاجعه ناشی از و منطق اصلی این سیاست جدید آن است که فشار کمتری روی بودجه دولتی خواهد بود و مسئولیت یا به 

 شود و یا به قربانیان بالقوه فجایع طبیعی تغییر خواهد یافت. فناوری در حیطه آن روی داده است منتقل می

منتشر کرد که در آن استدلال کرده بود که افزایش  2112( گزارشی را در سال WRRعلاوه بر آن، شورای علمی سیاست دولت )

ها تاکید کرده از فجایع اهمیت زیادی دارد. این گزارش بر نیاز به ایجاد راهکارهای ساختاری برای خسارت گیریانگیزه ذینفان در پیش

 WRRاست، اما همچنین بر ایجاد انگیزه اثربخش برای کنترل خطرات، پیشگیری از تصادفات و کاهش خسارت نیز تاکید کرده است. 

پذیری برای پیشگیری از فجایع ندارند. بنابراین، ا انگیزه درونی برای مسئولیتهبه درستی استدلال کرده است که بسیاری از شرکت

WRR  مجددا پس از(CTRCپیشنهاد کرد که ضمانت ورشکستگی باید برای صمه ) .دیدگان بالقوه معرفی شود 
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مشابه است: جبران خسارت مالی توسط بازار بیمه روند بسیار کندی دارد و بدون دخالت دولت  WRRو  CTRCبنابراین، پیام 

گران در جبران کافی خسارت قربانیان اشاره منابع مالی کافی نخواهد بود. به همین دلیل، هر دو گزارش به نقش مهم دولت و بیمه

 اند. کرده

کنندگان مالیات به ت که صورت حساب فجایع ناشی از فناوری توسط پرداختبا این وجود، وضعیت جاری در هلند بدان معنی اس

 شود که در موارد والندام و اینشدی نیز ثابت شد. گران مسئول آنها پرداخت میجای عاملان مسئول و بیمه

 

 ایج( فجایع هسته

تصویب  1818مارس  11پذیرش قانون با  1818سپتامبر  29بروکسل را در  1863پاریس و کنوانسیون  1861هلند کنوانسیون 

اجرایی شد و هر دو کنوانسیون در هلند در آن تاریخ اجرا شدند. در همان زمان، قانون  1818دسامبر  29در  1818کرده است. قانون 

اجرایی ای در هلند حاکم بود و ای )مسئولیت طرف سوم(، مقرراتی را وضع کرد که بر مسئولیت طرف سوم هستهحوادث هسته 1818

های بروکسل و )مسئولیت طرف سوم( اجرایی شد که پروتکل 1818ای ، قانون اصلاحیه قانون حوادث هسته1881شد. در اول آگوست 

سازی پروتکل مشترک در پیاده 1818کرد. در همان زمان، اصلاحیه دیگری در مورد مسئولیت طرف سوم قانون پاریس را اجرا می

 2114های ، پارلمان لایحه پروتکل2119اکتبر  31اجرا شد. علاوه بر آن، در  1882آوریل  21ین قانون در توسط پارلمان تصویب شد. ا

 ای )مسئولیت طرف سوم( را تصویب کرد. را به کنوانسیون پاریس و کنوانسیون مکل بروکسل و لایحه اصلاح قانون حوادث هسته

های وارده در قلمرو هلند ای برای خسارتاپراتور نصب تاسیسات هسته انداز کنوانسیون پاریس در مسئولیتهای چشممحدودیت

-کننده کنوانسیون در هر جایی که حادثه روی داده است؛ )ب( خسارتهای وارده در قلمرو کشور طرف امضااعمال نشد: )الف( خسارت

روتکل مشترک را در نتیجه وقوع حادثه در قلمرو های وارده به قلمرو کشوری که کنوانسیون پاریس را امضا نکرده است، اما طرفی که پ

کشور طرف امضاء کننده پروتکل مشترک، امضا کرده است یا )ج( خسارت های وارده به هر جایی در نتیجه وقوع حادثه در قلمرو هلند 

ناشی از بلایای طبیعی بزرگ  های وارده در اثر حادثه(. علاوه بر آن، اپراتور محکوم به پرداخت خسارت مالی برای آسیب(I) 15)ماده 

 (. 3شود )ماده نمی

، 5( 3میلیارد یورو بوده است. تحت ماده ) 2/1بزرگترین مسئولیت )محکوم به پرداخت( اپراتور تحت کنوانسیون پاریس تا حدود 

وزارت فرانسه، اپراتور  ای با خطر پایین تعیین شود. اگر، در نظرمبلغ کمتر از آن نیز ممکن است توسط وزارت برای تاسیسات هسته

های ای نتواند امنیت مالی مورد نیاز از دیدگاه کنوانسیون را به دست بیاورد، یا اگر این امنیت مالی فقط با هزینهتاسیسات هسته

ا در های دولتی دیگری رگر از جانب دولت ببندند یا ضمانتغیرمنطقی قابل دستیابی باشد، وزارت ممکن است قراردادی را با بیمه

های موجود برای امنیت مالی اپراتور برای جبران خسارت ناکافی باشند، دولت چارچوب مسئولیت اپراتور ارائه کند. اگر صندوق

هایی را در چارچوب ماکزیمم مسئولیت اپراتور معرفی خواهد کرد. در چنین مواردی، وزارت متعهد به انجام و تحقق حقوق صندوق

 (. 11)ماده منابع مالی اپراتور است 

ای در قلمرو هلند از محدوده و چارچوب کنوانسیون بروکسل خارج باشد، دولت منابع اگر میزان خسارت ناشی از حوادث هسته

-، این منابع مالی دولتی برای خسارت19( 4(. تحت ماده )(I) 18میلیارد یورو تامین خواهد کرد )ماده  21/2مالی مکملی را تا حداکثر 

 قلمرو طرفین کنوانسیون بروکسل با شرایط رعایت دوجانبه، نیز تامین خواهد شد.  های وارده در
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 د( تروریسم

 خسارت مادی -1

اند که شرکت بیمه مجدد را تاسیس کنند که شرکت بیمه اتکایی خطر تروریسم گران هلندی توافق کردهدولت هلند و انجمن بیمه

(NHTنامیده شده است و برای پوشش بیمه ) گیرد. این کار های تروریستی در همه طبقات کسب و کار مورد استفاده قرار میفعالیتای

 به منظور بررسی شکست بازار برای پوشش خطر تروریسم انجام شده است. 

های بیمه در گران فعال در هلند(، دولت و برخی از شرکتدرصد از کل بیمه 85شرکت بیمه ) 195، بیش از 2113از اول جولای 

NHT دهد و هر شرکتی که مجاز به انجام کسب و کار است اند . هر شرکت بیمه که کسب و کاری را در هلند انجام میمشارکت کرده

های مشارکت کننده بیمه همه منابع ای(. شرکتهای بیمه پوشش دهنده حوادث هستهبشود )به استثناء شرکت NHTتواند عضو می

سپس  NHTکند. کنند که به عنوان شرکت بیمه اتکایی عمل میتسلیم می NHTوریسم را به خود در صورت قرارگیری در معرض تر

بیمه  NHTکند. های کوچک و متوسط را متقبل میهای بیمه شرکتدرصد مسئولیت تروریسم برای همه افراد و سیاست 111

های بهداشتی با سکونت پایدار در هلند(، بیمه مراقبتگذاران های مستقر در هلند(، بیمه زندگی )برای سیاستغیرزندگی )برای دارایی

 کند. و بیمه کفن و دفن ارائه می

NHT های احتیاطی و یا هر فعالیتی برای آماده شدن برای انجام آمیز و یا مقیاسهای خشونتبرای تروریسم، هرگونه فعالیت

آیا یک رویداد خاص باید در نتیجه خطر تروریسم تلقی شود یا گیرد که تصمیم می NHTدهد. ای میفعالیت تروریسم را پوشش بیمه

قانون نظارت مالی به  3: 39آمیز )ارتکاب یکی از شش شکل فعالیت جنگی که در ماده هرگونه فعالیت خشونت» نه. تروریسم به عنوان 

مان مشخص تعریف شده است که آنها اشاره شده است( به شکل حمله و یا یک سری حملات متصل به یکدیگر با هدف و در یک ز

نتیجه آن زخمی شدن و یا آسیب دیدن سلامت افراد باشد، چه منجر به مرگ شود یا نشود، و یا صرف نظر از خسارت وارده به دارایی و 

با  یا هر گونه منافع اقتصادی، که در آن صورت گفته شود که حمله )چه در بافت سازمانی باشد چه نباشد(، طراحی شده است و یا

 اهداف سیاسی، مذهبی و یا ایدئولوژیکی صورت گرفته است. 

میلیارد در هر سال تقویمی محدود شده است. در صورت وجود حملات شدید  1ظرفیت کلی بیمه خطر تروریسم به حدود 

کاهش خواهد  میلیارد یورو در سال ممکن است کافی نباشد و جبران خسارت برای همه اعضاء در این صورت 1تروریستی، میزان 

 ای وجود دارد:یافت. چهار لایه پوشش بیمه

 گران اولیه(میلیون یورو در مجموع )پوشش ارائه شده توسط بیمه 311 -

 المللیمیلیون یورو ارائه شده توسط بیمه اتکایی بین 311میلیون یورو ر مجموع علاوه بر  111 -

 المللیارائه شده توسط بیمه اتکایی بینمیلیون یورو  411میلیون یورو در مجموع علاوه بر  551 -

 میلیون یورو ارائه شده توسط دولت هلند.  851میلیون یورو در سال در مجموع علاوه بر  51 -

دهد. کسر میلیون یورویی را پوشش می 5/1گر خطر بالغ بر اولین لایه که کسر آستانه نامیده شده است بدان معنی است که بیمه

 شود. ا بیمه سلامت و بهداشت اعمال نمیمبلع در بیمه زندگی ی

را پرداخت کنند. سهم هر عضو رقم متناسب با سهام  NHTاعضا باید به صورت سالانه سهم خود از حق بیمه و هزینه عملیاتی 

ی که گذاری بازاری خود )زمانبازاری )درآمد ناخالص( شرکت عضو است. دولت هلند حق صرف خود را در سطح مورد نظر برای قیمت

میلیون یورو  11، دولت 2113دسامبر  31تا  2113کند. از اول جولای شدگی خطر تروریسم بازسازی شده است(پرداخت میبیمه
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شود؛ اولین بخش پوشش، به عنوان میلیون یورو( پرداخت کرده است. نظام حق بیمه نزولی برای افزایش پوشش استفاده می 21)سالانه 

میلیون  211میلیون یورو به همان مقدار حق صرف نیاز خواهد داشت که افزایش بعدی  111، زیرا پوشش مثال، نسبتا پرهزینه است

های زیادی برای افزایش انگیزه در سیستم انجام شده است: یورو خواهد بود. بنابراین برای افزایش تمایل به پوشش بیمه تجاری، فعالیت

رسد که انجام نتظار آن است که حق صرف کمتری را بپردازد. این رویکرد به نظر میگر فردی بتواند خطر را پوشش دهد، ااگر بیمه

میلیون یورو(  911و  111میلیون یورو اول پوشش دولتی نشان داده است )بیم  111گر تجاری تمایل زیادی به پوشش شود، زیرا بیمه

 دازد. انمیلیون یورو به تاخیر می 211که مداخله دولت را تا تامین آستانه 

ای نیز یک شرکت خصوصی است که در آن تعداد زیادی شرکت بیمه با رویکرد چند لایه NHTبه مانند دیگر کشورهای اروپایین، 

میلیارد یورو است که قابل تامین است. نقطه مهم آن  1مشارکت دارند. مزیت اصلی این مدل آن است که ظرفیت استخر کل حدود 

کند که جایگزین دولت در این مورد شود. برخی از گر را تشویق میشود که بیمهت تامین میاست که حق سرف خطر توسط دول

کنند که دولت نباید در ارائه بیمه مداخله کند و اینکه بهتر است که راهکاری ساختاری با انتقاد کرده و استدلال می NHTمحققان از 

 به خطر تروریسم ارائه شود.  WTS1998اعمال 

به ویژه در مورد اینکه آیا  NHTحملات تروریستی اخیر در اروپا، در حال حاضر مباحث زیادی در مورد محدوده کار  با توجه به

 ظرفیت آن در حال حاضر کافی است یا نه، وجود دارد. 

 

 های شخصیجراحت -1

است که به هر کسی که از این تاسیس شده  1816آمیز نیز در اوایل ، صندوق جبران خسارت قربانیان جرایم خشونتNHTجدا از 

دهد. برد و یا به دلیل جرایم خشونت تعمدانه در قلمرو هلند دچار ضرر مادی و غیرمادی شده است، خسارت میها رنج مینوع جراحت

کند های مالی را جبران میصندوق جبران خسارت یک مکانیسم جبران مکمل است که بدان معنی است که فقط در صورتی خسارت

شود، قربانیان نتوانند از سایر موارد حق بیمه دریافت کنند. این صندوق که منابع مالی آن از طریق بودجه عمومی دولت تامین میکه 

 کند. به عنوان یک شبکه ایمنی عمل می

 

 و( خلاصه 

دست بشر باید از طریق  بر اساس دیدگاه کلی کشور هلند، جبران خسارت مالی قربانیان بلایای طبیعی و فجایع غیرطبیعی ساخته

قانون اساسی هلند تایید شده است که وظیفه دولت را برای مراقبت از  21بودجه عمومی دولت تامین شود. این دیدگاه بر اساس ماده 

 شود. مشخص کرده است. پیامد انجام این وظیفه منجر به اصل همبستگی دوجانبه در بین جامعه هلند می« ساکنان سرزمین خود

های هلند در رابطه با جبران خسارت مالی قربانیان فجایع طبیعی و غیرطبیعی مشاهده کرد. از توان در پیشرفتوارد را میاین م

بین همه کشورهای مورد مطالعه، هلند احتمالا کشوری است که بیشترین دکترین حقوقی، گزارشات تخصصی و اسناد سیاسی را به این 

ی حقوقی، اختصاص داده است. در نتیجه، با وجود قرارگیری هلند در معرض بسیاری از بلایای طبیعی موضوع بدون ارائه راهکار ساختار

های شدید و سیل، راهکار ساختاری برای ضمانت جبران خسارت مالی قربانیان بلایای طبیعی در هلند مختلف از زلزله گرفته تا بارندگی

 امروز ارائه نشده است. 
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ی تحقق این هدف تصویب شده است، هنوز قادر نیست خسارت وارده به قربانیان را جبران کند ومورد ( که براWTS 1998قانون )

های پیشنهادی زیادی برای اصلاح روبرو شده است که البته هیچ یک منجر به تغییر انتقاد بسیاری از افراد قرار گرفته است و با طرح

سوزی در کافه زا در اینشید و آتشه ویژه در وقوع انفجار در کارخانه مواد آتش، بWTS 1998حقوقی آن نشده است. ناقص بودن قوانین 

نتوانست کاری بکند، اما دولت هلند سخاوتمندان  WTS 1998(. در هر دو مورد، 2111در والندام بیشتر مشاهده شد )هر دو در سال 

های اجباری مالی اعمال نشد و بیمه مسئولیت اپراتور خسارت وارده را جبران کرد. اما، مساله اصلی در هر دو مورد آن بود که ضمانت

 خسارت وارده را به حد کافی جبران نکرد. 

حی توسط اپراتورها برای امنیت مالی اجباری پیشنهاد شود. با توجه به آور نیست که طرح پیشنهادی اصلابنابراین،  چندان تعجب

( را امضاء کرده است که NHTای برای تروریسم، هلند یکی از اولین کشورهایی است که بیمه خطر تروریسم )وجود پوشش بیمه

 در ضمن مداخله دولت هلند را کاهش داده است.کند که ای را ارائه میمیلیارد یورو از طریق رویکرد چندلایه 1ای بالغ بر پوشش بیمه

  

 جمع بندی راههای جبران خسارت 1-8جدول 

 از طریق بیمه اجباری مسکن و املاک و پرداخت خسارت فجایع طبیعی    فرانسه

 از طریق بودجه عمومی و از محل مالیات خسارتها به صورت موردی جبران میگردد   آلمان

طبیعی از محل اختصاص مبلغ معینی از بودجه عمومی و همچنین وسعت و تاسیس صندوق فجایع  بلژیک

 اجباری کردن اخذ بیمه ها و افزایش سقف سهم بیمه گذار و اختصاص آن به فجایع طبیعی

پرداخت خسارات از بودجه عمومی و بیمه های غیر الزامی و تاسیس صندوق های بیمه ای غیر  هلند

 الزامی
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پرسش ها و شرح قصورها و تقصیرهای نهادها ،موسسات و ارگان های عمومی و حاکمیتی در -8-8

 )موضوع سوال سوم در حکم ریاست جمهوری (  حوادث سیلاب
 چکیده-8-8-1

حاکمیتی و با لحاظ گزارش های دریافتی و نیز با –در این گزارش با توجه به وظایف و اختیارات برخی از نهادهای مهم عمومی 

عنایت به پاسخ های دریافتی از برخی از این نهادها علی رغم عدم دریافت کامل و جامع پاسخ ها از همه نهادها و ارگان های مرتبط با 

 مهمترین قصورها و تقصیرهای این دستگاه ها در سیلاب اخیر بیان شود. سیلاب ،سعی شده است تا

تشتت و پراکندگی قوانین و مقررات در خصوص وظایف شهرداری در قبل حین و بعد از وقوع سیلاب و همچنین موازی کاری 

ترین دلایل ناکارآمدی نظام ست، مهمهای متولی از جمله وزارت نیرو و شهرداری که در گزارش شهرداری خرم آباد نیز مشهود ادستگاه

 حقوقی ایران در مدیریت مسائل مربوط به سیل بوده و باب بهانه جویی این نهاد ها و مسامحه ایشان را فراهم ساخته است. 

در خصوص سازمان صدا و سیما باید در نظر داشت که بر اساس برخی اصول قانون اساسی، مواد آیین نامه اجرایی قانون تشکیل 

/ 31/2، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1364، قانون مطبوعات مصوب 1399سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

، صدا و سیما دارای وظایفی قبل، حین و بعد از 1361های سازمان صدا و سیما مصوب قانون خط مشئ کلی و اصول برنامهو  1391
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های آموزشی دم اطلاع رسانی به موقع، مؤثر و صحیح در خصوص بروز حادثه، فقدان سیاستعباشد؛ با اینحال به دلیل سیلاب می

عدم توجه به حق آگاهی و و  عدم پوشش دهی به موقع اخبار، محافظه کاری سازمان در مصاحبه با مسؤولین مربوطه، مشخص

 توجه این سازمان دانست. دسترسی مردم به اطلاعات دقیق بروز حادثه میتوان قصور ها و تقصیر هایی را م

آنگونه که از شواهد و موارد مشابه پیداست دادستانی برای مدیریت بحران هایی مثل فرو ریختن ساختمان های بزرگ، هماهنگی 

نیروها و سامانه سازماندهی نحوه ایفای وظایف قانونی خود در حین بروز مشکلات ناگهانی همچون سیلاب ، دستورالعمل و یا رویه 

هایی در دسترس نیست و در این گونه بحران ها هم تکالیف قانونی و قضایی و منطقه ای ندارد و یا حداقل چنین دستورالعمل مشخص

های مخاطره آمیزی مثل دهد و البته  در خصوص تدابیر پیشگیرانه ناظر به زمینهخود را همچون موارد وقوع جرایم عادی انجام می

آید آن است که تاکنون برنامه پیشگیرانه مشخصی از سوی دادستانی تدوین و اجرا نشده است .در می وقوع سیلاب آنچه از شواهد بر

زمینه اقدامات قانونی و قضایی صورت گرفته در جریان وقوع و پس از وقوع حادثه سیلاب نیز بنا به دلایلی چون اولویت امداد و نجات و 

جرمانه موضوع از نظر مقامات دادسرا محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و عدم ها نسبت به بررسی جنبه های مکاهش دامنه آسیب

اقدامات -اطلاع رسانی عمومی از سوی مقامات قضایی، اطلاعات زیادی در دست نیست آنچه هست محدود به مواردی مانند  زیر است:

رایم احتمالی مثل سرقت ،جمع آوری اموال اولیه ضابطین قضایی در زمینه حفاظت از محل رخ دادن سیل؛ جلوگیری از ارتکاب ج

 کشف شده از آوار و نگهداری آنها در محلی امن،تهیه گزارش مقدماتی معاون دادستان  و شناسایی صاحبان اقلام آسیب دیده

من ها، در خصوص فعالیت های سازمان های مردم نهاد ) سمن ها( نیز باید متذکر گردید که  افقدان قانون جامع و شایسته برای س

فقدان سازماندهی از طرف دولت در حادثه سیلاب یا عدم اعتماد سمن ها به نهادهای دولتی ، فقدان سازماندهی خودجوش و شبکه 

مند، فقدان تخصص گرایی و فقدان آموزش های  لازم عملیاتی در حوزه مقابله با بحران از مهمترین مشکلات ساختاری ،رفتاری و 

 نهاد در مواجهه با سیلاب است. هنجاری سازمان های مردم

های مرتبط، اعم از سازمان حقوقی دهی گزارشی مداوم در خصوص شورای تامین استان نیز نیاز است که یک نظام

ها، وضعیت هواشناسی،وزارت نیرو) مدیریت سد های استان( و سایر مراجع ذیربط در خصوص وضعیت سدهای استان ،میزان بارندگی

همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها  که در نهایت منجر به پیش بینی وقوع سیبلاب و خسارات به رودخانه ها 

 و شهرداری همچون هایی سازمان  که دارد وجود قانونی سازوکار به نیاز است. همچنن استان تامین شورای به بخش های مختلف گردد

در خصوص همین شورا باید گفت از آنجا که بدهند. ای نوبه گزارش استان تامین شورای به .. شه،وزارت نیروو. مثل شورای نهادهایی یا

وجود ندارد باید اقدام به تصویب آن نمود؛ آیین نامه مورد نیاز دیگر آیین  حوادث بروز مواقع در تامین شورای فعالیت اجرایی نامه آیین

 بحران به منظور جلوگیری از گسترش و رواج شایعات است.نامه خاص در خصوص نحوه اطلاع رسانی در مواقع 

بنا بر تحقیقات صورت گرفته در این گزارش در خصوص وزارت راه و شهرسازی، به نظر میرسد این وزارتخانه در کنار دیگر دستگاه 

ا انجام میداده است که های مسئول ، می بایست وظیفه خود را در مورد پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز در حریم رودخانه ه

که قسمتی از  متاسفانه این مهم محقق نگردیده است. درزمینه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها انضباط خاصی مشاهده نمی گردد

  وظایف انجام نشده ین وزارت خانه است.

ین کاستی ها در این حوزه مطابقت بارگذاری و ضوابط ملی ساختمان در مواردی که ساخت و ساز در محدوه سیلاب از مهمتر 

از تقصیرات این  اصولی از جنبه مکان یابی و ساز ه های تقاطعی به ویژه ظرفیت آبگذری پل هاهای مواصلاتی غیراست. زیرساخت

مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و  وزارت خانه محسوب می گردد.
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ها الزامی است، بر عهده های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنطرحها ومامی ساختماناجرای ت

 .وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که مطمنا این نظارت به درستی به انجام نرسیده است 

سازمان مدیریت بحران کشور و ادارات کل مدیریت در خصوص وظایف وزارت کشور میتوان گفت عدم ارتباط مؤثر و قوی میان 

ها به سازمان مدیریت ها باعث افزایش دامنه خسارات شده است. به تعبیر دیگر، هرچند گزارشاتی از استانداریبحران در استانداری

. با توجه به عدم ارسال گزارش بحران کشور ارسال شده است، اما اطلاعی از ارائه یا عدم ارائه پاسخ به این گزارشات، در دسترس نیست

 پذیر نیست. های اخیر، امکاناز طرف سازمان مدیریت بحران کشور، قضاوت در مورد قصور یا عدم قصور این سازمان در جریان سیل

در خصوص سازمان ثبت با توجه به حقایق ذکر شده در گزارش باید گفت این سازمان موظف است با عدم پذیرش ثبت از جانب 

ین ، اراضی فرآیند ثبت اراضی به نام هر شخصی جز دولت را متوقف نماید. علاوه بر این نحوه ی آموزش کارکنان ثبتی موضوع غاصب

صیانت از اراضی ملی و دولتی و همچنین اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها به عنوان بخشی از شرح وظایف ایشان 

در تحقق تکالیف و تعهدات ناشی از قانون حدنگار، سازمان ثبت )به عنوان متولی اجرای قانون( چنانچه  مد نظر قرار گیرد. سازمان ثبت

با اهمال و عدم همکاری دستگاه های ذیربط مواجه بوده می بایست که موضوع را از طریق مبادی ذی ربط به دستگاه های نظارتی 

 اعلام و پیگیری می نمود.

یز هرچند این سازمان سعی داشته است  در باب اطلاعیه ها و اخطاریه ها کوتاه مدت تلاش خود را در خصوص سازمان هواشناسی،ن

بنماید ولی احتیاط هایی که نموده است و نیز عدم وجود جزییات در اخطاریه ها  از مهمترین قصورهای این سازمان می توان دانست 

توانستند به نحو شایسته تری هم اطلاعیه ها و اخطارهای سازمان را به گوش .البته نهادهای اطلاع رسانی مانند صدا و سیما نیز می 

 شهروندان برسانند و هم اهمیت این اخطارها  و نیز نحوه مواجهه  و رفتار با این اطلاعیه ها را به آنان آموزش دهند

همواره در مضیقه بوده است که این البته سازمان هواشناسی کشور طی سالیان متمادی از حیث کمیت و کیفیت بودجه سالیانه، 

های همدیدی و اقلیم شناسی پراکندگی ایستگاه مسئله با توجه به حساسیت کارویژه این سازمان، مستلزم اهتمام ویژه دولتها می باشد.

دوره برای مقاصد هواشناسی همدیدی و اقلیم شناسی کفایت می کند ولی برای تعیین مخاطرات هواشناسی در مقیاس کوچک که 

 .برگشت بالائی دارند، نیاز به تکمیل و ارتقا دارد

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و  شرکت مخابرات ایران و با توجه به عدم دسترسی بسیاری از شهروندان و حتی در خصوص 

ام کلیه اقدامات ضروری برای انج نهادهای دولتی از خدمات مخابراتی و مخصوصا قطع اینترنت در ایام سیلاب ،لازم است این نهادها 

اعاده دسترسی به خدمات مخابراتی در صورت وقوع یک حادثه فورس ماژور و به حداقل رساندن عدم دسترسی به این خدمات ، مجهز 

هماهنگی بودن به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و داشتن سیستمی کارآمد برای نگهداری و پشتیبانی شبکه های مخابراتی و 

مطالعه و تعیین راه حل های جایگزین در   , ت پیش بینی و طراحی شبکه های پشتیبان بـه منظـور تـامین ارتباطات اضطراریجه

 را در اولویت کاری خود قرار دهند. هنگام مقابله با بحران از طریق هریک از زیربخش های ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط

وان مواردی مانند  عدم گسترش کیفی و کمی  نظامات مؤثر جبران خسارات نظیر انواع در خصوص وزارت جهاد کشاورزی می ت

های کشاورزی  و مخصوصا عدم  آموزش کشاورزان در زمینه مقابله با سیلاب،عدم احساس کشاورزان در  برآورد عادلانه و منصفانه  بیمه

وزارتخانه در  راغب نمودن کشاورزان به بیمه خسارات بلایای میزان خسارات وارده به محصولات زارعین و مشخص نبودن تلاش این 

های آبریز با شیب زیاد و نفوذپذیری خاک کم، جهت کنترل طبیعی ، و عدم اهتمام به ایجاد پوشش گیاهی در مناطق مرتفع و حوزه

 صیرهای  آن وزارتخانه دانستها و نهرها را از قصورات و تقروان آب ایجاد شده و عدم توجه زیاد به لایروبی متداوم زهکش
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 شرح قصورها و تقصیرها ی نهادها ،موسسات و ارگان های عمومی و حاکمیتی در حوادث سیلاب -8-8-1

 

 بخش اول: شهرداری و سیلاب 

قانون معیار است که در 1334شهرداری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی وظایف متعددی به عهده دارد. قانون شهرداری مصوب  

های دیگر واگذار شده که در های پس از انقلاب به انحاء گوناگون و طی قوانین متعدد وظایف حاکمیتی این نهاد سلب و به دستگاهسال

 بیشتر موارد معضلاتی را به همراه داشته است. 

 وظایف شهرداری قبل از وقوع سیل به موجب قوانین و مقررات موضوعه

 

 قانون شهرداری -الف

 (55ماده  1های سطحی( )بند آب )طرح جامع دفع آبهای سطحی از طریق مواردی همچون احداث کانال دفع آبایجاد مجاری -1

( }با توجه به قانون توزیع عادلانه 55ماده  2ها و فاضلاب ها )بند تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب-2

قانون شهرداری را نسخ نموده است وظیفه  86ماده  6شهرداری به موجب تبصره آب که مؤخر بر قانون شهرداری است و مالکیت 

 های واقع در محدوده شهرها بر عهده وزارت نیرو است{.لایروبی رودخانه ها و انهار و مسیل

-زباله و نخالهجلوگیری از انباشت  -های سطحیاتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل )مثل کانال دفع آب-3

 (55ماده  14های واقع در سطح شهر( )بند ها و کانالهای ساختمانی در جوی

 

های آب رسانی، های طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهآیین -ب

 11/24/1178آبیاری و زهکشی مصوب 

(. بر 11های متروک داخل در محدوده و حریم قانونی شهر )ماده جهت شناسایی مسیل ایهای آب منطقههمکاری با شرکت -1

ای حد بستر و های آب منطقهها، وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکتها و مسیلنامه تعیین حد بستر و حریم رودخانهاساس آیین

ها نامه و اختلافپیگیری نماید. اجرا نکردن کامل مفاد این آیین ها را تعیین و موضوع را تا حصول نتیجهها و مسیلحریم تمام رودخانه

ها، و وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو( به موارد بیشتر تجاوز ها )به خصوص شهرداریهای بین دستگاهو ناهماهنگی

 ها منجر شده است. ها وبه ویژه مسیلبه بستر و حریم رودخانه

قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک  111(. مطابق قسمت صدر ماده 13لزوم استعلام از وزارت نیرو )ماده صدور پروانه با  -2

نامه آیین 13واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان پروانه اخذ نمایند. وفق ماده 

ها و های مربوط به خود و صدور املاک واقع در مجاورت رودخانهجرای طرحها مکلفند قبل از اتعیین حد بستر و... شهرداری

ای( استعلام نمایند. بر این اساس اقدامات عمرانی از قبیل ساخت و ساز در ها و... از وزارت نیرو )شرکت آب منطقهمسیل

توسط شهرداری در محدوده و حریم شهر مجاورت رودخانه یا مسیل صرفًا با اجازه وزارت نیرو در قالب صدور پروانه ساختمانی 

امکانپذیر است. در صورت تخطی از مفاد پروانه ساختمانی از جمله افزایش سطح زیربنا، ساخت و ساز بدون پروانه موجب 

 قانون شهرداری خواهد شد.  111طرح پرونده تخلفاتی در کمیسیون ماده 

 



      961     تحلیل نهایی -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 اهدستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری -پ

موضوع فعالیت ستاد در چهار مرحله مدیریت بحران )پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی( و در  -1

های کنترل سیلابقانون شهرداری( از جمله امور آتش نشانی و خدمات ایمنی،  55راستای اجرای وظایف شهرداری )مطابق ماده 

 (:4گردد )ماده ح ذیل اجرایی میو تدفین اموات تعریف و به شر شهری

 پیش بینی و پیشگیری:-الف

 ریزی برای تقویت توان عملیاتی شهرداریهای تابعه و برنامهبررسی تأسیسات و امکانات موجود در شهرداری و سازمان-1

تأسیسات خدمات  های آتش نشانی وها و تأسیسات شهرداری از جمله ایستگاهمقاوم سازی، نوسازی و ایمن سازی ساختمان-2

 شهری جهت کاهش خطر پذیری در برابر حوادث و سوانح 

 های پیشگیریتجزیه و تحلیل حوادث مربوط به حوزه فعالیت شهرداری به منظور شناسایی مسائل و مشکلات و ارایه برنامه-3

 های ایمنی در حوزه وظایف شهرداریریزی برای نظارت بر اجرای آئین نامهبرنامه-4

 های کاربردی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت عملکرد شهرداری در مدیریت بحرانپژوهش انجام-5

 آمادگی  -ب

های زیر ها و     سازمانتهیه خط مشی و سیاستگذاری در حوزه برنامه اجرایی و نظارت بر فعالیت مجموعه شهرداری )معاونت-1

 مدیریت بحرانمجموعه شهرداری( در انجام وظایف مرتبط با چهار مرحله 

ها فرمانداری و ریزی لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران از طریق منابع داخلی شهرداریبرنامه-2

 استانداری و وزارت کشور

ات در حوزه ریزی و هماهنگی برای ارتقای دانش کارکنان، به روز رسانی سیستم مدیریت بحران شهرداری و انجام تحقیقبرنامه-3

 وظایف شهرداری در مدیریت بحران از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذی صلاح، 

های تخصصی زیر مجموعه در چهار مرحله مدیریت بحران شامل ؛ پیش ریزی و هماهنگی لازم با اعضای ستاد و کمیتهبرنامه-4

 ی و بازتوانی، بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازساز

 ای و ملی؛های همکاری درون بخشی، بین بخشی و میان بخشی در حوزه مدیریت بحران در سطح شهری، منطقهتقویت زمینه-5

ایجاد بانک اطلاعات مکانیزه از توان و امکانات نیروی انسانی، تجهیزات و دانش فنی موجود در مجموعه شهرداری به منظور به -6

 حرانیکارگیری در شرایط ب

ریزی و هماهنگی لازم برای تأمین ماشین آلات، وسایل و تجهیزات مورد نیاز مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط برنامه-1

 اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح مختلف در شهر

ع حوادث و سوانح و ایجاد هماهنگی و اقدام برای انسجام میان مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقو-9

 ریزی برای اجرای مانورهای مرتبطبرنامه

ریزی لازم در زمینه ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگ ایمنی و همکاری در مدیریت بحران از طریق مراکز فرهنگی برنامه-8

موزه و سایر مراکز آموزش شهروندی در  و اجتماعی شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی شهرداری و همچنین برپایی نمایشگاه و تأسیس مراکز

 حوزه وظایف و اختیارات شهرداری
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ریزی برای ارتقای سطح آموزشی و دانش فنی مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی مرتبط با مدیریت بحران از طریف برنامه-11

 های متداول.سایر روشهای تخصصی، مانور و ها و کنفرانسهای آموزشی، همایشها و کارگاهبرگزاری دوره

 

 وظایف شهرداری حین وقوع سیل به موجب قوانین و مقررات موضوعه

 هادستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری -الف

 در هنگام بحران اشاره نموده است: « مقابله»دستورالعمل طبق بند ج به مسأله 

 مقابله-ج

های مسئول مقابله با حوادث و سوانح در ها و سازماناضطراری و آماده باش به معاونتهای کسب اطلاعات فوری و اعلام وضعیت-1

 شهرداری

بسیج امکانات و اقدام عملیاتی برای کنترل شرایط بحران، مطابق شرح وظایف و رعایت سلسله مراتب فرماندهی و اجرایی تعیین -2

 ه اجرایی قانون.شده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آئین نام

 

 وظایف شهرداری بعد از وقوع سیل به موجب قوانین و مقررات موضوعه

 قانون شهرداری  -الف

های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد شهرداری مکلف است محل -لزوم تعیین محل دفع پسماند

 (. 55ماده  2بند  4گهی به اطلاع عموم برساند )تبصره ها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آرسوبی فاضلاب

 به موجب دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران بند د به وظایف شهرداری پس از وقوع بحران اشاره دارد: -ب

 بازسازی و بازتوانی-د

 حوادث و سوانح همکاری و اقدام در پاکسازی معابر و فضاهای شهری، بازسازی فضاهای عمومی شهری بعد از وقوع-1

 تجهیز و نوسازی وسایل نقلیه امدادی آسیب دیده و تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز امداد و نجات اختصاصی-2

 ها در سطح حوزه عملکردی مجموعه شهرداری.مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آن-3

های شهرداری به عنوان پشتیبان همکاری لازم را با دستگاهدر خصوص سایر حوادث و امور مرتبط با مدیریت بحران،  -2تبصره 

 نامه اجرایی قانون مذکور(متولی انجام خواهد داد.)مطابق قانون مدیریت بحران کشور و آئین

همین ماده شهرداری  2های شهری که به موجب تبصره های تخصصی از جمله کارگروه کنترل سیلابتشکیل کارگروه -6ماده 

-باشند. سایر شهردارینفر جمعیت موظف به تشکیل هر چهار گروه تعیین شده می 111111مراکز استان و شهرهای بالای کلانشهرها، 

های مذکور را تشکیل خواهند داد. در غیر این صورت وظایف تعیین شده برای هر کارگروه از طریق ها بر حسب ضرورت، کارگروه

 پذیرد. جام میها و واحدهای مربوطه در شهرداری انسازمان

 

 شناسایی معایب نظام حقوقی:
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ترین دلایل ناکارآمدی نظام حقوقی ایران در توان مهمهای متولی را میتشتت و پراکندگی قوانین و مقررات و موازی کاری دستگاه

 مدیریت مسائل مربوط به سیل دانست. 

 ه هر سیلاب، بحرانی را برای کشور به همراه داشته باشد. پسرفت نظام حقوقی حاکم بر مدیریت سیلاب منجر به این امر گردیده ک

به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تأمین بهداشت  15/13/1349قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 

 ها برشمرده و اختیاراتی نیز لحاظ نموده است. عمومی تصویب شده و تکالیفی را برای شهرداری

بوده که شیوه حفظ شهر از خطر سیل را مورد نظر قرار داده بوده است. با  1334ن تکمیل کننده قانون شهرداری مصوب این قانو

وظایف و اختیارات شهرداری را در خصوص موارد مربوط  1361وجود این قوانین مناسب و عملی، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 

قانون شهرداری در مالکیت شهرداری بود سلب نموده و  86ماده  6ضلاب شهرها را که وفق تبصره ها، نهرها و مجاری فابه بستر رودخانه

 ایم. با مداخله دادن وزارت نیرو به امری دست زده که مشکلات بعدی آن را مشاهده نموده

ای( با استناد به ی آب منطقههاها و وزارت نیرو )شرکتهای شهرداری خرم آباد به خوبی بیانگر واقعیت امر است. شهرداریپاسخ

 ورزند.تشتت قوانین در ایفای وظایف خود مسامحه می

کنند. های کلانی را نیز صرف میدهند هزینههای متولی سردرگم موازی، وظایف خود را به خوبی انجام نمیعلاوه بر اینکه دستگاه 

اوقات سه گانه قبل از وقوع، حین وقوع و بعد از وقوع و نیز وحدت دستگاه متولی نقش شایانی در مدیریت بهینه و کارآمد سیل در 

 های مربوطه دارد.کاهش هزینه

ای از ایرادات وارد بر نظام حقوقی است. مدیریت واحد شهری خواهد توانست نظام متشتت اداری را سامان این پراکندگی گوشه 

 است.بخشد. تدوین قانونی جامع د حوزه مدیریت شهری بایسته ای حیاتی 

 

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سیلاب -8-8-1

 قوانین و مقررات در خصوص وظایف و اختیارات مطبوعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

قبل، حین در گزارش پیش رو مقصود اصلی بیان وظایف مطبوعات و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران در سه بازه زمانی 

باشد. به عنوان مقدمه، قبل از ورود به مقصود اصلی گزارش، مختصراً مباحث می 1389و بعد از بروز بحران)سیلاب( در فروردین ماه 

 مرتبطی از سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و مقررات حاکم بر آن بیان خواهد شد.

 

 سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

های بسیاری را های کشور محسوب میشود که همواره حساسیتسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاسی ترین سازمانصدا 

های جمعی، امروزه دو رسانه رادیو تلویزیون علاوه بر اهمیت فوق العاده، از جمله به خود معطوف کرده است. در میان انبوه رسانه

گیرد که بدانیم در ایران دولت به عنوان تنها متولی تر به خود میوند. این امر زمانی حالت جدیشها نیز محسوب میترین رسانهمحبوب

، تأسیس  62اساسنامه صدا و سیما مصوب 1شود. نظر به اینکه مادههای رادیویی و تلویزیونی شناخته میساخت و پخش برنامه

داند، لذا بررسی نظام حقوقی کشور را در انحصار سازمان صدا و سیما می های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطهفرستنده و پخش برنامه

 طلبد. ای میحاکم بر صدا و سیما که جنبه انحصاری دارد، توجه خاص و ویژه
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 مقررات حاکم بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 ترین آنها عبارتند از: باشد. مهممی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است که قوانین متعددی بر آن حاکم

 قانون اساسی .1

 1362اساسنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب  .2

 1361های سازمان مصوب قانون خط مشئ کلی و اصول برنامه .3

 قانون اساسی در بخش نظارت 115مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اجرای اصل  .4

شود که بر اساس ماده هفتم اساسنامه صدا و سیما، حب نظران به عنوان رسانه ملی کشور خوانده میاین رسانه از سوی برخی صا

اساسنامه سازمان صدا و سیما هدف اصلی این سازمان به  8حق تأسیس شبکه و پخش برنامه را منحصرا در اختیار دارد. طبق ماده

اعد برای تزکیه و تعلیم انسان و رشد فضائل اخلاقی و شتاب بخشیدن عنوان یک دانشگاه عمومی نشر فرهنگ اسلامی، ایجاد محیط مس

به حرکت تکاملی انقلاب اسلامی در سراسر جهان میباشد که این اهداف در چارچوب برنامه های ارشادی، آموزشی، خبری و تفریحی 

است. از « حق دانستن»و ملازم با « تجمهوری»و « دموکراسی»تأمین میگردد. حال باید توجه داشت که شفافیت از پایه های اصلی 

نتایج مهم شفاف سازی، ارتقاء کیفیت تصمیمات متخذه، افزایش اعضای حلقه تصمیم گیری، کاهش فساد و سوء استفاده از موقعیت به 

ازجمله  منظور کسب منافع فردی یا جناحی، و اطلاع قانونمند مردم از فرایندهای تصمیم گیری است. از سوی دیگر حق آگاهی نیز

توان یکی از ضروری ترین وجو یا دسترسی به اطلاعات را میباشد. حق جستحقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می

ای روشن باشد. این حق در بسیاری از کشورها تواند متضمن آیندهعناصر آزادی بیان دانست که مردم سالاری نیز بدون تضمین آن نمی

قوانین آنها درج شده و گاه نیز چنان بدیهی شمرده شده که نیازی به ذکر آن در قوانین دیده نشده است. این حق پذیرفته شده و در 

ای تفسیر شوند که منجر به تعرض به حقوق شهروندان پذیرد ولی این استثنائات باید بگونهاستثنائاتی از جمله رعایت منافع ملی را می

ت و علنی بودن اطلاعات شرطی است مقدم بر تقویت پاسخگویی نهادهای عمومی و حق آگاهی و نگردد. حق دسترسی آزاد به اطلاعا

 بیانیه حقوق بشر به آن تصریح شده است از حقوق اساسی شهروندان قلمداد میشود.  18دانستن که در اصل

ر کشور بایستی نهایت تلاش خود را در های اطلاع رسانی دبنابراین سازمان صدا و سیما به عنوان متصدی یکی از اصلی ترین کانال

 فراهم سازد. _هابه ویژه در مواقع حساس بروز بحران_زمینه تأمین فضای آزاد جهت ارائه به موقع اطلاعات صحیح به شهروندان 

روز حادثه ، مشاهده شد که این سازمان قبل از ب15/4/89در گزارش واصله از سوی قائم مقام رئیس سازمان صدا و سیما در تاریخ 

اردیبهشت ارائه داده است.  13فروردین لغایت  4سیلاب، اخطار یا اطلاع رسانی مؤثری نداشته و گزارش اقدامات خود را از بازه زمانی

باشد. لازم به ذکر است هر کدام از موارد مطرح شده تکالیف جدول ذیل متضمن بیان وظایف این سازمان قبل از بروز حادثه می

 ها قصورات و تقصیرات سازمان را در پی خواهد داشت.زمان بار خواهد کرد که عدم انجام آنمتعددی بر سا

 قبل از بروز حادثه سیلاب 

 ردیف  وظایف 
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 1  های عمومی در های متعدد از جمله سیلاب جهت بالابردن سطح آگاهیآموزش چگونگی مواجهه با بحران

  1های گروهی و وسایل دیگررسانهها با استفاده صحیح از مطبوعات و همه زمینه

  به عبارت دیگر: اقدام سازمان جهت فراهم سازی امکان استیفاء حق بر آموزش و ارتقاء آموزش شهروندان(

 برای آمادگی مقابله با بحران سیلاب، به ویژه در مناطقی که در معرض این بحران هستند(

 1   رسانی با مسؤولیت سازمان صداو سیمای جمهوری ایجاد کارگروه تخصصی و عملیاتی آموزش و اطلاع

 2اسلامی ایران در سازمان مدیریت بحران قبل از بروز حوادث

 1   اطلاعرسانی به موقع، مؤثر و صحیح سازمان صدا و سیما از امکان بروز بحران در مناطق مستعد حادثه

 3جهت روشن ساختن افکار عمومی

 

 در حین حادثه سیلاب 

 ردیف  وظایف 

 1  طریق سازمان صدا و  رسانی ازاطلاعهای آموزشی، تبلیغاتی و اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاست

در مجلس شورای اسلامی توسط شورای عالی  های گروهیسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه

 4سازمان مدیریت بحران

 1  ولیت سازمان صداو سیمای جمهوری ایجاد کارگروه تخصصی و عملیاتی آموزش و اطلاع رسانی با مسئ

 5اسلامی ایران در سازمان مدیریت بحران در حین بروز حوادث

 ردیف  اختیارات 

 1  6کنترل مطبوعات در خصوص عدم پخش شایعات و موارد خلاف واقع 

 

 بعد از حادثه سیلاب 

استیفاء شهروندان در خصوص حق آگاهی و طبق گزارش فوق الذکر، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما جهت فراهم سازی امکان 

 SNGها میتوان به مواردی چون: استقرار واحدهای سیار و دسترسی به اطلاعات فعالیت هایی صورت داده است. از جمله آن فعالیت

ساز، اطلاع رسانی جهت های برنامه برای ارتباط زنده، اعزام و استقرار تیم پرتابل اینترنتی جهت ارتباطهای زنده پلاتویی، استقرار تیم

 های مردمی؛ اشاره کرد.جمع آوری کمک

 با بررسی مقررات مربوطه موارد ذیل به عنوان وظایف مطبوعات و سازمان صدا و سیما پس از بحران احصا شده است:

                                                 
 1359قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب  3اصل 2به استناد بند 1 

 1399به استناد آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  2 
 1364قانون مطبوعات مصوب  2به استناد ماده  3 
 1391 /31/2قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب   4ماده 6به استناد بند 4 
 1399به استناد آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  5 
 1364قانون مطبوعات مصوب 6به استناد ماده 6 
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 ردیف  وظایف 

 1  سیما به  پذیرش انتقادات و نظرات سازنده مردم و ایجاد رابطه متقابل با جامعه و منظور داشتن صدا و

 1ها و نفی تأثیر یک جانبهصورت جزئی از کل نظام اجتماعی جهت غنی کردن برنامه

 1   انتشار نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسؤولین، با رعایت موازین اسلامی و مصالح

 2جامعه جهت اطلاع عموم توسط مطبوعات

 1  3ت و موارد خلاف واقعکنترل مطبوعات در خصوص عدم پخش شایعا 

 1   اطلاع رسانی به موقع، مؤثر و صحیح سازمان صدا و سیما پس از بروز بحران جهت استیفاء حق آگاهی و

 4دسترسی به اطلاعات شهروندان توسط مطبوعات و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

 8  5ین کشورتأمین آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی ومواز 

 

 

  

                                                 
 1361های سازمان صدا و سیما مصوب قانون خط مشئ کلی و اصول برنامه 8به استناد ماده 1 
 1364قانون مطبوعات مصوب  3به استناد ماده 2 
 1364قانون مطبوعات مصوب  6به استناد ماده 3 
 1359قانون اساسی مصوب  24و 115به استناد اصل  4 
 1359قانون اساسی مصوب  115به استناد اصل  5 
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 انتقادات وارده به سازمان 

 ردیف  انتقادات 

 1  ای که در این خصوص عدم اطلاع رسانی به موقع، مؤثر و صحیح سازمان از امکان بروز حادثه در مناطق مستعد، بگونه

 شهروندان هیچ گونه احتمالی مبنی بر بروز سیلاب در آن بازه زمانی متصور نبودند.

 1  (کاری سازمان در فراهم سازس شرایط استیفاء حق بر از طرف سازمان و کم اموزشی مشخصهای نبود سیاست

 آموزش شهروندان(

 1   عدم ارائه آموزش منسجم و کاربردی به شهروندان از طریق سازمان صدا و سیما در باب نحوه مواجه با بحران سیلاب 

 8  های خصوص بروز حادثه به نحوی که سایر رسانه عدم پوشش دهی به موقع صدا و سیما از جهت اطلاع رسانی در

صوت و تصویر فراگیر در لحظه و قبل از این رسانه ملی، اخبار این حادثه را منتشر کرده بودند. )عقب ماندگی و تعلل 

 های صوت و تصویر فراگیر(واضح صدا و سیمای ایران در فراهم سازی در لحظه اخبار نسبت به سایر رسانه

 1  ری سازمان در مصاحبه با مسؤولین مربوطه و تهیه برنامه در خصوص پیگیری علت علمی بروز حادثه محافظه کا 

 6   وظیفه پاسخگویی دقیق بروز حادثه و نیز عدم توجه به  حق آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعاتعدم توجه به

 در خصوص چرایی بروز حادثه اهمیت روشن سازی افکار عمومیو  مسؤولین

 ... و   پس از وصول پاسخ سازمان در خصوص سؤالات ارسال شده، سایر قصورات و تقصیرات سازمان برشمرده خواهد ...

 شد.

 

 

 قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سیلاب -8-8-8

 چکیده

 

جرمانه را در نظام حقوقی کشور وظایف و اختیارات دادستان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و حوادث منجر به وقوع وقایع م

مستندات نمیتوان به مستندات خاص قانونی که از صراحت و شفافیت خاص و کافی برخوردار باشند ارجاع داد.هر چه هست یا از نوع 

مقررات کلی مذکور در زمان اسناد بالادستی مثل قانون اساسی ،قوانین برنامه توسعه و سیاست های کلی غذایی است یا از سنخ قوانین 

های ملی پیشگیری و یا از قبیل مقررات جزئی دارای قابلیت  ها و برنامهساختارهای کلی و اصول راهبردی تدوین سیاست عام ناظر به

 تفسیرهای متقابل از آن جمله است:

اقدام مناسب برای پیشگیری از ». اصل یکصد وپنجاه و ششم قانون اساسی در ضمن بیان وظایف قوه قضاییه که در بند پنجم 1

 را از شمار وظایف مذکور اعلام کرده است.« جرم و اصلاح مجرمینوقوع 

مجمع تشخیص نظام که در زمان معرفی تعداد و  1384قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب شهریور  2. بند پنجم از ماده 2

 ا معرفی کرده است.ترکیب اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور را به عنوان یکی از اعضای این شور
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که به نحوه جزئی تر به موضوع پرداخت و مواردی که حسب قرائن معقول  1382قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  114. ماده 3

و ادله مثبته ادامه فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و یا تولیدی از قبیل امور تجارتی کشاورزی کارگاهها و کارخانه ها و شرکت 

ها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه ای باشد که مضر به سلامت مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد مقام ارتی و تعاونیهای تج

 تواند از آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری نماید.تحقیق با اطلاع دادستان می

 115های مجرمانه است تبصره ماده الیت. مقررات خاص ناظر به مداخله پیشگیرانه برای رفع وضعیت ها قطع جریان برخی فع4

قانون کار که بر اساس آن دادستان به استناد گزارش بازرسان وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 ند.کهای مستعد و وقوع حادثه و بروز خطر اقدام مینسبت به صدور قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه

( اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه 2.با توجه به بند)5

(که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به 1382قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 281می باشد و در اجرای ماده 

خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به آن مقام عالی اموال، منافع و مصالح ملی و 

 قضایی محول شده است.

  
 (1385/11/11از دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه )  11، 9، 1، 5، 4.همچنین با بذل عنایت به مادتین 6

 که مقرر می دارد:

  
پروژه های زیرساختی از قبیل جاده ها، پلها و اماکن عمومی همانند بوستانها به نحوی باشد که اسباب  هرگاه اجرای –( 4ماده )

لازم و عندالاقتضأ جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین   تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی

 و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.اقدام   قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات

هرگاه در اجرای پروژه های مزبور تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود،  –( 5ماده)

در مورد حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب صورت میگیرد و 

نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس میشود. در صورت تضییع اموال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح دعوای 

 حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس میگردد.

  
ی کل کشور در مورد جرایم منتهی ( قانون تشکیل سازمان بازرس2به ماده ) 1391/4/11در اجرای تبصره الحاقی مورخ  -( 1ماده)

به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در 

 صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.

هرگاه اقدامات سازمانهای موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یا امکان وقوع آن را تسهیل کند،  -( 9ماده )

 ( این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.2( و )1دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد)

  
از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود  در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه -(11اده)

از قبیل ، قطع درختان و جنگلها ، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی ، دفع غیر صحیح زباله ها ، قصور در انجام وظایف از 
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ستدل به سازمان مربوطه منعکس می نماید. در سازمانهای مسئوول ، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور م   سوی ادارات و

 صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط ، ضمن انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع میکند

لذا در اجرای اصل  نظارت و پیگیری از حقوق عامه از طریق تعقیب کیفری متهم یا متهمان به عهده آن مقام عالی تکلیف گردیده ؛

از دستورالعمل نحوه نظارت و   11، 9، 1، 5، 4(و مادتین 1382قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 281، و در اجرای ماده  156

 (1385/11/11پیگیری حقوق عامه )

وق عمومی وظیفه های وارد بر حقدر این میان از نقطه نظر حفظ منافع و مصالح ملی و طرح و تغییر دعوا برای جبران زیان

دادستان کل :»قانون آیین دادرسی کیفری از همه خطیر تراست و برابر ماده مورد اشاره  281دادستان کل کشور به شرح مقرر در ماده 

کشور مکلف است در جرایم راجع به اموال منافع و مصالح ملی و خسارات وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوا دارد از طریق 

 «المللی پیگیری و نظارت نماید.ذیصلاح داخلی خارجی و بین مراجع

از سوی دیگر بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در جریان وقوع یک واقعه مجرمانه و پس از وقوع آن دادسرا در زمینه 

تحقیقات ،حفظ حقوق عمومی و  هایی مثل کشف جرم جمع آوری و حفظ ادله پ امارات وقوع جرم و توجه اتهام ،تعقیب متهم ،انجام

کننده است با این حال آنگونه که از شواهد و موارد مشابه پیداست دادستانی برای دار وظایف مهم و تعییناقامه دوای لازم، عهده

در  مدیریت بحران هایی مثل فرو ریختن ساختمان های بزرگ هماهنگی نیروها و سامانه سازماندهی نحوه ایفای وظایف قانونی خود

حین بروز مشکلات ناگهانی همچون سیلاب وحوادث اینچنینی، دستورالعمل و یا رویه مشخص و منطقه ای دارد و یا حداقل چنین 

هایی در دسترس نیست و ظاهراً در این گونه بحران ها هم تکالیف قانونی و قضایی خود را همچون موارد وقوع جرایم عادی دستورالعمل

آید این است که های مخاطره آمیزی مثل وقوع سیلاب آنچه از شواهد بر میتدابیر پیشگیرانه ناظر به زمینهدهد در خصوص انجام می

تاکنون برنامه پیشگیرانه مشخصی از سوی دادستانی تدوین و اجرا نشده است در زمینه اقدامات قانونی و قضایی صورت گرفته در 

ها نسبت به بررسی جنبه به دلایلی چون اولویت امداد و نجات و کاهش دامنه آسیبجریان وقوع و پس از وقوع حادثه سیلاب میز بنا 

های مجرمانه موضوع از نظر مقامات دادسرا محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی و عدم اطلاع رسانی عمومی از سوی مقامات قضایی، 

 اطلاعات زیادی در دست نیست آنچه هست محدود به موارد زیر است:

 ولیه ضابطین قضایی در زمینه حفاظت از محل رخ دادن سیل.اقدامات ا-

 جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی مثل سرقت  -

 جمع آوری اموال کشف شده از آوار و نگهداری آنها در محلی امن-

 تهیه گزارش مقدماتی معاون دادستان -

 شناسایی صاحبان اقلام آسیب دیده-

 

 مقدمه

تانی و مقام دادستان یکی از مهمترین و اساسی ترین نهادها و مقامات اجرای عدالت کیفری در نظام حقوقی ما نهاد دادس

های ناشی از چنین هستندهستند؛ عدالتی که هدف از اجرای آن پیشگیری از وقوع وقایع مجرمانه و ترمیم خرابی ها و جبران زیان

ه اجرای چنین عدالتی هستند نخستین از آن جهت که پیش از وقایعی است دادستانی و دادستان نخستین و آخرین و موثرترین حلق

سایر مراجع و مقامات قضایی در جریان اعمال و وقایع مجرمانه قرار میگیرند؛ آخرین از این حیث که اجرای احکام کیفری که در واقع 
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نی که مسائل مهم و سرنوشت سازی مثل ثمره فرآیند پر از فراز و فرود اجرای عدالت کیفری است بر عهده آنان موثرترین به این مع

کشف جرم تعقیب متهم تحقیقات مقدماتی حفظ کرده و آثار جرم ممانعت از فرار و اختفا و تبانی متهم آن اعتراض به آرای مضر به 

ه کاردانی و گیرد و معلوم است کحال حقوق و منافع عمومی و اجرای احکام در این نهاد و تحت نظارت و تعلیمات این مقام صورت می

شناسی مقامات دادسرا در ایفای چنین وظایف خطیری چند لحظه می تواند کارساز باشد بحث مهمی که در این میان قابل طرح وظیفه

های پیش جنایی و پیشگیری از وقوع حوادث و وقایع مجرمان وقتی و تحلیل است وظایف و اختیارات دادستانی و دادستان در وضعیت

بیش از پیش آشکار شده است بعد از آن  1389بروز حادثه سیلاب و از بین رفتن مسکن عمومی افراد در فروردین  که امنیت آن با

 رسد.نوبت به بررسی وظایف و اختیارات چنین مقامی در دو مرحله وقوع و بعد از وقوع حوادث و وقایع مذکور می

های پیش جنایی و پیشگیری از وقوع حوادث و وقایع وضعیت های قانونی ناظر بر عملکرد دادستان درمبانی نظری و ظرفیت

گویی است.بر عکس؛قوانین و مقررات حاکم بر رفتار دادستان  در دو مرحله وقوع و بعد از مجرمانه تا حدودی آمیخته با ابهام و کلی

لازم است مطالب در دو بخش مبانی  وقوع حوادث مجرمانه به اندازه کافی روشن و تعیین کننده هستند برای تحلیل و تبیین موضوع

 نظری و اقدامات عملی مطرح گردد.

 

 بخش اول؛ظرفیت های قانونی اقدامات دادستان در برابر حوادث مجرمانه:

 اول؛موقعیت دادستان در منظومه ی سیاسی کشور:

 

پژوهشهای عملی از جمله آمارهای های نظری و نتایج سیاست جنایی یک رشته مطالعات ای است که می خواهد بر اساس یافته

های مبارزه ی آن جامعه با بزهکاری و بزهکاران را ساماندهی جنایی و با لحاظ اوضاع و احوال تاریخی و فرهنگی هر جامعه روش

ان طرح آن پردازان آن غالبًا دانشمندان آلمانی و فرانسوی هستند از زم( این رشته مطالعاتی که نظریه89کند)دانشنامه جرم شناسی،ص

های آغازین سده نوزدهم تا امروز که نظریه پرداز برجسته آن خانم مارتی فرانسوی است که دائماً در حال توسعه مفهومی بوده در سال

است تا آنجا که امروزه همه اقدامات کنشی واکنشی ام از کیفری و غیر کیفری نهادهای رسمی و جامعه مدنی مستقل از یکدیگر و خواه 

رکت هم در برابر بزهکاری و انحراف را داخل در تعریف این رشته مطالعاتی میدانند. آنچه در اینجا قابل توجه است و این است با مشا

پردازان فرانسوی تذکر که امروزه مسئله پیشگیری و اقدامات کنشی در برابر جرم از اهم مباحث سیاست جنایی است و چنان که نظریه

نسه که یکی از کانون های معتبر مطالعات نظری و عملی جرم شناسی است مسئله پیشگیری به عنوان یکی از دادند امروز در کشور فرا

 اندرکاران چنین سیاستی واقع شده است.ریزی دستابعاد سیاست جنایی مورد توجه و برنامه

ن رو همه بخش ها و نهادهای های ملی و عمومی است که از ایهای کلان کشور و برنامهسیاست جنایی قد بخشی از سیاست

عمومی و حتی نهادهای مردمی بخش غیردولتی در تدوین و اجرای آن کمابیش عهده دار نقش ای هستند قوه قضاییه به عنوان یکی از 

ه تر بشعبه اعمال کننده قدرت عمومی به واسطه وظایف ذاتی آن در حفظ و توسعه حقوق عمومی در این زمینه نقشی بارزتر و برجسته

عهده دارد دادستانی اعم از دادستانی کل و دادستان عمومی و انقلاب به عنوان یکی از مهمترین نهاد های تشکیل دهنده قوه قضاییه 

در سه مرحله پیش از وقوع حین و بعد از وقوع وقایع مجرمانه و یا حتی حوادثی که ممکن است منتهی به جرم شود منطقه باید 

 ری به عهده داشته باشد.توظایف و اختیارات روشن
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از این رو تدوین کنندگان اصول راهبردی سیاست جنایی کشور هم در اسناد و قوانین بالادستی و هم در قوانین و مقررات عادی به 

شرحی که خواهد آمد در خصوص وظایف و اختیارات دادستان گاه به صراحت و گاه به طور ضمنی به معرفی اصول کلی و تدابیر جزئی 

توان گفت که نهاد دادستانی که در وضعیت های جنایی و به پرداختند با تأمل در اصول کلی و مقررات جزئی مورداشاره، در مجموع می

طور کلی در مرحله اتخاذ تدابیر کنشی و پیشگیری از وقوع وقایع و حوادث مجرمانه و چه در حین وقوع وقایع و حوادث مورد اشاره در 

موقعیت و وظایف و اختیارات مشخصی دارد که اگر چه موقعیت و وظایف و اختیارات این نهاد در مرحله اتخاذ  شرایط بعد از وقوع

تدابیر کنشی و پیشگیری از وقوع وقایع و حوادث مجرمانه به دلیل تمرکز و تراکم وظایف و اختیارات آن در مرحله حین و پس از وقوع 

و خام بودن قوانین و مقررات ناظر به وظایف مربوط به مرحله پیشگیری از سوی دیگر از وقایع و حوادث مذکور از سوی و کلی بودن 

توان گفت که وظیفه دادستانی چیست و نهاد روشنی چندانی برخوردار نیست و دست کم در برخی از زمین موقعیت ها به راحتی نمی

 مورد بحث چه اقداماتی می بایست به عمل آورد.

های مشروع مردمی باشد و هم وظیفه گسترش و ساسی قوه قضاییه هم خود ملزم به رعایت حقوق و آزادیبر اساس اصول قانون ا

ای این است که قوه مورد اشاره از به خطر افتادن منافع ملی و حقوق تضمین عدم نقض آن ها را به عهده دارد لازمه چنین وظیفه

ه و ششم قانون اساسی قوه قضائیه نه تنها وظیفه نظارت بر حسن اجرای شهروندی نیز باید جلوگیری کند مطابق اصل یکصد و پنجا

قوانین را به عهده دارد بلکه مکلف به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم نیز می باشد یکی از ابعاد حقوق و منافع 

 عمومی برخورداری جامعه از امنیت و سلامت است.

های بروز نجر به بروز جرم در جامعه می شوند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بسترها و زمینهافعال و ترک افعالی هستند که م

توانند دهند. در این راستا مقامات قضایی میهای اجتماعی را فراهم آورده و امنیت و سلامت جامعه را در معرض خطر قرار میآسیب

العموم در این های مذکور ایفا نمایند به طور ویژه دادستان به عنوان مدعیگیری زمینهنقش مهمی در کنترل عوامل و ممانعت از شکل

تواند ایفا کند در بیشتر نظام های غذایی دنیا دادستان نقش برجسته و با اهمیتی دارد گاهی به عنوان تری میزمینه نقش بسیار جدی

کند از این اق حقوق ملت و دولت توأمان ایفای نقش میمدافع حقوق دولت و زمانی به عنوان مدافع حقوق ملت و گاهی در جهت احق

های جدی به هر یک از حقوق مردم و حقوق تواند آسیبرو ایفای چنین نقشی بسیار حساس و ظریف است و خروج از تعادل در آن می

ر زمان وظیفه آن قوه قضائیه دولت وارد سازد در هر حال در مقوله خاص پیشگیری از جرم و حوادث جرم زا علاوه بر تکلیفی دادسرا د

موضوع بند پنجم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده دارد قانون گذار در قوانین مختلف برای نهاد دادستانی اعم از 

این مقام  ای تعریف و تعیین کرده و بر اساس این موقعیت وظایفی بر عهدهدادستان کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب موقعیت ویژه

گذاشته است تعیین جایگاه قانونی و وظایف ناشی از آن مبنای مسئولیت دادستان را در قبال پیشگیری از جرم هرگونه جرمی و در 

های موقعیت مورد بحث و مسئولیت های مرتبط بر آن موارد زیر در ترین جلوهدهد از مهمنتیجه حفظ حقوق عامه مردم تشکیل می

 خور ذکر است:

 قانون پیشگیری از وقوع جرم. 2ماده 5عضویت دادستان کل کشور در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم موضوع بند الف(

 آیین نامه اجرایی آن. 6ب( عضویت در ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی موضوع ماده 

 پ( عضویت در ستاد پیشگیری از جرایم خاص.

 نون آیین دادرسی کیفری.قا 29ت( ریاست بر ضابطین قضایی موضوع ماده 
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وظایفی که دادستان از باب نظارت بر اشخاص و اماکن به عهده دارد در راستای نقش این مقام در پیشگیری اولیه از وقوع جرم 

ر است .با این همه باید گفت که در میراث مکتوب حقوقی ما اعم از کتاب ها مقالات رساله ها و پایان نامه ها نقش و وظایف دادستان د

ساز وقوع جنایات غیر عمدی و یا جرایم ناشی از تقصیر مقامات و نهادهای دولتی و برابر حوادث زیانبار به عنوان یکی از عوامل زمینه

 عمومی چندان مورد توجه واقع نشده و در حقیقت باید گفت که مغفول مانده است.

 

 انه:دوم؛وظایف و اختیارات دادستان در پیشگیری از وقوع حوادث مجرم

پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی شناسایی و ارزیابی » مجمع تشخیص مصلحت نظام 1384برابر ماده یک مصوبه 

این تعریف قانونی که با زحمت بسیار و با صرف زمان و «خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ه توانست از طریق مجمع تشخیص نظام خود را به منظومه قوانین موضوعه کشور پیوند بزند. تفصیل مقرره هزینه های قابل ملاحظ

مجملی است که در بند پنجم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی آمده است مطابق اصل مورد اشاره قوه قضاییه قوه است 

 دار وظایف زیر است:خشیدن به عدالت و عهدهمستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق ب

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات،شکایات ،حل و فصل دعاوی و رفع خصومت مات و اخذ تصمیم و اقدامات  -1

 لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.

 احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع -2

 ر حسن اجرای قوانیننظارت ب -3

 کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام -4

 «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. -5

ین است های زیادی صورت گرفته است از جمله این بحث ها ادرباره بند اخیر اصل مورد اشاره و کیفیت تفسیر و اجرای آن بحث

های آن مورد نظر قانون اساس است.آیا دادستان و حتی که پیشگیری دارای ابعاد و مدل های متعددی است کدام یک از ابعاد و مدل

تواند در همه سطوح و ابعاد و مدل های پیشگیری از جرم وارد شودو قوه قضائیه با همه وظایف سنگینی که بر عهده دارد به تنهایی می

 ند؟ادای وظیفه ک

یکی از ابعاد و مدل های مورد اشاره مدل پیشگیری عمومی است که در ارتباط با کل جامعه بوده و مسائل سیاسی و اقتصادی و 

اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد با توجه به نقش حساس و پر اهمیت محیط در تشکیل و تکامل شخصیت و رفتارهای انسان این 

اول خود به رفع کمبودها و نیازها و ضعف های موجود اقدام و بعد، از اجزای تشکیل دهنده از انتظار  جامعه است که باید در مرحله

 رفتار مناسب و هماهنگ با ضوابط از پیش تعیین شده را داشته باشد.

بزهکاران باشد های ای که پول از کشش های مجرمانه و محرکلذا پیشگیری از بزهکاری باید از اصلاح محیط آغاز شود در جامعه 

توان انتظاری غیر از بروز بزهکاری داشت این شکل از و از سوی شرایط محیطی برای دوری کردن از این اعضا فراهم نگردد نمی

پیشگیری بسیار مفید بوده و بهترین راه برای جلوگیری از جرم و نهایتًا حفظ حقوق شهروندی می باشد زیرا با اعمال سیاستی که 

م عدالت اجتماعی و سلامت واقعی در تمام ابعاد مختلف جامعه حاکم گرداند تقریبا جایی برای بزهکاری و وقوع مجرمانه بتواند یک نظا

 ماند.باقی نمی
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مدل دیگر پیشگیری اجتماعی است که در آن نهادها و امکانات اجتماعی موثر در خودسازی عوامل زمینه ساز بزهکاری تقویت 

 به بزهکاری با تعلیم و تربیت صحیح و عوامل تورم زای محیطی با ایجاد محیط سالم از میان بروند.شوند تا تمایلات فردی می

مدل سوم پیشگیری وضعی است که مبتنی بر تغییر وضعیت های پیش جنایی است و با تحدید فرصتهای ارتکاب جرم از طریق 

زه از سوی بزهکاران بالقوه سعی دارد شرایط را به گونه ای تغییر و تقویت آماج ها و مشکل تر کردن امکانات استفاده از فرصت ارتکاب ب

های کاهش یابد. از حیث مراتب کم نرخ چنین کنشترتیب دهد که کنش شخص در آن موقعیت ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست

م زا با اقداماتی کم هزینه تر پس از پیشگیری عمومی پیشگیری وضعی از بهترین مدل های پیشگیری است زیرا موقعیت های جر

های ارتکاب جرم و رسیدن به مقاصد مجرمانه را به روی برد و راهوزودبازده تر برای افرادی که از ظرفیت جنایی برخوردارند از بین می

ذف خطراتی آنان می بندد. هنگامی که حقی از حقوق شهروندی در معرض خطر قرار می گیرد پیشگیری وضعی اقتضا دارد که یا با ح

 که آن حق را تهدید می کنند و یا از راه حفاظت و مراقبت بیش از پیش از آن حق از تعرض به آن جلوگیری شود.

آنچه در این میان حائز اهمیت است رابطه پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی است که خود دست کم دارای دو جنبه می 

و ارزیابی خطر وقوع حوادث زیانبار مجرمانه و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم بتوان از وقوع باشد اول اینکه از راه پیش بینی شناسایی 

حوادث مزبور جلوگیری کرد و در نهایت حقوق شهروندی را حفظ نموده دوم این که با استناد به مقررات قانونی باید پای دادستانی را 

های ایفای نقش این نهاد مهم در پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق مینهبه عنوان یکی از نهادهای کارآمد به موضوع باز کرد و ز

 شهروندی را فراهم آورد.

معذلک از این نکته  نباید غافل بود که انتظار ورود دادستانی به سطوح پیشگیری اجتماعی و عمومی و ایفای نقش در این دو 

دلیل مسئله این است که این دو مدل از مدل های پیشگیری مستلزم بینانه است ؛سطح، در شرایط کنونی جامعه ایرانی اندکی خوش

توان گفت مقتضای عزم ملی و بسیج امکانات عمومی است  پس نه هماهنگی و تعامل بخش ها و نهادهای متعددی می باشد و حتی می

 .بر نمی آیدای دادستانی و نه هیچ یک از نهادهای دیگر به تنهایی از عهده چنین وظیفه سنگین و گسترده

 

 سوم؛ظرفیت های قانونی تدابیر پیشگیرانه ی دادستان و مبانی تفسیری آنها: 

 .ظرفیت قانونی1

دار کشف جرم، اقامه دعوا از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی اجرای خود و در کشور ما دادستان عهده

 میباشد.همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی 

توان در دو در قوانین و مقررات موضوعه کشور وظایف بسیار متعددی برای دادستان برشمرده شده است همه این وظایف را می

بخش کلی تحت دو عنوان اقدامات و وظایف پیش از وقوع حوادث و وقایع مجرمانه و اقدامات و وظایف پس از وقوع آنها دسته بندی 

توان منشاء وقوع جنایات متعددی علیه حقوق عمومی دو مرحله قبل و بعد از وقوع حوادثی که می کرد و نقش دادستان را در

تواند مثال عینی این بخش باشد با این همه چنانکه پیشتر گفته شد شهروندان باشد نشان داد و نقد تحلیل کرد حادثه زیانبار سهیلا می

توان تان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و حوادث منجر به وقوع مجرمانه را نمیدر نظام حقوقی کنونی کشور وظایف و اختیارات دادس

به مستندات قانونی خاصی که از صراحت و شفافیت کافی برخوردار باشند ارجاع داد هر چه هست یا از نوع مقررات کلی مذکور در 

ی غذایی است یا از قوانین عام ناظر بر ساختارهای کلی ضمن اسناد بالادستی مثل قانون اساسی قوانین برنامه توسعه و سیاست های کل
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و اصول راهبردی تدوین سیاست ها و برنامه های ملی پیشگیری و یا از قبیل مقررات جزئی با قابلیت تفسیرهای متقابل است و ذیبع به 

 معرفی اصول مستندات مورد اشاره می پردازیم:

اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم   5بیان وظایف قوه قضاییه در بنداصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی در ضمن -

و اصلاح مجرمین را از شمار وظایف مذکور اعلام کرده است .دشواری ارجاع وظیفه یا اختیار دادستان در آن به پیشگیری به این مقرره 

های این قوه. ت و نهاد دادستانی به عنوان یکی از زیرمجموعهقانونی در این است که اولاً مقررات مورد بحث به وظایف قوه قضاییه اس

ثانیاً مقرره مذکور از نوع قوانین مستلزم موافقت دادستان نیست همین اندازه که وی از تصمیم مزبور و مبانی توجیهی آن مطلع باشد 

همان قانون  211اعتراض بر اساس ماده کفایت می کند سوم اینکه چنین تصمیمی قابل اعتراض است و مرجع صالح برای رسیدگی به 

دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام برخوردار است و در صورت عدم تشکیل دادگاه صالح دادگاه کیفری دو محل صالح 

 به رسیدگی خواهد بود.

انه علاوه بر مستندات قانونی های مجرممقررات خاص ناظر به مداخله پیشگیرانه برای رفع وضعیت ها و قطع جریان برخی فعالیت -

فوق قوانین و مقررات موضوعه کشور در موارد خاصی مقامات قضایی اعم از مقامات دادسرا و دادگاه را موظف کرده و به آنها اجازه 

ی و تجهیزاتی های مجرمانه ممانعت کنند و بدیهی است که مبنای چنین تکالیفاند تا با مداخله به موقع از ادامه بعضی از فعالیتداده

حفظ به حمایت از حقوق عمومی و حقوق اشخاص خاص است از جمله مقررات خاص ناظر به این بحث موارد زیر قابل ذکر است: اول 

هر گاه در حین :»مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره یک آن که چنین مقرر داشته است  1368قانون کار مصوب  115ماده 

کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر در کارگاه داده شود بازرس کار  بازرسی به تشخیص بازرس کار یا

 کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف است مراتب را کتباً به کارفرما یا نماینده او نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند.

ی در مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت :وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک1تبصره 

ای از دادسرای عمومی محل عدم تشکیل دادسرا و دادگاه عمومی محلی تقاضا خواهند کرد فورا قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا حرفه

جرا است دستور رفع تعطیل و مرجع قسمتی از کارگاه را صادر نمایند دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار مذکور پس از ابلاغ قابل ا

مزبور در صورت صادر خواهد شد که بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناسان ذیربط دادگستری رفع نواقص و معایب 

 «موجود را تایید نموده باشد.

خورد و اقدام به قلع بنای احداثی توسط قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو می تواند با متصرفان بر 2ماده  4بعلاوه بر اساس تبصره 

متصرفین نماید و این امر منوط به اجازه و نظارت دادستان یا نماینده قانونی ایشان است و قانونگذار دادستان را به عنوان شفاف موظف 

به تصریح قانون ایست و نقش به همکاری نکرده است البته با توجه به جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم در خیلی از موارد نیاز 

رسد و همچنین بر اساس قوانین موجود هیچ گونه تفکیک و نظارتی قوه قضائیه بر اجرای قانون در کلیت موضوع کافی به نظر می

ن تا کنو 1362ای به موارد فوق نشده است بنابراین ضمانت کافی برای اجرای قوانین ذکر شده وجود ندارد به طوری که از سال اشاره

درصد این حرایم رودخانه ها را مرزبندی میدانی نموده است؛  5وزارت نیرو در خصوص اجرای تبصره یک قانون توزیع عادلانه آب صرفا 

به همین دلیل توسط افراد حقیقی و حقوقی مورد تعرض و تصرف قرار گرفته اند همچنین کسانی که به طور غیرقانونی این حرف را 

قانون توزیع  3اند در خصوص اجرای تبصره ب موارد از امتیاز برق و آب از طرف وزارت نیرو نیز برخوردار شدهتصرف نموده اند در غال

عادلانه آب ضرورت دارد وزارت نیرو علاوه بر تسریع در اجرای تبصره یک قانون مزبور حفاظت های فیزیکی لازم با هدف جلوگیری از 

تا منجر به سرمایه گذاری و در نتیجه هدر رفتن منابع در نتیجه قلع نگردد.نکته قابل ملاحظه  ایجاد اعیانی در این حرایم را انجام دهد
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در خصوص مفاد مواد اخیر این است که وظیفه مراجع قضایی در صدور و اجرای دستور تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه 

بنای حقوق اشخاص ذیربط با کارگاه؛ به طور مثال در خصوص حادثه ها باید از موضع منافع عمومی درک و تحلیل شود و نه بر م

شکنی و یا عدم رعایت نکات مهم در ساختمان سازی در زمینه ساخت خانه های سیلاب اخیر در صورت وجود اختلال و یا قانون

شده  و در صورت عدم ظارت میمسکونی که در حریم  رودخانه ها ساخته شده بود و در معرض خطر شدید سیلاب قرار داشتند باید ن

کردند و یا در زمینه سدسازی بعد از مشخص کردن حریم رودخانه ها باید به عدم دادن رعایت قوانین در برابر آنها کار را متوقف می

ی توان زد تر و عینی تر را مجواز برای ساخت خانه ها در آن مناطق اقدام می نمودند. و برای روشن بودن اهمیت مسئله مثالی دقیق

مانند سیلی که در شیراز اتفاق افتاد و علت آن جاده سازی در مسیر رودخانه بود و نه حریم آن! که عملا و طبق تفاسیر بالا باید جلوی 

گرفتند اما اقدامی صورت نگرفته بود. که با این جاده سازی ها و خانه سازی ها در این مناطق خطرناک و مستعد بروز حادثه را می

های به جمعیت انبوهی که در آن تاریخ از تقویم در حال عبور و مرور در آن جاده شیراز و یا در حال مهمانداری و زندگی در خانه توجه

 مسکونی خود بودند و خساراتی که به تمام  وسایل زندگی آنان وارد شد؛فهم مسئله بر مبنای منافع عمومی چندان دشوار نخواهد بود.

 .مبانی تفسیری:2

توانند دستکم سه مبنای تفسیری برای استمداد از روح کلی حاکم بر این گونه قوانین و مقررات و مقصود مقنن در تقریر آنها می با

 آنها ارائه داد:

نخست اینکه قوانین مورد بحث با هدف حفظ منافع عمومی و حقوق شهروندی تقریر یافته اند و در راستای همین هدف هم باید 

عنی نگاه مفسران و مجریان آن ها باید از نوع نگاه وظیفه محور باشد وظیفه صیانت از منافع عمومی و حمایت از حقوق تفسیر گردند ی

شهروندی راست است که حفظ حقوق و منافع عمومی بدون برخورداری از اختیار و اعمال اقتدار ممکن نیست و این دو به نوعی لازم و 

انجامد نتیجه وضوع و مبانی توجیهی استفاده از اختیارات قانونی به نتایج مختلف و احتمالا متقابل میملزوم یکدیگرند ولی نوع نگاه به م

 توجیه و تبیین وظیفه محور حمایت و توسعه منافع عمومی و حقوق شهروندی است که با استقبال عمومی هم مواجه میگردد.

ازاعطای اختیار به اصحاب قدرت به نفع »ضعشان که عبارت است:مبنای دوم این است که قوانین مورد بحث باعنایت به حکمت و

،باید به گونه ای موسع تفسیر شوند.این الزام تفسیری خود مبتنی بر دو  پیش فرض حقوقی «منافع عمومی وحقوق شهروندی

تفویت منافع وتضییع  است.یکی اینکه حفظ منافع عمومی وحمایت از آزادی اعمال و استیفای آزادانه ی حقوق شهروندی،یک اصل و

 دایره ی حقوق و ازادی های اشخاص،استثناست.

چنانکه میدانیم اصل ، تابع تفسیر موسع و استثنا تحت حکومت مضیق است.پیش فرض دیگراینکه کارگزاران حکومتی حامیان و 

سیر قانون به نفع اصحاب های شهروندی هستند ایفای وظیفه خدمتگزاری مقتضی تفخدمتگزاران منافع عمومی و حقوق و آزادی

حقوق و منافعی است که قانون برای حمایت از آنها وضع شده است قاعده کلی در تفسیر قوانین و مقررات حمایتی که در آنها به منظور 

رد شود این است که قوانین موحفظ منافع عمومی و حقوق شهروندی اختیاراتی به کارگزاران و اعمال کنندگان قدرت عمومی داده می

شود. به بیان دیگر چنین قوانینی در جهت اشاره به نفع منافع عمومی و حقوق شهروندی  اختیارات و به زیان کارگزاران تفسیر می

حمایت از منافع عمومی و حقوق شهروندی به طور موثر و در جهت توسعه اختیارات مقامات به نحو محدود یا مضیق تفسیر میشوند. 

فراتر از »ت و به زیان حقوق و آزادی وضعیت نامطلوب را پیش می آورد که از آن به وضعیت غیر قابل قبول تفسیر قانون به نفع قدر

 شود.تعبیر می«محدوده اختیارات 
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مبنای سوم اینکه لازم است مفسران و مجریان قوانین حمایتی از راه تفسیرها و تبیین های روزآمد چنین قوانینی را همیشه زنده و 

مد نگهدارد قاعده کلی تفسیری که در بعضی از مقررات قانونی نظیر قانون اساسی هم آمده این است که مرجع قضایی پویا و کارآ

رسیدگی قضایی « تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.نمی»

ای طفره بروند و در واقع عکس توانند به بهانه ناتوان در فهم قانون از ایفای چنین وظیفهمییک وظیفه عمومی است و مراجع قضایی ن

خود از فرهنگ قانون را به محلی برای فرار از اجرای آن تبدیل کنند برای همین قیاس و سیاق باید گفت مقامات عمومی نمی توانند با 

ی و تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی نسبت به زمان وضع قانون از ارائه توسل به مدعیاتی چون کهنگی و نارسایی قوانین حمایت

دفاع بگذارند مقامات مورد بحث همیشه باید قوانین های تحت حمایت قانون را بیتبیین ها و تفسیرهای تازه اظهار ناتوانی کنند ارزش

ات خلاف چنین فرضی هم نمی تواند خلاف آنان از ایفای وظیفه ناظر به وظایف خود را کامل ،روشن ،منسجم و قابل اجرا فرض کند اثب

های شهروندی را توجیه کند. این پیشنهاد به بیان دیگر دفاع نارسایی قانون را هیچگاه قانونی حمایت از منافع عمومی و حقوق و آزادی

آمد و قانون برخوردار هستند و هم از امکانات  نباید از مقامات عمومی پذیرفت چرا که مقامات مورد اشاره هم از توانایی تفسیر روز

 تقاضای اصلاح قوانین از مجاری و مراجع ذیربط.

مبنای چهارم مستندات قانونی وظایف و اختیارات قانونی دادستان در دو مرحله وقوع و پس از وقوع حوادث مجرمانه مطابق ماده 

است از کشف جرم تعقیب متهم جهت انجام تحقیقات حفظ حقوق  قانون آیین دادرسی کیفری وظایف دادستان اجمالًا عبارت 22

عمومی و اقامه دعوی لازم و اجرای احکام کیفری این وظایف اجمالی از لحظه حدوث یکی از جهات قانونی شروع به تعقیب به نحو 

کیفرخواست و اتمام اجرای احکام قانون مورد اشاره آغاز و در صدور قرارهای نهایی من یا موقوفی تعقیب و صدور  64مقرر در ماده 

کیفری در موارد محکومیت مرتکبان جرایم ادامه خواهد داشت در تمام مراحل فرایند اجرای عدالت کیفری دادستان درگیر انجام 

 وظایف متعدد قانونی و قضایی خود خواهد بود شرح و بسط وظایف مذکور در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری خصوصا در

 2قانون موضوع آمده است ایفای وظایف دادستان تحت حاکمیت اصل الزامی بودن تعقیب است که در موادی مثل ماده  99تا  22مواد 

 بر لزوم اعمال آن تاکید شده است. 14و  13ماده 

نحوی از انحا از  در آیین دادرسی کیفری در جرایم در حال وقوع که در همان حال دادستانی ضابطان تحت نظارت و تعلیمات به

گردند و نیز جرایمی که دلایل و امارات ارتکاب آنها بلافاصله بعد از وقوع به دست می آید اصطلاحاً جرایم جریان وقوع آن مطلب می

قانون  46و  45 44مشهود نامیده می شوند نحوه تعامل با جرایم مشهود تابع نظام مخصوصی است. مقررات ناظر بر این نظام در مواد 

قانون تحت نظارت و تعلیمات داده  29آیین دادرسی کیفری آمده است و اجمال آن این است که ضابطان دادگستری که به حکم ماده 

ر در عمل می کنند درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ،ادوات ،آثار ،علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرا

دهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع آورند تحقیقات لازم را انجام میو یا تبانی در عمل می و مخفی شدن متهم

دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلع در صحنه حضور داشته باشد اسم نشانی شماره تلفن وسایل مشخصاتشان را اخذ 

ضابطان دادگستری در هر حال مکلف اند نتیجه اقدامات خود را فوری به داستان اطلاع  46ه و در پرونده درج می کنند بر اساس ماد

توانند تکمیل آن را بخواهد در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و دهند تا اقدامات انجام شده کافی ندارند می

ورند. طبیعی است که در وقایع ای با دامنه گسترده از ضرر و زیان مانند اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آ

آنچه در حوادث سیلاب های اخیر رخ داد به اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم و فوری برای حفظ اموال و اسناد مردم از وظایف دادستان به 
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ق الاشعار قابل استنباط است و دست کم از لوازم و فو 22مذکور در ماده « حقوق عمومی»آید این وظیفه از عبارت حفظ شمار می

 دلالات اشاره آن محسوب می گردد.

انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستانی بیشتر بعد از وقوع واقعه مجرمانه موقعیت پیدا میکند اصول این وظایف عمدتًا همان است 

ات حفظ حقوق عمومی اقامه دعوی لازم و اجرای احکام کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیق» مطرح شده است: 22که در ماده 

در این فهرست اجمالی وظایفی همچون دفاع از کیفرخواست در برابر دادگاه و تقاضای تجدید نظر از احکام را هم باید افزود «. کیفری

به طور مستوفی آمده است تفصیل تشریفات ایفای وظایف دادستانی چنانکه اشاره شد در قانون آیین دادرسی کیفری و شروع آن 

کنیم و با بیان وظیفه دادستان کل کشور در دفاع از مصالح عمومی ملی و حقوق عمومی بنابراین در اینجا به همین اندازه اکتفا می

 بحث را به پایان می بریم.

می وظیفه دادستان کل کشور های وارد بر حقوق عمواز نقطه نظر حفظ منافع و مصالح ملی و طرح و تعقیب دعوا برای جبران زیان

دادستان کل کشور مکلف است در جرایم راجع به »قانون آیین دادرسی کیفری  281از همه خطیر تر و برجسته تر است برابر ماده 

اموال منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی خارجی و 

 «.مللی پیگیری و نظارت نمایدالبین

زند از قبیل حساسیت های جرایم و خسارات موضوع این ماده آنهایی هستند که به منافع و مصالح ملی و حقوق عمومی لطمه می

مالی و اداری گسترده و اخلال در نظام اقتصادی کشور به حکم ماده اخیرالذکر دادستان کل مکلف است دعاوی لازم برای دفاع از 

های وارد بر آنها را در مراجع صالحه داخلی یا خارجی طرح و تا حصول نتایج نهایی پیگیری نمایند های مزبور و جبران زیانزشار

 وظیفه موضوع این ماده ممکن است مقتضی طرح و تعقیب دعوا در مراجع بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی هم باشد.

 

 ی در حادثه سیلاببخش دوم؛اقدامات عملی دادستان

 .اقدامات دادستانی پیش از وقوع حادثه:1

اصل یکصد و  5چنانکه پیشتر گفتیم در مقوله پیشگیری از جرم به حوادث در رمضان علاوه بر وظیفه آن قوه قضائیه مندرج در بند 

کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب پنجاه و ششم قانون اساسی قانون گذار در قوانین مختلف برای نهاد دادستانی اعم از دادستان 

ای تعریف و تبیین نموده و بر اساس این موقعیت وظایفی را بر عهده این مقام گذاشته است تعیین جایگاه قانونی و وظیفه موقعیت ویژه

عامه مردم تشکیل  ناشی از آن مبنای مسئولیت دادستان را در قبال پیشگیری از وقوع هر گونه واقعی زیانبار و در نتیجه حفظ حقوق

می دهد همچنین گفت این در مواردی که دلایل یا قرائن کافی دال بر احتمال وقوع یک حادثه ی منتهی به وقوع جرم وجود داشته 

باشد، دادستان می تواند نسبت به آن واقعه تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کند مقامات دادسرا خود نیز چنین اعتقادی دارند و حتی باید گفت 

در این زمینه رویکرد آنان مداخله حداکثری است به عنوان مثال دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص پیشگیری از جرایم  که

پولی و بانکی در پرونده یکی از موسسات پولی و بانکی برای اقدامات پیشگیرانه در حوزه بانکی تاکید کرده و لازم دانسته است 

ها توسط زمینه ها در جامعه پررنگ نماید. در این اظهارنظر با توجه به راهکارهای ارائه شده به بانک دادستانی حضور خود را در این

های شود که در بحث حفظ حقوق و آزادیخورد بدین ترتیب معلوم میایشان ضرورت حفظ منافع ملی و حقوق عمومی به چشم می

قوق و آزادی ها و رویکرد دادستانی حداقلی نیست با وجود کلی بودن قوانین مردم و مقابله با عوامل و زمینه های تحریک کننده این ح

رغم انتقاد از عدم همکاری سایر نهادها و فراهم نبودن بسترهای کافی برای اقدام و ناظر به بحث پیشگیری و عملیاتی نمودن آنها و علی
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با حقوق و منافع عمومی سر و کار دارند صریح و مکرر به هایی که به نحوی عمل در گفتمان دادستانی دست کم در حوادث و زمینه

وظیفه پیشگیرانه دادسرا اشاره شده است در این زمینه به صورت مهدی شاهد اظهار نظرهایی در مورد اقدامات پیشگیرانه از سوی 

اره کرده و بیان می دارد که اش 114مقامات برخی دادستانی ها هستیم. دادستان تهران در مورد حوادثی همچون سیلاب ها به ماده 

قانون آیین دادرسی کیفری که به مقامات دادسرا اجازه داده از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی و یا  114حکم موضوع ماده 

عه یا تولیدی از قبیل امور تجارتی کشاورزی و نظایر آن در صورتی که حساب قرائن معقول و مثبته که مضر به سلامت مخل امنیت جام

نظم عمومی باشد جلوگیری نماید واجد جنبه پیشگیرانه است. انجام این وظایف به امنیت بیشتر شهر منتشر خواهد شد و همچنین 

 باشد که تاکنون مهیا نشده است.نیازمند وجود بخشنامه های مختلف اجرایی و مستقلی می

 

______ 
نیرو اشاره کرد جهت تذکر ندادن به ساختمان سازان و کشاورزانی که ولی تخطی هایی که شکل گرفت میتوان به کوتاهی وزارت 

 در حریم های رودخانه ها به فعالیت پرداختند.

 

قانون اساسی  165بیند تا با الهام از اصل کلی پیشگیری یعنی اصل رسد که دادستانی خود را ابتداً موظف به اقدام نمیبه نظر می

ه برای جلوگیری از جرایم مثل جرایم مربوط با حوزه های حجاب و عفاف و فرهنگ دادسرای ارشاد وارد عمل شود در واقع دادستانی ک

و فرهنگ و رسانه و مواد غذایی و نظایر آن را تاسیس کرده است در حوزه های تهدید کننده سلامت و امنیت شهروندان و در زمینه 

ملی ویژه ایجاد نکرده است و در زمینه های اخیر های دیگر را بیشتر از ها و تشکیلات لااقل رویه عپیشگیری از حوادثی نظیر سیلاب

قانون آیین دادرسی کیفری هم مغفول و بلا استفاده  281خود مسئول می داند در زمینه پیشگیری از چنین حوادثی ظرفیت ماده 

قابله با جبران خسارت وارده به حقوق عمومی مانده است ماده ای که دادستان کل کشور را در دفاع از اموال منافع و مصالح ملی و م

ملزم به اتخاذ تدابیر لازم کرده است در خصوص حادثه سیلاب نیز اقدام پیشگیرانه صورت نگرفته بلکه پس از وقوع حادثه هم مقامات 

 دادستانی به مقررات دیگری و ماده مورد اشاره ارجاع دادند.

 حادثه سیلاب:. اقدامات دادستانی در حین و پس از وقوع 2

بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در جریان وقوع یک واقعه مجرمانه و نیز پس از وقوع آن دادسرا در زمینه هایی مثل 

کشف جرم جمع آوری و حفظ ادله و امارات وقوع جرم و توجه اتهام تعقیب متهم جهت انجام تحقیقات به حفظ حقوق عمومی و اقامه 

کننده است با این حال آنگونه که از شواهد و موارد مشابه پیداست دادستانی برای مدیریت دار وظایف مهم و تعییندعوی لازم عهده

بحران هایی مانند وقوع سیلاب ها هماهنگی نیروها و سازماندهی نحوه ایفای وظایف قانونی خود دستورالعمل و رویه مشخصات ندارد و 

ها هم تکالیف قانونی و قضایی خودرا های در دسترس نیست و ضابطان در این گونه بحرانیا حداقل چنین دستورالعملی آرزوی 

همچون موارد وقوع جرایم عادی انجام میدهند. خصوص اقدامات عملی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دادستان کل در جریان 

مان بازرسی کل کشور در پی حقوق سیلابها از جانب رئیس قوه وقوع حادثه عملیات خاصی را انجام نداده است و تنها یک دستور به ساز

رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور را مأمور می نمایم که با حضور فوری در مناطق سیل زده » قضاییه جناب رئیسی صادر شد:

دقیق قرار دهند و در صورت وجود  زدگان را مورد ارزیابی و نظارت جدی وابعاد و زوایای گوناگون حادثه و روند امدادرسانی به سیل
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قصور یا تقصیر احتمالی از سوی هر یک از دستگاهها در زمینه عدم پیش بینی های لازم که منجر به ایراد خسارت شده است و چه در 

 «مقایسه کمک رسانی و خدمات رسانی به مردم مراتب را جهت رسیدگی های بعدی گزارش کند.

موران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین قضایی در محل حوادث مستقر شده و کار حفاظت از پس از وقوع حوادث سیلاب ها ما

محل و جلوگیری از ارتکاب جرایم احتمالی چون سرقت را انجام دادند آنگونه که رئیس پلیس کل کشور اشاره داشته است ماموران 

نگهداری کردند تا با پیدا شدن صاحبان و احراز هویت آنها پلیس اموال کشف شده است آوار ها را جمع آوری کرده و در محلی امن 

 تحویل داده شود.

حسب اظهارات مقامات دادسرا از نظر مقامات مذکور در حین وقوع حادثه کنترل و کاهش آثار سوء حادثه مهمتر از دستگیری و 

مسئولان در مقابله با حوادث بیش از آنکه به دنبال گوید برخی پیگیری مقصر نبوده است چنانکه دادستان عمومی و انقلاب تهران می

کاهش آثار سوء حادثه و کمک باشند در پی رفع تقصیر از خود و انتساب آن به دیگران هستند و به عبارتی دنبال مقصر حادثه می 

لام تشکیل پرونده برای این حادثه گردد همچنین در جای دیگر گفتند با توجه به اینکه امداد و نجات در اولویت اقدامات قرار دارد از اع

خودداری کردیم اما از روز گذشته این امر انجام شده و گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده است همچنین باید برای این 

 مواردی ایمنی که رعایت نشده پاسخگو باشند .

اطلاعات زیادی در دست نیست آنچه هست در حد در خصوص اقدامات قضایی انجام شده توسط دادستانی بعد از وقوع حادثه نیز 

رسانی های کلی مقامات قضایی در خطابه های عمومی است از جمله اینکه پس از وقوع حادثه رئیس  قوه قضاییه در اظهارات و اطلاع

نیازهای اولیه از  این زمینه اظهار داشته است که به سیل زدگان رسیدگی و کمک شود از شهادت امدادرسانی و نیازهای آنان برای

جمله خوراک پوشاک و محل اسکان آنها و از تمامی ارگانها و سازمانها برای برآورده کردن نیاز ریل زدگان درخواست همکاری 

 حداکثری شده است.

نیز به رسد که قوانین مشخص و منطقه ای وجود ندارد اما ابهام و اجمال قوانین در خصوص وقایع این سیلاب ها اگرچه به نظر می

قانون  281و  114های کلی وظایف نهادی مثل دادستانی را مشخص نکرده باشد وجود مقرراتی چون مواد حدی نیست که چارچوب

قانون کار قانون پیشگیری از وقوع جرم و مقررات عمومی دیگر تکلیف کلی را تا حدود زیادی مشخص  115آیین دادرسی کیفری ماده 

د تدوین آیین نامه ها و بخشنامه هایی هم برای انجام تکالیف پیشگیری از وقوع حادثه و هم برای مدیریت رساند اما به نظر میکرده

بحران پس از وقوع حوادثی همچون سیلابها مورد نیاز باشد معلوم است که برای پیشگیری از ورود حوادثی چون حوادث سیلاب ها 

ری نهادهای اجرایی همچون شهرداری ها شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کار تواند عهده برآید و همکادادستانی  به تنهایی نمی

وزارت بهداشت و سازمان مدیریت بحران و سازمانهای امداد و نجات هلال احمر ضروری است چرا که تصریح کرد در مواردی تشخیص 

های کار گروهی دادستانی صرفا بر بالقوه در محیط و ارجاع مسائل به مقامات قضایی بر عهده گزارشات آنهاست و مواردی مثل خطرات

 اساس نظر کارشناسی دستگاه اجرایی می تواند مداخله کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از حوادث بعدی را به عمل آورد.

 ها و سیلابهای مردم نهاد و خیریهبخش چهارم: سازمان

 

 1389سازمان های مردم نهاد در سیلاب های سال گزارش نهایی مربوط به مسئولیت و چالش های  
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مسئله سیلاب اخیر در استان های شمالی و غربی کشور و ورود نهاد های مختلف در بحث امداد رسانی و ترمیم آثار سیلاب، بررسی 

ادثه و پس از نقش سازمان های امدادی و کمک رسان را ضروری می سازد. یکی از نهاد های امدادی و سرویس دهنده در دروان ح

 حادثه سازمان های مردم نهاد و خیریه ها هستند.

سازمان های مردم نهاد با سه عنصر غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی با اهدافی خیر خواهانه و عام المنفعه به صورت داوطلبانه 

ای مردم نهاد در سطح کشور در حال فعالیت می در عرصه های مختلف فعالیت می نمایند. خیریه ها نیز به عنوان گونه ای از سازمان ه

 باشند. 

و آیین  1394تشکل های غیر دولتی در ایران طبق آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب هیات دولت 

 تاسیس شده و فعالیت می نمایند. 1385نامه ی تشکل های مردم نهاد مصوب 

در سرپل ذهاب و سایر شهرستان های  1386جه چند سال اخیر در کشور یعنی زلزله آبان ماه در دو حادثه ی بزرگ و قابل تو

در خوزستان، لرستان و گلستان سازمان های مردم نهاد و خیریه ها به صورت  1389استان کرمانشاه و همچنین سیلاب فروردین ماه 

 دیده نمودند.  گسترده اقدام به جمع آوری کمک های مردمی و حضور در مناطق حادثه

 کمک هایی که سمن ها و خیریه ها در مناطق سیل زده ارائه می دادند عبارت بود از:

 تامین لوازم مورد نیاز اولیه اولیه اعم از خوراک، پوشاک، لوازم بهداشتی، درمانی و ...؛ -1

 خت و پز؛تامین وسایل مورد نیاز برای اسکان اولیه اعم از چادر، کانکس، سازه های موقت، وسایل پ -2

 آموزش های بهداشتی و نکات ایمنی پس از حادثه؛ -3

 کمک های روانی و ارائه ی مشاوره و و خدمات روانشناسی برای حادثه دیدگان؛ -4

 فعالیت های سرگرمی و ... برای تقویت روحیه و بازیابی وضعیت روانی کودکان حادثه دیده؛ -5

 اطق حادثه دیده؛تلاش در جهت کاهش آسیب های اجتماعی پس از حادثه در من -6

 کمک در بازسازی منازل و اماکن آسیب دیده در حادثه.  -1

در این گزارش نخست چالش حقوقی سمن ها و خیریه ها را در بررسی کرده و در سپس چالش های عملی سمن ها را در زمان 

 وقوع حوادث و در مناطق آسیب دیده بررسی می کنیم.

 چالش حقوقی سمن ها و خیریه ها در ایران -1

 فقدان قانون جامع و شایسته برای سمن ها

متاسفانه تاکنون تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها تحت یک آیین نامه ی دولتی بوده که کاستی ها و چالش 

صصی، های بسیاری را با خود داشته است. پراکندگی سازمان های متولی سمن ها، عدم سازماندهی و انسجام فعالیت سمن های تخ

پیچیدگی روند ثبت و تاسیس، پیچیدگی فرایند های مالی و مالیاتی سمن ها و خیریه ها و بسیاری از مشکلات دیگر ناشی از 

 ناکارآمدی مقررات موجود و نبود یک قانون جامع و شایسته برای تاسیس، فعالیت و نظارت بر سمن ها و خیریه ها می باشد.

 

 سمن ها در بحران ها و حوادث چالش های عملیاتی حضور و فعالیت -2
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 الف( فقدان سازماندهی از طرف دولت

یکی از مشکلات رخ نموده در حادثه ی سیل حضور نابسامان و موازی تعداد زیادی سمن و خیریه در مناطق آسیب دیده بوده 

 دنبال داشته است:است. حضور نابسامان این نهاد های مردمی در مناطق آسیب دیده پیامد های نامطلوب زیر را به 

 عدم توزیع مناسب کمک های مردمی؛  -

 پیامد های نامطلوب اجتماعی و تربیتی بخصوص برای کودکان حادثه دیده؛ -

 افزایش سوءاستفاده ها و سرقت کمک های مردمی ؛ -

 وقوع درگیری ها و تنش ها بین مردم حادثه دیده با خودشان و سمن ها و خیریه ها؛ -

 نیاز های متنوع و متعدد منطقه؛عدم توجه به  -

 فراموش شدن برخی نیاز های مهم ولی پنهان مردم حادثه دیده. -

یکی از عوامل مهم  پیامد های فوق، عدم ساماندهی سمن ها در بحران می باشد. بطور کلی هیچ سازوکار قانونی و عملیاتی برای 

چ سازوکاری برای شناسایی سمن ها، توانایی و اقدامات ایشان در بحران ساماندهی نهاد های مدنی در بحران وجود ندارد. در واقع هی

 وجود ندارد و بطورکلی هیچ بانک اطلاعاتی مستند و بروزی در مورد سازمان های مردم نهاد امدادی و تخصصی در دسترس نیست.

 

 ب( فقدان سازماندهی خودجوش و شبکه مند

بند پیشین گفته شد نیاز است که سمن ها و خیریه های تخصصی در حوزه ی بحران برای رفع پیامد های نا بسامانی هایی که در 

و حوادث اقدام به ساماندهی خودجوش داشته باشند. بهترین شیوه ی ساماندهی خودجوش تاسیس شبکه سمن های تخصصی می 

 ساماندهی کند.باشد.این شبکه باید به صورت دموکراتیک از بین خود سمن ها تشکیل شده و امور آن ها را 

 متاسفانه در ایران شبکه تخصصی سمن های بحران وجود ندارد.

 

 ج( فقدان تخصص گرایی 

اگرچه آمار دقیقی از تعداد سمن های ثبت شده در حوزه ی بحران وجود ندارد اما آمار موجود در اخبار حکایت از آن دارد که بیش 

ناطق حادثه دیده حضور یابند، خیریه  ها و سازمان های مردم نهادی حضور از آنکه سمن های تخصصی حوزه ی بحران و امدادی در م

 می یابند که هیچ گونه تخصصی در امر ندارند.

بطور کلی عدم سامان یافتگی سمن ها و خیریه ها در حوزه ی بحران موجب شده است که هر سازمان مردم نهاد و خیریه به صرف 

 یافته و به نحوی که می تواند و نه آن نحو که شایسته است کمک رسانی کند. علاقه و دلسوزی در مناطق سیل زده حضور

 

 د( فقدان آموزش 

در سابقه ی سازمان های متولی سمن ها از جمله وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان هیچ سازوکار و پیش بینی کاربردی دیده  

ا به صورت منسجم برای مقابله با بحران ها و امور امدادی آموزش دهد. نمی شود که فعالین و افراد حاضر در سازمان های مردم نهاد ر
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در واقع اگر مدیریت بحران کشور سمن ها و خیریه ها را جزئی از نهاد های موثر در بحران و فعالیت های خدماتی پس از بحران می 

 بینی کند. داند، الزاما بایستی سازوکار هایی برای آموزش و توانمند سازی این نهاد ها پیش

 

 شورای تامین و سیلاب -8-8-1

و همچنین تبیین عملکرد نهادهای نظامی و امنیتی عضو شورای تامین استان های درگیر  سیلاب، امنیتی ابعاد حقوقی تبیین برای

شده است و شورای سیلاب با توجه به اینکه بر اساس قانون، تامین امنیت و حفظ نظم و  آرامش استان از وظایف شورای تامین احصاء 

تامین استان، نهاد عالی تصمیم گیرنده در خصوص مسایل امنیتی استان بوده متشکل از نماینده عالی دولت و بالاترین مقامات نظامی 

 ماندار،فر وزارت کشور)استاندار، نمایندگان با گیری تصمیم گردد. البته لازم به ذکر است حق،انتظامی ، اطلاعاتی و.... استان ، تشکیل می

 امنیت با رابطه در نهادها و ها ارگان از یک هر اختیارات و وظایف حدود تبیین به موظف حادثه، پیش از شورا این. باشد می بخشدار(

سیاسی  امنیتی، حساس امور به مربوط های تحلیل و تجزیه و گزارشات و اخبار بررسی و بندی جمع نیز، حادثه در حین .باشد می استان

 به گزارش تهیه واتخاذ تصمیم در حدود مقرر قانونی و  رویداد امنیتی ابعاد تبیین برای حادثه، از پس و شوراست عهده تصمیم بهواتخاذ 

 دارد. را داشتند نقش حادثه مدیریت در که هایی سازمان از اطلاعات و اخذ گزارش عالی کشور ،اختیار مقامات

وظایف  1362/06/08( قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 5شورای تامین استان به استناد ماده )

 باشد:عهده دار میذیل را 

 بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیلهای مربوط به امور حساسجمع -الف 

 .امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان

 .گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور -ب 

 .ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور -ج 

 اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیتتبیین حدود وظایف و  -د 

 

که شورای تامین استان ها از پاسخ به سوالات ارسال شده از سوی کارگروه امتناع ورزید بر اما متاسفانه از آنجایی

 گردد.اساس مفروضات گزارش ذیل تقدیم می

 

 شرح ذیل دارا بوده: به قانونی تکالیف و وظایف حادثه از پس و حین پیش، زمانی بازه سه در استان تامین شورای

 

 حادثه: از پیش

شورای تامین استان می بایست در چارچوب قانون وظایف و اختیارات را برای هر یک از ارگان ها و نهادهای  .1

ها و جبران خسارات و جلوگیری از آثار احتمالی بینی پیشگیری و در نهایت کاهش آسیباستان در جریان پیش

بایست راجع به وضعیت سد های استان اعم ار رصد ایمنی سدها، عی سیل تبیین می نمود. برای مثال میواق

نمود و با دریافت گزارش از حفاظت از سدها و....  وظایف و اختیارات سازمان آب و برق، سپاه و ... تشریح می 

 نمود.خاذ میمبادی ذیربط در خصوص ایمنی و حفاظت از این تاسیسات تصمیم مقتضی ات

https://rc.majlis.ir/fa/law/search?from_app_date=1362/06/08&to_app_date=1362/06/08
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های مرتبط، اعم از هواشناسی،وزارت نیرو) مدیریت سد های بایست گزارشی از سازمانقبل از وقوع حادثه می .2

ها، وضعیت رودخانه ها همچنین استان( و سایر مراجع ذیربط در خصوص وضعیت سدهای استان ،میزان بارندگی

ایت منجر به پیش بینی وقوع سیبلاب و خسارات به ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها  که در نه

نمود تا تصمیمات آن شورا در جهت حراست از امنیت جامعه در ابعاد بخش های مختلف گردد، دریافت می

 مختلف به بهترین وجه صورت میگرفت. 

ها، ز سدبایست جهت حراست و جلوگیری از آسیب و تخریب تأسیسات دارای طبقه بندی اعم اشورای تامین می .3

ساخت های حیاتی استان و سایر تاسیساتی که دارای گازرسانی ،زیرآبرسانی،برق، رسانیهایهای نفت، شبکهچاه

رده حفاظتی بوده اند با تشدید اقدامات پیشگیرانه، افزایش و تامین امکانات و نیروهای مورد نیاز از سایر استانها 

 پذیری این تاسیسات را کاهش میداد. که درگیر مسایل سیلاب نبودند ضریب آسیب

 

 

 حادثه: حین

مطابق قانون تصمیم گیری در خصوص بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین  .4

بایست در جهت حفاظت و باشد شورای تامین میگذرهای مرزی مجاز از اختیارات شورای تامین استان می

های درگیر ورود و خروج غیرقانونی به کشور با توجه به مرزی بودن برخی از استانحراست از مرزها و ممانعت از 

 اورد.سیلاب و ممانعت از تردد و جلوگیری از نقل و انتقال وسایل مردم به خارج از استان اقدامات لازم را بعمل می

ای اسکان و تردد و تعیین با توجه به وظیفه شورای تأمین مبنی بر بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدو د بر .۶

گذرهای مرزی مجاز  و وجود خطرات جانی برای شهروندان در برخی از مناطق از یک سو و لزوم تخلیه مکان 

بایست برای تحدید شرایط اسکان در آن مناطق ضمن تصویب مصوبه به های در معرض خطر شورای تامین می

ض خطر  و همچنین برخورد  با خاطیان تدابیر لازم را نیروهای نظامی و انتظامی  برای خروج افراد در معر

 اندیشید.می

های خاص شورای تامین های اسکان موقت در مکانبا توجه به وضعیت اجتماعی استان و ضرورت تشکیل قرارگاه .8

بایست جهت برقراری امنیت آن مناطق با تشکیل رده انتظامی موقت یا دائم نسبت به افزایش ضریب امنیتی می

 آورد.مناطق، اقدام لازم به عمل می آن

بایست در چنین مواقعی که عموم مردم از خانه هایشان خارج و در قرارگاه های اسکان موقت حضور آن شورا می .1

یافته بودند، در جهت تامین امنیت و جلوگیری از سرقت در مناطق تخلیه شده نسبت به استفاده از رده های 

 نمود.امی کشور به بهترین وجه استفاده میاحتیاط نیروهای نظامی و انتظ

ها به عهده شورای تأمین بوده است و از آنجایی که رئیس سازمان مدیریت مطابق قانون تامین امنیت شخصیت .5

برای تامین امنیت برخی از مقامات از جهت حضور در مناطق سیل زده برای تامین امنیت و »اعلام داشته  1بحران

                                                 
  750673.خبرگزاری ایلنا کگ خبر8 
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بایست با گذراندن مصوبه ای خاص از شورای تامین می« را دچار مشکل نموده است تشریفات، مقامات محلی

 آورد.حضور و برقراری امنیت مقاماتی که مسئولیتی در خصوص سیلاب بر عهده نداشته جلوگیری به عمل می

د تخریب درجریان سیل، سیل بندها توسط گروه های معان» با توجه به بیان معاون سازمان پدافند غیر عامل:  .6

بایست با دستور فوری به نهاد های اطلاعاتی استان برای شناسایی این گروه ها و  شورای تامین می 1«گشتمی

ضمن هماهنگی با مقامات  قضایی با احضار سریع وابستگان و طرفداران این گروه ها توسط ضابطین دستگاه های 

ل و اعلان این موضوع از طریق رسانه ها جهت بازدارندگی  عضو شورای تامین نسبت به ارشاد آنها و برخورد با عوام

 نمود.از چنین کار هایی اقدام می

نظر  به تامین امنیت روانی جامعه ؛ در خصوص مقابله با شایعات صورت گرفته در جریان سیل اخیر در حوزه  .۱

داشت: نشر هر گونه خبر م میبایست با گذرندان مصوبه ای به رسانه  های استان اعلاها میفضای مجازی و رسانه

از جانب افراد غیر مسئول در موضوع سیلاب ممنوع بوده و جزء عالیترین مقام نهاد ها یا نماینده معرفی شده از 

سوی وی در استان هیچ مسئول دیگری حق مصاحبه در این موضوع را نخواهد داشت. همچنین دستگاه های 

 نمود.مرتب و مستمر از طریق رسانه های رسمی  استان میمسئول را ملزم به اطلاع رسانی نوبه ای، 

قانون قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت ، فقط 26مطابق ماده  .3

در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این 

ولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند . مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای موارد ، د

تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست ، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد ، 

علام شرایط اضطراری  محل ایجاد اضطرار است . شورای تامین در زمان وقوع سیل ،ضمن ا شورای تأمین استان

برای تعطیل کردن ادارات ،مدارس ،نهادها ، موسسات و کارخانه ها ی در معرض خطر و اطلاع رسانی در این 

 نمود. زمینه ازنسبت به دفع خطر جانی از شهروندان اقدام می

 14/12/1386نظر به آنکه مطابق دستور دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی مصوب  .۳

، در استانها و  2فرمانده کل قوا ، تشخیص وضعیت های انتظامی و امنیتی بر اساس دستورالعمل مصوب شعام

شهرستانها بر عهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می شود و در صورت 

سط رئیس شاک ابلاغ می گردد .شورای تشخیص وضعیت امنیتی ، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید ، تو

باسیت ضمن بررسی ابعاد اعلام وضعیت انتظامی در برخی مناطق که مردم از تخلیه اماکن خودداری می تامین می

نموده  در خصوص تعیین وضعیت انتظامی و امنیتی در آن مناطق نیاز بوده یا خیر همچنین نسبت به آثار مترتب 

 هیه گزارش می نمود؟بر این تصمیمات اقدام به ت

                                                 
 (6982680) 83282368.خبرگزاری ایرنا کگ خبر  8
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همکاری با دیگر  15/16/1361( اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 6ییکه مطابق ماده )از آنجا .4۱

نیروهای انتظامی در جهت حفاظت از اماکن و شخصیتهای سیاسی و مذهبی به تشخیص شورای تأمین محل ، 

 شد.نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده میبرای افزایش ضریب حفاظت از اماکن دارای طبقه بندی از 

 پس از حادثه:

شورای تامین استان می بایست با تهیه گزارشاتی جهت ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی از وقوع  .4

 سیلاب و معضلات اجتماعی، امنیتی)تبعات و آثار روانی،امکان اعتراضات اجتماعی،بیکاری،تعطیلی کارخانه ها،

خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی و...(مسئولان عالی کشور را در جریان مسایل و جلوگیری از آسیب هایی که از 

 اورد.این محمل ممکن بود به استان وارد شود، در جریان قرار داده و تا اتخاذ تصمیمات لازم، پیگیری بعمل می

مانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مطابق مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فر .۶

کلیه ارگان های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه های  29/11/1311مصوب  مسئولین دستگاههای اجرایی 

اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رو یدادهای امنیتی و 

به استاندار گزارش نمایند. شورای تامین می بایست پس از گذر از مرحله حین حادثه میزان تبعیت  سیاسی را

نمود و در صورت وجود تخلف یا های اجرایی از مصوبات شورای تامین در زمان وقوع سیل را بررسی میدستگاه

رد به مبادی ذیربط اعلام قصور موارد تخلف دستگاه یا قصور ماموران از مصوبات شورای تامین، ضمن برخو

 نمود.می

بایست  شرح کاملی از وقایع و نحوه عمل گروه های معاند که اقدام به تخریب سد بند ها شورای تامین می .8

 .نمودنمودند را با ذکر مستندات کافی برای ارایه به شورای امنیت کشور جهت برخورد قاطعانه اقدام میمی

( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شورای تامین 25شورای تامین در ماده)با توجه به وظیف مقرر برای  .1

باسیت مصوبه ای استان در راستای خطرات ناشی از اتصال برخی از تاسیسات فشار قوی انتقال جریان برق می

ذ تصمیم نمود اتخامبنی بر قطع جریان برق در مناطقی که احتمال ایجاد خسارت جانی برای شهروندان ایجاد می

کرد و همچنین با تهیه گزارشی در خصوص آثار و تبعات این تصمیم برای بنگاه های تولیدی تصمیمات می

 مقتضی بعمل میآورد؟

: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ 13/19/1381طبق ماده چهار قانون اصلاح صدور چک مصوب  .5

نه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، این ساما

اطلاع می دهد . پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام 

عدم افتتاح هرگونه حساب و  -رفع سوء اثر از چک ، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند : الف 

مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده  -ور کارت بانکی جدید ؛ ب صد

که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چکبه ترتیب اعلامی از سوی بانک 

عدم گشایش  -های ارزی یا ریالی ؛ د  عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه -مرکزی ؛ ج 

 اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی . 

چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای ) الف ( ، ) ج ( و ) د ( در خصوص بنگاههای  - 1تبصره 
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اقتصادی با توجه به شرایط ، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود ، به 

تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید . به منظور جلوگیری از 

اخلال در امنیت اقتصادی استان ، با توجه به خسارت های وارده به محورهای اقتصادی استان و همچنین 

بنگاه های اقتصادی استان با این  بایست ضمن بررسی و تطبیقکشاورزی ،صنایع و.... شورای تامین آن استان می

موضوع مصوبه خاصی در این زمینه می گذراند تا با تعلیق این اقدام به عدم ورشکستگی و رکود بنگاه های 

 نمود.اقتصادی استان جلوگیری می

ین زده با مصوبه شورای تأمانفجارهای سپاه در مناطق سیل»از آنجاییکه رییس کل دادگستری استان اعلام داشت:  .6

می بایست ضمن  بررسی موضوع که آیا اقدامات مورد اشاره دارای مصوبه شورای تأمین بوده  1«استان بود

است؟)با ذکر تاریخ و شماره مصوبه( یا تصمیم موردی توسط آن نهاد نظامی گرفته شده بود؟ چناچه اقدام بر 

)هر یک از -مجازات نیروهای مسلحقانون  38خلاف مصوبه شورای تامین بوده با پیگیری حقوقی مطابقماده 

مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و فرماندهان و مسؤولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد

باشند اجراء نکنند، شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن میشوراهای تأمین استان یا

نگردند به حبس از یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتریمشمول مجازات محارب نباشند چنانچه

 گرفت.صورت می( .شوندشش ماه تا دو سال محکوم می

 

 

 پیشنهادات

های مرتبط، اعم از هواشناسی،وزارت نیرو) مدیریت سد سازمان حقوقی دهی گزارشی مداوم نظام .4

ها، وضعیت ستان ،میزان بارندگیهای استان( و سایر مراجع ذیربط در خصوص وضعیت سدهای ا

رودخانه ها همچنین ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها  که در نهایت منجر به پیش 

 توضیح .است استان تامین شورای به بینی وقوع سیبلاب و خسارات به بخش های مختلف گردد

 موضوعی به تبدیل عمرانی و طبیعیمساله حادثه  یک سرعت به سیلاب از ناشی حوادث بروز با آنکه؛

 .خارج است شهری مدیریت های سازمان ید از طبعا آن مدیریت که شود می امنیتی

 یا و شهرداری همچون هایی سازمان که دارد وجود قانونی سازوکار به نیاز حوادث، بروز از پیش .۶

 واقع در بدهند. ای نوبه گزارش استان تامین شورای به شه،وزارت نیروو...  مثل شورای نهادهایی

 سازوکار یک آن برای باید که است استان شورای تامین برای ای ویژه مسئولیت امنیتی مداوم رصد

 برای مجلس به پیشنهاد لایحه و تدوین با تواند می مهم این شود دیده تدارک مشخصی حقوقی

 .باشد حوادث گیری پیش بحث در تامین شورای نظارتی فعالیت

                                                 
 8.https://tn.ai/1995676   

https://tn.ai/1995676
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 سطح در نه و وزرا هیات سطح در نه حوادث بروز مواقع در تامین شورای فعالیت اجرایی نامه آیین .8

 حوادث از امنیتی تلقی در قانونی خلاء دیگر مهم نکته .نیست موجود کشور های  وزارت نامه بخش

 چه در دیگر بیان به .دارد امنیتی حوادث تعریف در قانونی سنجه یک به نیاز مساله این. است

 نیاز مساله این. تلقی کنیم تامین شورای ورود مستلزم و امنیتی ابعاد دارای را حادثه یک باید صورتی

 شیوه سلیقه ای به مختلف حوادث با تا دارد )قانون اساسی 116موضوع اصل ( قانونگذار ورود به

 .نشود برخورد

جلوگیری از تدوین آیین نامه خاص در خصوص نحوه اطلاع رسانی در مواقع بحران به منظور  .1

در فضای مجازی و رسانه ها و لازم الاتباع بودن مصوبات شورای تامین در  گسترش و رواج شایعات

 مواقع بحران ها همچون مصوبات شورایعالی امنیت ملی در خصوص رسانه ها.

 

 وزارت راه، مسکن و شهرسازی و سیلاب -8-8-6

مختلف انسانی ، المان شهری ، زیر ساخت های تاسیساتی در حوزه های با وقوع سیلاب هایی همراه بود که از جهات  1389بهار 

مختلف شهرسازی ، مسکن و حمل و نقل خسارات سنگینی به جا گذاشت. پس از مطالعه و بررسی ابعاد مختلف این ماجرا از زاویه 

گردید که در گزارش پیش رو ، با  مسایلی که به عملکرد وزارت راه و شهرسازی مربوط بود سوالات متعددی از منظر حقوقی مطرح

توجه به پاسخ های واصله از ان وزارتخانه ، همچنین تجزیه و تحلیل دیگر امار و اطلاعات ارزیابی از عملکرد وزارتخانه مذکور در جریان 

 ارایه میگردد.  1389و فروردین  1381سیل های اسفند 

موظف به وظایف مربوط به پشیگیری مقابله و جبران خسارات ناشی از وزارت محترم راه و شهرسازی یکی از مهم ترین نهاد های 

قانون  "بلایای طبیعی در حوزه حمل و نقل و راه و شهرسازی می باشد . در قوانین متعددی به این مهم اشاره گردیده است ، از جمله 

قانون نظام مهندسی و  "،  "برناه ششم توسعه قانون  "،  "حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

قانون  "، "وظایف مربوط به دفترمقررات ملی وکنترل ساختمان)که یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است(  "،  "کنترل ساختمان 

اثر حوادث دیده در قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب "، " 1351تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 

 و... " 18/13/1382مصوب  "غیرمترقبه

با بررسی میزان و نوع خسارات وارده ، خسارت های مربوط به حوزه راه و شهرسازی بسیار قابل توجه می باشد. به عنوان مثال 

متر مواصلاتی و هزار کیلو 15، بیش از  1389طبق گزارش سیلاب منتشر شده از سوی سازمان مدیریت بحران کشور در فروردین ماه 

هزار واحد  41و حدود  % 111تا  % 61هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به صورت  41هزار پل و آبنما ، همچنین حدود  11

 واحد تجاری آسیب دیده اند . 2111در کنار  % 61تا  %11شهری و روستایی از 
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 جمع کل خسارت به تفکیک استان 1-8شکل 

 

در حوزه پیشگیری و مقابله با وقوع حوادث طبیعی ، متوجه وزارت راه و شهرسازی می باشد . برخی از همچنین وظایف متعددی 

 این وظایف عبارتند از :

که مقرر میدارد : دولت مکلف  18/13/1382مصوب  "دیده در اثر حوادث غیرمترقبهقانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب 9بند -

ساخته برای اسکان موقت و به همین میزان ت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیشاست اعتبارات لازم را برای ساخ

ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروز حادثه به سرعت در مناطق قطعات پیش

ل راه و شهرسازی استان ها باید اعلام دارند که ایا واحد های یش دیده مورد استفاده قرار گیرد. در مورد این وظیفه ادارات کآسیب

ساخته مذکور از سوی دولت در اختیار آن ها قرار گرفته یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ ، کیفیت توزیع این واحد ها مسئله 

 ت خود به این امر اشاره ای ننموده اند. مهمی است که تقریبا هیچ یک از ادارات کل راه و شهرسازی استان های سیل زده در گزارشا

شرح وظایف کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت " 5ماده 2بند 11مطابق قسمت -

ل و : اجرای مانورهای فصـلی در زمینـه وقـوع حـوادث طبیعـی و انسـان سـاز بزرگ در امور حمل و نق"1وزارت راه و شهرسازی

هواشناسی ، که در گزارشات موجود از سوی آن وزارتخانه ، اشاره ای به انجام چنین مانور هایی نشده است که این خلا ، موجب کاهش 

 آمادگی همه جانبه در مقابل بلایای طبیعی گردیده است.

میباشد  ، که مطابق قانون تحققا وجود بافت های فرسوده شهری موجب افزایش خسارات وارده در حوزه مسکن و شهر سازی -

حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری ، ایجاد چنین طرح هایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی 

                                                 
آئيين نامه اجرایی قانون تشکيلات سازمان مدیریت بحران کشور، یکی از کارگروه های تخصصی عملياتی آن سازمان ميباشد که مطابق  45کارگروه مذکور، طبق ماده.4 4

 عنوانش، مسئوليت آن برعهده وزارت راه و شهرسازی است.
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ت میباشد اما در گزارشات ارسالی از سوی این وزارتخانه اشاره ای به انجام چنین وظیفه ای نشده است که یقینا موجب افزایش خسارا

 گردیده است.

در میان علل مختلف وقوع آسیب های ناشی از سیل های اخیر ، طبق گزارش مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی در سال  -

یکی از مهمترین این عوامل عدم مطابقت بارگذاری و ضوابط ملی ساختمان در مواردی که ساخت و ساز در محدوه سیلابدشت  1389

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  : مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و  35ی باشد. مطابق ماده اجتناب ناپذیر بوده ، م

های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای طرحها ومقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان

عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. در صورت انجام کامل وظیفه مذکور ،  ها الزامی است، برضوابط و مقررات مزبور در مورد آن

نبایستی شاهد این حجم از ساخت و ساز های بی رویه در بستر رودخانه ها و مسیل ها میبودیم که شواهد حاکی از کوتاهی های انجام 

 گرفته در این زمینه میباشد.

وه تخصصی حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت شرح وظایف کارگر 5ماده 3بند 1مطابق قسمت -

ساعت پس از وقوع  12وزارت راه و شهرسازی: برآورد اولیه خسارات ریالی وارد شده و اعلام آن بـه سـازمان مـدیریت بحران کشور در 

که با توجه به آمار و اطلاعات موجود به نظر میرسد حادثه و ارسال گزارشات تکمیلی آن ، از وظایف وزارت راه و شهرسازی میباشد 

 وزارتخانه مذکور در کنار دیگر نهادهای مسئول ، وظایف خود را در زمینه ایجاد بانک جامع اطلاعاتی به خوبی انجام داده است. 

 پردازیم : در این قسمت به بررسی عملکرد ادارات کل راه و شهرسازی برخی از استان های سیل زده ، به تفکیک می

 الف( استان فارس : 

در خصوص بررسی آثار تخریخ جاده  11/14/1389با توجه به نامه ارسالی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در تاریخ 

طالعات ها ، پل ها و سازه های مقاطع رودخانه ای ناشی از سیلاب و چالش های مربوط به حمل و نقل جاده ای و ریلی ، بررسی ها ، م

و پژوهش های لازم از سوی آن اداره صورت نپذیرفته است و ارسال گزارش های لازم در این زمینه منوط به تامین اعتبار آن در سال 

 آتی گردیده است. 



981            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

یکی از مهم ترین دلایل افزایش خسارات ناشی از سیل در استان فارس 

طرح تفصیلی "و "شورای عالی شهر سازی و معماری ایران"طبق مصوبات مسئله تبدیل مسیل به خیابان می باشد که که این موضوع 

وزارت راه و شهرسازی به  1351قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  4میباشد . مطابق ماده  "شهر شیراز

ر معاون شهرسازی و معماری آن کند که تحت نظجای دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در تشکیلات خود واحدی ایجاد می

های جامع شهری از طریق بررسی و اظهار نظر در مورد طرح -1وظایف ذیل را برعهده دارد :  1،2،3وزارت با توجه به بند های 

های تهیه معیارها و ضوابط آئین نامه -2شوند. های فنی که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی و مؤسسات ذیربط تعیین میکمیته

 های  تفصیلی. های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحنظارت در تهیه طرح -3شهرسازی. 
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 (3شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4شکل )

است )مانند سیل سال بار شاهد باران های سنگین و سیل آسا بوده  5همچنین با توجه به اینکه شهر شیراز در یک سده گذشته 

( ، پیش بینی تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع سیل یا کاهش خسارات ناشی از وقوع سیل ضروری می باشد. از طرفی مطابق 1391

شرح وظایف کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و  " 5ماده 2بند 1قسمت 
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تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و انسان سـاز بـزرگ در بخـش مربوطه و تهیه و تدوین طرح تفصیلی هر نـوع : "شهرسازی

 حادثـه، برنامـه سـالیانه و نیـز شناسـایی ریسک حوادث ، بر عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد .

 ت راه و شهرسازی نیز می باشد.بر این اساس به نظر میرسد مسئولیت ناشی از مصوبات مذکور متوجه وزار

 ب(استان لرستان :

 در تصویر ذیل اقدامات انجام شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان قابل مشاهده میباشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5شکل )

بلایای جوی و  شرح وظایف کارگروه تخصصی حمل و نقل، شریانهای حیاتی، "با تطبیق وظایف وزارت راه و شهرسازی مذکور در 

، با گزارش موارد انجام شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان ، به نظر  "طوفان با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی 

 مورد زیر وظایف خود را انجام داده است : 2میرسد اداره مذکور حداقل در 

ات و تجهیـزات آسـیب دیـده توسط هر یک از زیربخشهای حمل : هدایت و ترمیم و بازسـازی سـریع تأسیسـ 5ماده 3بند 2قسمت

 و نقل مرتبط

 : ایجاد تسهیلات حمل و نقلی مورد نیاز برای مجریان بازسازی. 5ماده 4بند 1قسمت

 ج(استان مازندران :
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 (6شکل )

صصی حمل و نقل، شریانهای حیاتی، بلایای جوی و شرح وظایف کارگروه تخ "با تطبیق وظایف وزارت راه و شهرسازی مذکور در 

، با گزارش موارد انجام شده از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ، به نظر  "طوفان با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی 

 میرسد اداره مذکور حداقل در مورد زیر وظیفه خود را انجام داده است : 

 پل های موقت و مـدیریت بـرنگهـداری و اسـتفاده صـحیح از آنها : احداث 5ماده 2بند 18قسمت

 د(استان گلستان :

اصولی از جنبه مکان یابی های مواصلاتی غیریکی از مهم تریم دلایل بروز خسارت های ناشی از سیل در استان گلستان ، زیرساخت

 و ساز ه های تقاطعی به ویژه ظرفیت آبگذری پل ها میباشد. 
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 (1شکل )

از طرفی ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی، دریائی و هوائی با توجه به برنامه ها و 

هوائی نیازمندی های ترابری کشور ، همچنین تعیین ضابطه ها و معیارهای فنی، اقتصادی و ایمنی ترابری در راه های زمینی، دریائی و 

و نظارت بر اجرای آنها ، از اهم وظایف وزارت راه و شهرسازی میباشد که به نظر میرسد در موارد مذکور آثار کوتاهی آن وزارتخانه 

 مشهود است .

همچنین درزمینه ساخت و ساز در حریم رودخانه ها انضباط خاصی مشاهده نمی گردد باید در این زمینه در مورد مراکز جمعیتی  

در امتداد رودخانه ها مانند چارقلی)واقع در نقطه غربی مسیل(، دهنه، گامیشلی، خواجه نفس، کملر، بصیرآباد، قارقی، سیمین واقع 

شهر، کتوک، آرخ بزرگ، قلعه توماچلار، قلعه کریم ایشان، نظرآخوند، مختومقلی، قرنچیک، صحنه سفلی، آق قلا، قانقرمه، آق زبیر، 

لمه شالیان، گنبد کاووس و تعدادی دیگر از آبادی های کوچک و بزرگ دیگر که در مسیر رودخانه های انبارآلوم، حبیب ایشان، ی

جنوب به شمال این حوضه واقع هستند، باید بررسی های دقیقتری از نظر تجاوز به حریم رودخانه ها بعمل آید. تنگ کردن مسیر 

ده و لذا امن است، اشتباه بزرگی است که تاوانش را در سیل گلستان می توان رودخانه ها با این فکر که سال ها از این بستر آبی رد نش

 مشاهده نمود .

بنابراین تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در کنار دیگر دستگاه های مسئول ، میبایست وظیفه خود را در مورد پیشگیری و مقابله 

 فانه این مهم محقق نگردیده است .با ساخت و ساز در حریم رودخانه ها انجام میداده است که متاس

 

 منابع مورد استفاده:
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و بهار سال  87پاسخ های وزارت راه و شهرسازی به کارگروه حقوقی تدوین گزارش مربوط به سیلابهای اواخر سال  .1

84 

گزارش درس آموخته هایی از سیل های اخیر کشور، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، شکرچی زاده محمد،  .1

1184 

 14/11/1187گزارش سیل گلستان، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بیت اللهی علی،  .1

پیش نویس تحلیل اجمالی رودخانه گرگانرود استان گلستان، کارگروه سیل خشکسالی و مخاطرات طبیعی، دانشگاه  .8

 1187علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، اسفندماه

 1184شور، فروردینگزارش سیلاب، سازمان مدیریت بحران ک .1

 تارنمای وزارت راه، مسکن و شهرسازی)شرح وظایف و ...( .6

 * سایر منابع به صورت اسناد رسمی داخل متن قرار داده شده است.
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 وزارت کشور و سیلاب  -8-8-7

. این گزارش شودهای مطروحه واصل نشده است، گزارش زیر تقدیم میعلی رغم اینکه تا زمان تهیه این گزارش، پاسخ پرسش

 ها و نهادهای مختلف، گردآوری شده است:مستند به اسناد و مدارکی است که از طریق سازمان

استاندار خوزستان خطاب به وزیر کشور، به موضوع کمبود سرویس بهداشتی و  15/1/1389مورخ  426/1/44در نامه شماره  -1

اگیردار اشاره شده و درخواست تأمین موارد مذکور شده است؛ اما متأسفانه های عفونی و وحمام سیار و در نتیجه احتمال بروز بیماری

 اطلاعی از اقدام یا عدم اقدام سازمان مدیریت بحران در این زمینه وجود ندارد.

اداره کل مدیریت بحران کهگیلویه و بویر احمد خطاب به معاون وزیر کشور  5/1/1389مورخ  1115/44/14/89در نامه شماره  -2

آلات سنگین است و در ادامه نیز بیان شده رئیس سازمان مدیریت بحران کشور آمده است که یکی از معضلات جدی، کمبود ماشینو 

ها به رانش و ریزش کوه و آب گرفتگی منازل و معابر و ... منتهی خواهد شد. با این حال، مشخص نیست که است که ادامه بارش

 برای رفع این مشکلات اندیشیده است.سازمان مدیریت بحران، چه تدبیری 

اداره کل مدیریت بحران کهگیلویه و بویر احمد خطاب به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت  6/1/1389در نامه مورخ  -3

سازمان های ارتباطی روستاهای زیادی اشاره شده است، اما باز هم اطلاعی از تلاش بحران کشور نیز، به تخریب و مسدود شدن راه

 مدیریت بحران کشور و همچنین وزارت کشور برای بهبود اوضاع در دسترس نیست.

با توجه به ضرورت »مدیر کل مدیریت بحران استان خراسان رضوی آمده است که:  3/1/1389مورخ  11/44/39در نامه شماره  -4

شمند است دستور فرمایید پیگیری و اقدام مناسب در ای، خواههای محلی و رسانهرسانی به عشایر استان و درخواستتسریع در کمک

با این همه، اطلاعی از اینکه آیا اقدام یا اقداماتی توسط سازمان مدیریت « این زمینه مبذول و نتیجه را به این اداره کل منعکس نمایند.

 بحران کشور انجام شده است یا خیر، در دست نیست.

مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان خطاب به رئیس سازمان مدیریت بحران  9/1/1389مورخ  231/44/44در نامه شماره  -5

کشور، به موضوع افزایش میزان خروجی سد دز اشاره شده و به نتیجه آن که وارد شدن خسارت زیاد به روستاهای پایین سد است نیز، 

بحران کشور، در دست نبوده و مشخص نیست این سازمان  تصریح شده، اما اطلاعی از تمهید راهکارهای لازم از سوی سازمان مدیریت

ها، تجاوز به حریم و بستر چه اقدامی برای حل این مشکل انجام داده است. در پیوست این نامه، آمده است که عدم لایروبی رودخانه

کشور، چه اقدامی در جهت رفع ها از مشکلات اصلی بوده است. با این حال، باز هم مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران رودخانه

 این مشکلات انجام داده است.

موارد  29/12/1381مورخ  51955/1/51در نامه استاندار استان سمنان به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شماره  -6

و امکانات متناسب با آلات گزارش شده است و در انتها، درخواست تأمین ماشین 1381های اواخر سال متعددی از خسارات بارندگی

شرایط اقلیمی زمستانه، رفع نقاط کور ارتباطات مخابراتی مطرح شده است، اما مشخص نیست سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ 

 های مذکور، چه اقدامی انجام داده است.به درخواست

مورخ  132323/44/96ران کشور به شماره در نامه مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به رئیس سازمان مدیریت بح -1

ای از بروز خسارات به نقاط مختلف استان، گزارش شده است؛ اما اطلاعی از واکنش یا عدم واکنش سازمان ، موارد عدیده21/12/1381

 باشد.مدیریت بحران به این نامه در دست نمی
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به موارد متعددی از خسارات و  13/1/1389مورخ  1969/44/96در نامه مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران به شماره  -9

مشکلات به وجود آمده اشاره شده است، اما متأسفانه باز هم اطلاعی از اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به ارائه راهکارهایی 

 ها و خسارات، در دست نیست.جهت حل مشکلات مذکور و کاهش آسیب

یخ و شماره از جانب مدیری کل مدیریت بحران استانداری قزوین به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، ای فاقد تاردر نامه -8

های وارده به استان ذکر شده است، اما مشخص نیست که سازمان مدیریت بحران کشور چه ای از خسارات و آسیبموارد عدیده

 ه، اندیشیده است.تمهیدی برای کاهش خسارات احتمالی و رفع خسارات به وجود آمد

به رئیس سازمان مدیریت  26/1/1389مورخ  3285در نامه مدیرکل مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان به شماره  -11

های ابتدای سال گزارش شده است، اما اطلاعی از اقدام یا های وارده به استان در اثر بارندگیبحران کشور، موارد متعددی از خسارت

 باشد.های مذکور و جلوگیری از بروز خطرات آتی در دسترس نمیازمان مدیریت بحران در زمینه رفع خسارتعدم اقدام س

، به 11/1/1389مورخ  392/44در نامه مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به شماره  -11

کننده، پتو و ... تصریح شده است، اما متأسفانه اطلاعی از اقدام سازمان سایل گرمموضوع نیاز شهروندان به اقلامی نظیر چادر، آذوقه، و

 مدیریت بحران کشور نسبت به تأمین یا عدم تأمین اقلام مزبور، در دست نیست.

یده به ، ضمن اشاره به ورود خسارات عد12/11/1389مورخ  493/1/23در نامه استاندار استان ایلام به وزیر کشور به شماره  -12

آلات سنگین راهداری و ژنراتور برق اضطراری های غذایی، ماشیناستان، نیازهایی همانند دو فروند بالگرد، تأمین آب معدنی، بسته

 باشد.تصریح شده است؛ اما متأسفانه اطلاعی از اقدام یا عدم اقدام وزارت کشور نسبت به تأمین این اقلام، در دست نمی

رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور، ضمن اشاره به ناکارآمدی  26/1/1389مورخ  211/61/211/8111در نامه شماره  -13

نویسی برای اصلاح این ماده و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی تصریح شده شهرداری و تشکیل کارگروهی جهت تهیه پیش 111ماده 

نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او است. در ادامه این نامه، به این موضوع که هیچ شهروندی 

شود و باید مطمئن باشد که نتیجه تخلف ساختمانی، تخریب بنا است نیز، تصریح شده است. در انتها، از وزیر کشور پوشی میچشم

ن را در مسیر تصویب مجلس قرار دهد. نویس، آنویس مذکور فعال شده و پس از تکمیل پیشخواسته شده است تا کارگروه تهیه پیش

دهنده پیگیری ، نشان13/12/1389مورخ  11111با این حال، متأسفانه هرچند نامه وزیر کشور به معاون اول رئیس جمهور به شماره 

ه وجود دارد و قانون شهرداری است، اما متأسفانه نه اطلاعی از پیگیری مجدد ایشان در این زمین 111وی در مورد موضوع اصلاح ماده 

قانون فوق در جلسه هیئت دولت در دست است. بر  111نه اطلاعی از اقدام معاون اول رئیس جمهور جهت طرح موضوع اصلاح ماده 

این اساس، ضرورت دارد تا وزیر کشور، پیگیری خود را در زمینه موضوع فوق ادامه داده و معاون اول نیز موضوع مذکور را در یکی از 

 قانون مزبور به عمل آورد. 111نویس اصلاح ماده دولت مطرح نموده و اقدام عاجل را در زمینه تصویب پیش جلسات هیئت

قانون توزیع  4و  3های رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به وزیر نیرو، تبصره 12/12/1389مورخ  15155در نامه شماره  -14

ها و ها و برکههای عمومی و مسیلها و کانالبنا در بستر و حریم انهار و رودخانهعادلانه آب مبنی بر جلوگیری وزارت نیرو از احداث 

ها آورده شده و اقدامات قانونی لازم در این زمینه، درخواست شده است. با توجه به اینکه انجام چنین اقداماتی قبل از وقوع مرداب

ای را های اخیر، چنین مطالبهزمان مدیریت بحران، قبل از بروز سیلهای ابتدای امسال ضرورت داشته است، لازم بود تا رئیس ساسیل

رسد چنین عمل نکرده است. در هر حال، متأسفانه مستند یا مستنداتی از اقدام نمود و حال اینکه به نظر میاز وزیر نیرو مطرح می
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مل به وظیفه قانونی وزارتخانه متبوع، در دست رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در زمینه ارسال نامه برای وزیر کشور در مورد ع

 نیست.

استاندار اصفهان به رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، درخواست شده  11/11/1389مورخ  2136/1/21در نامه شماره  -15

اعتبارات تملک  داده در مناطق مختلف استان، در راستای تأمیناست تا با توجه به حجم گسترده خسارات ناشی از مخاطرات جوی رخ

دیدگان و تصویب در ای، کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی به منظور بازسازی آسیب های وارده و کمک به خسارتهای سرمایهدارایی

 هیئت محترم وزیران، اقدام مساعد انجام شود. با این حال، مشخص نیست که آیا اقدام مورد تقاضا، اعمال شده است یا خیر.

، 13/12/1389مورخ  2181/14/14/89عاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویر احمد به شماره مطابق نامه م -16

حجم خسارات وارده برآورد شده و تقاضا شده تا مساعدت لازم جهت رفع این خسارات مبذول شود؛ اما مشخص نیست که آیا مساعدت 

 مورد نظر، انجام شده است یا خیر.

اظهارنظر در خصوص طرح احداث سرپناه که  6های مجلس شورای اسلامی در بند ای که از سوی مرکز پژوهشمطابق توصیه -11

سازمان مدیریت بحران کشور با همکاری »منتشر شده، آمده است لازم است تا  25116515با شماره مسلسل  15/14/1389در تاریخ 

ی جمعیت عشایری در پیشگیری، حین بحران و در بازسازی و جبران سازآوری و مقاومسازمان امور عشایر ایران نسبت به تاب

ها و چارچوب اجرایی و آموزش و ریزی، تهیه دستورالعملها با یکدیگر تشریک مساعی کرده و نسبت به مطالعات و برنامهخسارت

 «رسانی مناسب در این حوزه اقدام کنند.اطلاع

ها های هیئت ویژه گزارش ملی سیلابپاسخ بخش اول سؤالات مربوط به کارگروه مطابق آنچه از سوی جمععیت هلال احمر در -19

بایست براساس قانون سازمان مدیریت بحران، هماهنگی و یکپارچگی در آمده است، می 18/14/1389مورخ  13111/21/89به شماره 

های متمادی از تصویب قانون مذکور، کماکان الهای مختلف مربوط به عملیات امداد و نجات صورت گیرد، اما علی رغم گذشت سحوزه

باشد. در این راستا اگرچه در برخی مسائل به صورت سازمان نیافته، هماهنگی ترین معضل، آمادگی و پاسخ به سوانح کشور میمهم

های بع تدوین شاخصالواقع، عدم وجود زبان مشترک و بالطرسید، اما فیمیدانی در حوزه بهداشت و درمان اضطراری به انجام می

گردید. در ادامه نیز آمده است موضوع فرماندهی یکپارچه یک وری در صحنه عملیات میکاری و کاهش بهرهعملیاتی، سبب موازی

دغدغه و مشترک و قدیمی است که به دلیل نبود سیستم یکپارچه اطلاعات و عملیات در حال حاضر تنها در سطوح کلان کشوری قابل 

شده در های تدوینرو، عدم رعایت چارچوبهای پیشترین چالشباشد. لازم به ذکر است با توجه به مراتب فوق، مهما میاعمال و اجر

های موظف است. بر این اساس، لازم است تا وزارت کشور از طریق هیئت دولت درصدد قانون سازمان مدیریت بحران از سوی دستگاه

 حلی برای مشکل مذکور بیابد.دیریت بحران برآمده و در ضمن، راهتر لایحه سازمان متصویب هرچه سریع

های کشور به مشاور وزیر کشور و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی نامه رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری 3مطابق ذیل بند  -18

المللی ژاپن )جایکا( در های بینکاریبرنامه مقابله با حوادث از جمله سیل با همکاری آژانس هم 11/12/1389مورخ  5595به شماره 

باید آغاز شده است، وزارت کشور می 1386حال تدوین می باشد. با اینکه در این بند تصریح شده است که تدوین این برنامه از سال 

 پیگیری نماید که تدوین این برنامه تا چه اندازه پیشرفت داشته و به چه دلیل تا به حال به اتمام نرسیده است.

ها و راهکارها در استان لرستان؛ چالش 1389گزارشی که معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان با عنوان سیلاب فروردین  -21

این گزارش آمده است، شروع عملیات اجرایی سد معشوره  38تهیه کرده است، حائز اهمیت است. مطابق آنچه در صفحه  1389خرداد 

شود که ین سد دارای مطالعات مصوب و تخصیص آب است. علاوه بر این، این سد در محلی احداث میمتوقف شده است و حال اینکه ا
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میلیون متر مکعب بوده است. این سد علاوه بر کنترل سیلاب،  285( 1389فروردین  21تا  4روز )از  16حجم آب عبوری از آن طی 

باشد. نماید تعطیلی آغاز عملیات احداث این سد میش، آنچه عجیب میمصارف کشاورزی، شرب و صنعتی نیز دارد. با توجه به این گزار

رود هیئت دولت موانع آغاز عملیات اجرایی این سد را برطرف با توجه به نقش غیر قابل انکار این سد در کنترل سیلاب، انتظار می

 نماید.

 

 

 نتایج:

توان نسبت به اهمال و قصور مطروحه واصل نشده است، نمی متأسفانه با توجه به اینکه پاسخ وزارت کشور نسبت به سؤالات -1

 وزارت کشور یا عدم آن، قضاوت نمود.

توان گفت عدم ارتباط مؤثر و قوی میان سازمان مدیریت بحران کشور و ادارات کل مدیریت بحران در به طور کلی می -2

ها به سازمان مدیریت بحران کشور رچند گزارشاتی از استانداریها باعث افزایش دامنه خسارات شده است. به تعبیر دیگر، هاستانداری

ارسال شده است، اما اطلاعی از ارائه یا عدم ارائه پاسخ به این گزارشات، در دسترس نیست. به بیان دیگرف با توجه به عدم ارسال 

پذیر های اخیر، امکانن در جریان سیلگزارش از طرف سازمان مدیریت بحران کشور، قضاوت در مورد قصور یا عدم قصور این سازما

 نیست.

تواند از ورود سالانه شهرداری می 111گونه که در نامه رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور آمده است، اصلاح ماده همان -3

تشکیل کارگروه مربوط به  هزار پرونده به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید؛ اما متأسفانه اقدامی از سوی وزارت کشور در زمینه 14

 1نویس اصلاح ماده مذکور به عمل نیامده، بلکه صرفاً به در دستور کار بودن اصلاح این ماده اشاره شده است.تهیه پیش

 

 

  

                                                 
1 . yon.ir/NKLPT 
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 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  و سیلاب  -8-8-4

ه ها، مسیل ها، تالاب ها و دریاچه های کشور را تصرفات غیر قانونی افراد در اراضی ملی، دولتی و همچنین در حریم بستر رودخان

در حوزه حقوق عمومی آثاری به مراتب بدتر از حوزه حقوق خصوصی   "غصب"قلمداد کرد. خاصه اینکه   "غصب"می توان مصداق 

تراشی، دست  در سطح کشور را نیز جنگل 1389دارد. از این منظر یکی از دلایل متقن جاری شدن سیل های ویرانگر در اوایل سال 

اندازی به منابع طبیعی، تغییر مسیر رودخانه ها و مسیل ها و همچنین ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، تالاب ها و 

دریاچه های کشور و در یک کلام غصب اراضی ملی و دولتی دانسته اند.با این وصف متصرفین اراضی مورد بحث ) که به تعبیری زمین 

یز نامیده می شوند ( که احیانا به هر نحو با اهمال دستگاه های متولی و سازمان های نظارتی بر روی اراضی ملی و دولتی اعمال خوار ن

ید نموده اند سعی در تثبیت تصرفات غاصبانه خود بر روی این اراضی دارند. در این مرحله با تغییر وضعیت و کاربری ملک اقدام به 

ی اراضی می نمایند و به منظور مشروعیت بخشی به تصرفات خود به سمت تثبیت رسمی مالکیت گام برمی ایجاد مستحدثات بر رو

دارند. ازاین حیث سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان رکن مهمی از دستگاه حاکمیتی، مخاطب این افراد در تثبیت رسمی 

که عملکرد سازمان ثبت در مواجهه با چنین تقاضاهایی؛ نقش و تأثیر قابل مالکیت و صدور اسناد برای ایشان می باشد. پر واضح است 

در ساختار حاکمیتی کشور دارد. بااین وصف اولاً چنانچه توان و قابلیت این  "نظام جامع اراضی و املاک  "ملاحضه ای در کنترل 

رد بحث را به نام دولت تثبیت نماید، اساساً موضوع سازمان در سطحی باشد که مقدمتاً و پیش از دست اندازی زمین خواران، اراضی مو

دست اندازی و تصرفات غیر قانونی افراد بر روی اراضی ملی و دولتی، حداقل فاقد رسمیت و پشتوانه سند مالکیت بوده وابراین اساس  

فرضی که به علت اهمال دستگاه های  خلع ید از اراضی مورد بحث و بازپس گیری آنها به نام دولت بسی سهل تر خواهد بود. ثانیاً و در

ذی سمت )همچون سازمان جنگل ها و مراتع کشور، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان اوقاف و ...( موضوع 

ا در تثبیت اراضی مزبور مغفول گذارده شده باشد، سازمان ثبت به عنوان بخشی از دولت، نقش و وظیفه ی صیانت از این اراضی ر

مواجهه با تقاضاهای پذیرش ثبت از جانب افراد دارد ) موضوعی که در قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک، زمین شهری، جنگل و 

 مراتع و همین طور شهرداری به صراحت بخ آن پرداخته شده است(.

لی و دولتی و همینطور اراضی واقع در بستر و با این اوصاف و با عنایت به اینکه تثبیت تصرفات غیر قانونی افراد بر روی اراضی م

حریم رودها، مسیل ها، تالاب ها و دریاچه ها به عنوان بخشی از علل جاری شدن سیلاب در سطح کشور و بالاخص سیلاب ویرانگر اوایل 

د در اراضی مورد بحث قلمداد گردیده بود،لذا اصل استماع منصفانه اقتضاء می داشت تا موضوع با ذکر مصادیق صدور سن 1389سال 

برای اشخاص غیر اصیل و همچنین احکام متعدد قانونی که حکایت از تکلیف سازمان ثبت در صیانت از اراضی ملی و دولتی دارد، نزد 

 مسئولین محترم سازمان ثبت اسناد و املاک مطرح و پاسخ و استدلال این سازمان استماع گردد.

شتمل بر احکام قانونی، شرح وظایف، تکالیف و تعهدات قانونی سازمان ثبت در این بر همین اساس موضوع طی شرح مفصلی، م

حوزه و همچنین موارد نقض و صدور سند بر روی اراضی مورد بحث ،به مسئولین محترم سازمان مزبور ارائه گردید تا پاسخ و دفاعیات 

 ایشان در یک بازه ی زمانی معقول ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

الوصف مشاهده میگردد که واکنش سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور به موضوع، تناسبی با اهمیت امر و فاجعه ی پیش مع 

آمده ندارد. چرا که با توجه به عمق فجایع پیش آمده و احتمال بسیار بالای تکرار آن در کشور بلاخیز ایران، حداقل انتظار از دستگاه 

یق درمسائل پیش آمده و موضوعات مبتلی به و اهتمام جدی در کنترل فرآیند ها، تغییر روندها و نهایتاً های ذی سمت و مسئول، تدق

 بهبود عملکرد ها در حوزه های مرتبط است. 
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بنابراین  اولاً سازمان مرکزی ثبت اسناد و املاک کشورکه اساساً نقش سیاست گذاری و نظارت بر فرآیند ها را بر عهده دارد پاسخی 

ه پرسش های متعدد هیأت ملی گزارش سیلاب ارائه ننمود. ثانیًا پاسخ دریافتی از تنها یکی از ادارات کل استانی سازمان ثبت اسناد و ب

املاک کشور) اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس( نیزدر نهایت ایجاز و اختصار و بدون پرداختن به ابهامات، سوالات و مسائل متعدد 

 یک کلام بدون تحلیل و بررسی و تنها در چهار عبارت تقدیم هیأت گردیده است.مطرح شده و در 

تدقیق در پاسخ مختصر و موجز اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس حکایت از این موضوع دارد که اولًا سازمان ثبت قائل به 

ره ی ثبت کنترلی بر این موضوع ندارد و ثانیًا اینکه در این موضوع است که نظارت بر ساخت و ساز ها بر عهده ی شهرداری هاست و ادا

حوزه تعهدات  کاداستری سازمان ثبت کنش گر نبوده و دستگاه ها ی همچون وزارت نیرو، سازمان جنگل ها و ... می بایست که 

ای الکترونیک سازمان ثبت را ضرورتاً با ارائه ی نقش های مربوط به اراضی تحت تولیت خود ، مقدمات تثبیت این اراضی در سامانه ه

 مهیا نمایند.

لذا علی رغم عدم دریافت پاسخ جامع و تحلیلی از جانب سازمان ثبت، موارد ذیل در خصوص نقش این سازمان در بروز وضعیت 

 فعلی و جاری شدن سیلاب های مکرر در سطح کشور تشریح می گردد:

هیأت ،مبنی بر چرایی صدور سند مالکیت در اراضی ملی، دولتی و همانطور که اشاره شد سازمان ثبت به سوالات عدیده -1

همچنین بستر و حریم بستر رودخانه ها و مسیل ها پاسخ مشخصی نداده است. با تدقیق مجدد در پاسخ اداره کل ثبت فارس نیز 

صادره برای ساختمانها  و مستحدثات، چندان از ابهام موضوع کاسته نمی شود! توضیح اینکه اداره کل ثبت فارس اعلام نموده که اسناد 

موخر بر صدور پروانه توسط شهرداری و ایجاد ساخت و ساز توسط افراد است. در صورتی که سوال اصلی هیأت، چرایی صدور سند 

م برای مستحدثات واقع در حریم و بستر رودخانه ها، مسیل ها و همچنین مستحدثات واقع در اراضی جنگلی و دولتی خارج از حری

قانونی شهر هاست؟ حوزه ای که اولاً شهرداری ها کنترلی بر روی آن ندارند ثانیًا همانطوری که در مقدمه ی گزارش ارسالی به سازمان 

محترم ثبت اعلام گردیده، دستگاه های متولی همچون سازمان جنگل ها، زمین شهری، وزارت نیرو و ... اظهار می دارند که در مرحله 

 صرفین غیر قانونی، با سند مالکیت رسمی در دست ایشان مواجه هستند!ی خلع ید از مت

سازمان ثبت ) در این بخش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس( در پاسخ ارسالی به طور غیر مستقیم دستگاه های متولی -2

 و بستر رودخانه هاو مسیل دانسته است.را مسئول اصلی عدم کادستر و تثبیت اراضی ملی،دولتی و همینطور اراضی واقع در حریم 

آن )) کلیه ی  8دانست. قانونی که به موجب ماده 1383شاید بتوان این استدلال سازمان ثبت را منطبق با قانون حدنگار مصوب 

ت اسناد و دستگاه ها مکلفند تمامی مستندات و اطلاعات توصیفی املاک خود را جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان ثب

املاک کشور قرار دهند((. در این صورت و به درستی نقش سازمان ثبت در کادستر نمودن اراضی مورد بحث را می توان یک نقش 

واکنشی قلمداد نمود و قائل به این بود که تا اقدام کافی از جانب دستگاه های متولی در ارائه نقشه ها و اطلاعات حقوقی صورت نپذیرد 

 ادر به کادستر نمودن اراضی نخواهد بود.اداره ثبت ق

اما در عین حال این موضوع را نمی توان دلیلی برای صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت بر روی اراضی مورد بحث دانست. توضیح 

ساله از  5مانی قانون حدنگار و پذیرفتن این موضوع که عدم کاداستر اراضی در برهه ز 8این که علی رغم حکم قانونی مقرر در ماده 

قانون حدنگار( به دلیل اهمال دستگاه های متولی همچون سازمان جنگل ها، وزارت نیرو، شهرداری ها،  3تاریخ تصویب قانون )ماده 

وزارت مسکن و شهرسازی و ... بوده است  )چنانکه  در پاسخ اداره کل ثبت فارس اشاره شده است که ، شرکت آب منطقه ای فارس به 

نقشه تقریبی بخشی از رودخانه ها و مسیل های شیراز را به اداره ثبت  14/12/1381ر مجموعه وزارت نیرو اخیراً و درمورخ  عنوان زی



812            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

بوده و وزارت نیرو ازتاریخ تصویب قانون تکلیف به ارائه نقشه و مستندات وفق ماده  1383ارائه نموده حال اینکه قانون حد نگار مصوب 

 است(.قانون حدنگار داشته  8

اما در عین حال نمی توان این قصور و اهمال دستگاه های متولی را مجوزی برای صدور سند توسط اداره ثبت بر روی اراضی مورد 

بحث دانست. ازاین جهت سازمان ثبت به عنوان بخشی از دستگاه حاکمیتی کشور رأساً تکلیف صیانت از این اراضی را دارد. حداقل 

انب غاصبین ، اراضی فرآیند ثبت اراضی به نام هر شخصی جز دولت را متوقف نماید. امری که اولاً نیاز اینکه با عدم پذیرش ثبت از ج

به بررسی، کنترل و نظارت حداکثری سازمان مرکزی بر روند ارائه خدمات در واحد های ثبتی مستقر در سطح کشور دارد و در این بین 

ید ثانیًا در نحوه ی آموزش کارکنان ثبتی موضوع صیانت از اراضی ملی و دولتی و باز تعریف برخی فرآیندها الزام و ضروری می نما

همچنین اراضی واقع در بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها به عنوان بخشی از شرح وظایف ایشان مد نظر قرار گیرد و ثالثاً این که در 

نوان متولی اجرای قانون( چنانچه با اهمال و عدم همکاری دستگاه تحقق تکالیف و تعهدات ناشی از قانون حدنگار، سازمان ثبت )به ع

های ذیربط مواجه بوده می بایست که موضوع را از طریق مبادی ذی ربط به دستگاه های نظارتی اعلام و پیگیری می نمود.موضوعی که 

      به علت عدم دریافت پاسخ از جانب سازمان مرکزی، اظهار نظر در خصوص آن میسور نیست.  
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 سازمان هواشناسی و سیلاب  -8-8-8

 1184های سال عملکرد سازمان هواشناسی در سیلاب مربوط به نهاییگزارش 

 

با وقوع سیلاب هایی همراه بود که موجب عسرت بسیاری از هموطنان و  1389و نیمه اول فروردین ماه  1381اواخر اسفندماه سال 

اندوه همه ایرانیان گشت. پس از مطالعه و بررسی ابعاد مختلف این ماجرا که به نحوی از انحاء به عملکرد سازمان هواشناسی کشور 

انصاف ایجاب می کرد، قبل از هر قضاوتی ابتدا مربوط بود، سوالاتی مهم هر ذهن جویای حقیقتی را به خود جلب می کرد که عدالت و 

 آنها را این سازمان در میان نهاد، پاسخ ایشان را دریافت نمود و سپس به تجزیه و تحلیل ماجرا و استنتاج دست زد.

نی بیبرای کشوری چون ایران که مستعد و متأثر از پدیده های جوی از جمله طوفان، سیل و ... است، وجود نهادی برای پیش

صحیح و دقیق از وضعیت و پدیده های جوی بسیار ضروری است. چرا که وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای بسیاری هستند که با نظر 

سازانه گیری و اقدام نمایند. به واقع سازمان هواشناسی دارای نقش تصمیمبه داده های سازمان هواشناسی کشور قرار است تصمیم

پیش بینی  با ی مرتبط است. هواشناسی کشور بر اساس توضیحات ارائه شده به عنوان وظیفه ذاتی خویش، بایدنسبت به دیگر نهادها

صحیح و به موقع پدیده های جوی، ابعاد خسارات وارده را تا حد زیادی کاهش دهد. بنابراین زمان پیش بینی و اطلاع رسانی به موقع 

 رخداد این پدیده ها اهمیت ویژه ای دارد

رسی کیفیت و کمیت اطلاعیه ها و اخطاریه های صادر شده توسط سازمان هواشناسی کشور در بازه زمانی وقوع سیل های اواخر بر 

ما را هم برای قضاوت عادلانه و منصفانه در خصوص این سازمان و هم برای  1389و نیمه اول فروردین ماه  1381اسفندماه سال 

 ه کننده از داده های هواشناسی یاری می کند.سنجش عملکرد سایر سازمانهای استفاد

پیش بینی سیلاب های اخیر از جانب سازمان هواشناسی کشور در مقیاس زمانی کوتاه مدت انجام و نتایج این پیش بینی ها در 

 ساعت قبل از وقوع پدیده اطلاع رسانی شده است. 49ساعت و اخطاریه ها تا  12قالب اطلاعیه ها تا 

ها و اخطاریه ها سازمان هواشناسی کشور بر اساس معیارهایی که پیشتر گفته شد، حاکی از آن است که این  بررسی اطلاعیه

ها را اخطاریه در سطح ملی، وقوع سیل، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه 16اطلاعیه و  13سازمان با صدور 

 می آید، اطلاع رسانی کرده است: 2و  1چنانکه در جدول شماره 

 های ملیاطلاعیه –( 1جدول شماره )
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 اخطارهای ملی –( 1جدول شماره )

 
در بازه زمانی اخیرالذکر در استانهای در معرض خطر سیل نیز صادر شده است  اخطاریه 21اطلاعیه و  31در سطح استانی، تعداد 

 ( شاهد آنها هستیم.3که به تفکیک در جدول شماره )
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با مقایسه انواع اعلامیه ها و اخطاریه های هواشناسی پیشنهاد شده توسط سازمان هواشناسی جهانی و موارد صادر شده به وسیله 

مشخص می شود که از نقطه نظر مقیاس زمانی صدور اعلامیه ها، عملکرد سازمان هواشناسی غالباً منطبق با سازمان هواشناسی کشور 

استانداردهای موجود است و اطلاعیه ها و اخطاریه های لازم بر اساس نوع پدیده جوی، عمومًا در زمان های مناسب صادر می شوند. اما 

سازمان هواشناسی کشور، مشابهت هایی وجود دارد که این امر باعث می شود میزان مخرب در محتوا و متن اطلاعیه ها و اخطاریه های 

بودن یک پدیده، از نوع اعلامیه های صادر شده چندان قابل درک نباشد. به بیان دیگر نزدیک بودن سطح هشدار در اطلاعیه ها و 

، باعث کاهش حساسیت کاربران به وقوع حوادث می شود. بنابراین اخطاریه ها و مشابه بودن محتوای متن و ادبیات به کار رفته در آنها

رسانی پیش بینی های انجام شده و با استفاده از ادبیات متفاوت در سطوح مختلف اعلامیه ها، درک عمومی از با تفکیک بهتر اطلاع

 مقیاس وقوع پدیده های زیان بخش جوی، بهبود خواهد یافت.

ها و اخطاریه های صادر شده، بعضًا این گزاره مطرح می کردد که در بسیاری از کشورهای دنیا پیش درباره فاصله زمانی اعلامیه 

مدت و طولانی مدت انجام می گردد که پیش بینی ها برای مقاصد اقتصادی و اجتماعی کاربردهای فراوانی دارند. بینی های میان

هره فراوانی می برند و از این نوع پیش بینی ها برای مقاصدی نظیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از پیش بینی های فصلی ب

به دلیل حساسیت این بخش به خشکسالی های طولانی مدت و همچنین  -مقابله با بحران های اقلیمی، حمل و نقل، کشاورزی 

قبیل پیش بینی ها کمتر از پیش و ...  بهره می برند. اگرچه قطعیت و درجه اعتمادپذیری این  -بارندگی های شدید و غیر معمول 

بینی های کوتاه مدت است، لکن به هر حال از ضریب آمادگی در برابر شرایط بحرانی احتمالی را بالا می برد. این در حالی است که 

یش پیش بینی های میان مدت و بلند مدت در کشور ما چندان که بایسته و شایسته است انجام نمی گیرد. مطالعه و بررسی هفت پ

نشان می دهد که در برخی موارد این پیش بینی ها با خطا همراه بوده است. به  1381-1389بینی فصلی انجام شده در سال آبی 

در محدوده نرمال خواهد بود  1389عنوان شده که بارش فروردین ماه  1381دی  31عنوان مثال در پیش بینی انجام شده در تاریخ 

اق افتاده در سه حوضه مورد بررسی نشان میدهد که بارش های بسیار بیشتر از نرمال اتفاق افتاده است در صورتی که بارندگی های اتف

یا علیرغم پیش بینی ارائه شده برای اسفندماه که میزان بارش برای همه نقاط کشور کمتر از نرمال پیش بینی شده است، حوضه قره 

درصد بیشتر از نرمال داشته است. البته این پیش بینی  111ل کشور، بارندگی سو و گرگان به عنوان یکی از حوضه ها واقع در شما
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برای برخی مناطق جنوب غرب به صورت صحیح انجام شده و بارش در اسفندماه کمتر از نرمال بوده است. در مجموع می توان گفت 

این پیش بینی ها به طور کلی در کشور  که اگر چه پیش بینی های فصلی با عدم قطعیت همراه است، اما لازم است میزان صحت

درصدی مورد ادعای سازمان هواشناسی  11افزایش یافته تا بتواند برای سایر نهادهای ذی ربط قابل استفاده و استناد باشد. صحت 

شده است. به  کشور نیز برای برخی از مقاصد می تواند کاربردی باشد، اما عموما مشاهده می شود که صحت آنها کمتر از مقدار ذکر

منظور شفاف سازی، پیشنهاد می شود سازمان هواشناسی کشور در دوره های مشخص، پیش بینی های ارائه شده را مورد صحت 

سنجی قرار داده و میزان صحت و دقت آنها را در قالب گزارش های مشخص منتشر نماید. به طور کلی پیش بینی های فصلی باید از 

و همچنین درصد انحراف پارامترهای اقلیمی مانند بارش و دما از نرمال به میزانی قابل اطمینان باشد که  نظر مقیاس زمانی و مکانی

 بتوان بر آن مبنا برنامه ریزی های متناسبی را انجام داد.

ناسی بر نکته ای که در مطلب  اخیرالذکر می بایست و شایسته است که مدنظر واقع شود تا قضاوت درباره عملکرد سازمان هواش

مدار عدالت و انصاف قرار گیرد، توجه و لحاظ نمودن محدودیت ها و کمبودهای سازمان هواشناسی کشور است که با در نظر گرفتن 

 کارویژه و جنس فعالیت های این سازمان اهمیت و ضرورت فوق العاده برخوردار است.

 

 فقدان تجهیزات با کمیت و کیفیت مناسب

المللی و علمی تهیه می هواشناسی اگرچه که تجهیزات هواشناسی مطابق با بالاترین استانداردهای بین به گفته مسئولان سازمان

های سخت افزاری این سازمان نیاز گیرند، اما با توجه به فناوری های موجود و روز دنیا تعداد و نوع سامانهشوند و مورد استفاده قرار می

های همدیدی و بق برنامه مدون سازمان به متولیان امر ارائه گردیده است. پراکندگی ایستگاهبه تکمیل، توسعه و ارتقاء داشته که ط

اقلیم شناسی برای مقاصد هواشناسی همدیدی و اقلیم شناسی کفایت می کند ولی برای تعیین مخاطرات هواشناسی در مقیاس 

سیل اخیر نیز تجهیزات موجود عملکردی خوبی داشته اند اما این کوچک که دوره برگشت بالائی دارند، نیاز به تکمیل و ارتقا دارد. در 

 مسئله ضرورت ارتقاء و بروزرسانی را رد نمی کند و تا نقطه مطلوب فاصله دارند.

رادار طی  8دستگاه رادار طرح شبکه ملی رادار،  24طبق اظهارات مسئولین این سازمان شبکه رادار هواشناسی کامل نیست و از 

شده است. در ایستگاه های جو بالا نیز به سبب کمبود رادیو سوند تنها در تعدادی از آنها و در یک نوبت بالن هواشناسی سال نصب  15

 ارسال می شود.

 نمودارهای ذیل حاکی از صحت موارد مطروحه در خصوص فقدان تجهیزات به مقدار و کیفیت مناسب در این سازمان است.

 

 طول زمانوضعیت ایستگاه های فعال در 
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وضعیت ایستگاه های فعال بشدت افول داشته است و بنابراین ضریب  1382همانطور که در نمودار فوق مشاهده می شود، از سال 

 پراکندگی توزیع ایستگاه ها افزایش یافته است. چنانکه در نمودار ذیل این مسئله به روشنی دیده می شود.

 در طول بازه زمانی داده هاترین ایستگاه میانگین فاصله تا نزدیک

 
 

درحال حاضر توان گوارد داده در کشور شامل سازمان هواشناسی و دانشگاهها و دانشکده های مرتبط با هواشناسی بطور عملی 

وجود ندارد. ضمن اینکه توان   4DVARیا  3DVARبسیار محدود است و از طرفی توان محاسباتی مورد نیاز برای استفاده از روشهای 

می باشد که قطعاً نیازمند ارتقا می باشد.   211TBYTEو تجهیزات ذخیره سازی در حدود  1348TFLOPSردازش این سازمان پ

ترافلاپس توان پردازشی دارد که در مقایسه با کشورهای  14سامانه های پردازشگر سازمان هواشناسی کشور در بالاترین سطح خود 
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مرتبه توان پردازشی  911وب می شود. چه اینکه برای مثال از مرکز هواشناسی انگلیس بیش از توسعه یافته بسیار پائین و ضعبف محس

 ترافلاپس دارد. 111آن کمتر است. سازمان هواشناسی ایران در حال حاضر نیاز به سامانه ای با توان حدوداً و حداقل 

ن کالیفرنیا تهیه شده است، مشاهدات زمینی بارش بر اساس گزارشی که توسط گروه هیدرولوژی و سنجش از دور دانشگاه اروای

شامل رادارهای هواشناسی و ایستگاه های باران سنجی عموماً توزیع مکانی نامناسبی در سطح ایران داشته و همچنین دسترسی به 

ی که از صدها کیلومتر آن داده های آن ها چندان آسان نیست. به علاوه، این ابزارها قادر نیستند تصویر کاملی از یک پدیده هواشناس

 سوی مرزهای ایران آغاز شده و به تدریج دامنه مکانی بزرگی را در بر می گیرد نشان دهند.

 

 عدم اختصاص یا امکان تأمین بودجه کافی

مورد با معضل نقدینگی برای تأمین بودجه اسناد و مدارک واصله از سازمان هواشناسی کشور نیز دال بر این مهم است این سازمان 

نیاز جهت ارتقاء کمی و کیفی ملزومات مورد نیاز خود بوده و هست. چنانکه داود پرهیزکار رئیس سابق سازمان هواشناسی کشور در 

میلیون  31رابطه با بودجه این سازمان با نگاهی تطبیقی عنوان داشت که با احتساب دلار چهار هزار تومانی، بودجه سازمان هواشناسی 

میلیون دلار  421میلیون دلار یا آلمان  151شود، حال آنکه اعتبار هواشناسی ژاپن که یک چهارم کشور ما وسعت دارد دلار برآورد می

 به موضوع هواشناسی اختصاص داده است.

پیشنهاد درج سه تبصره جدید در این  1389سال  بودجه مطابق اظهارات کتبی سازمان هواشناسی کشور، این سازمان در لایحه

و   ارسال کرده است که یکی از آنها در مبانی 1381/  11/  25/ دب مورخ  311-11-9232را به وزارت متبوع طی نامه شماره  بودجه

با اعتباری پیشنهادی پنج هزار میلیارد ریال اشاره دارد. در مبانی و دلایل  دقیقًا به پدیده های زیانباری چون سیل دلایل توجیهی،

 است:توجیهی این تبصره آمده 

به منظور پیشگیری و پیش آگاهی و در نتیجه مدیریت ریسک حوادث غیر مترقبه و کاهش آثار زیانبار پدیده هایی چون سیل ، 

توفان، خشکسالی، سرمازدگی، تگرگ و از میان رفتن محصولات کشاورزی و ... ، که در طی سال خسارات هنگفتی به جان و مال مردم 

ادی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد سازمان هواشناسی کشور می توانند به شرط تکمیل زیرساخت های وارد می نماید و تبعات اقتص

سخت افزاری و نرم افزاری و تکمیل شبکه پایش هواشناسی و سامانه هشدار سریع نقش بسزایی در کاهش هزینه های مترتب و 

 تصمیم سازی قبل از بروز بحران داشته باشد.

تعیین تکلیف بودجه سالیانه، سپس از عدم تخصیص کافی و به موقع بودجه سازمانها، نهادها و ... همگی در کندی و تعلل در 

 معضلات مذکور دخیل و باعث ضعف عملکرد سازمان هواشناسی کشور شده است.

ی کشور تخصیص داده بعلاوه اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت اسناد خزانه اسلامی به سازمان هواشناس

امکان جذب آن  1381شده است و به دلیل محدودیت های پیش رو و عدم پیشرفت فیزیکی قراردادهای منعقده با پیمانکاران در سال 

( قانون بودجه که تا زمان سررسید 5مهیا نگردیده است. حتی مجوز پرداخت نقدی اعتبارات تخصیص یافته از محل بند)ز( تبصره )

 ( نیز علیرغم پیگیریهای صورت گرفته مثمر ثمر نبوده است.1381 / 11 / 26مورخ  582916)نامه شماره مصرف نشده 

 تصویر ذیل نیز حکایت از ادامه روند عدم اختصاص بودجه کافی و مناسب برای سازمان هواشناسی کشور دارد که در ادامه می آید:
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گیری های یر این است که پس از رخدادهای مخرب جوی اگر در موضعیکی از معضلات سازمان هواشناسی کشور در سالهای اخ

وزیر مربوطه مورد حمایت قرار می گیرد ولی مایحتاج و الزامات بودجه ای این سازمان برای رفع نواقص و نارسایی ها تأمین نمی گردد. 

اکنون شنی قابل رؤیت است، طوری که هم( به رو85تیر  29( و سیل کن سولقان )83خرداد  12این مسئله پس از طوفان تهران )

 می باشند. 89و فروردین  81مسئولین این سازمان نگران تکرار و ادامه این سیکل معیوب درباره سیل های اسفند 

 

 موانع و مسائل مربوط به جذب و پرورش نیروی انسانی کافی و کارآمد

تربیت کارمندان فنی »کی از وظایف سازمان هواشناسی را بند )ب( ماده واحده قانون اجازه تأسیس اداره کل هواشناسی ی

 عنوان کرده است.« التحصیلهای کلاسهای مذکور بر طبق مقررات عمومیهواشناسی و تأسیس کلاسهای اختصاصی و استخدام فارغ

تا ر کشودر سی قلیم شنای و اجوم مینه علودر زهش وپژزش و موآضعیت و» سازمان هواشناسی کشور در پاسخ به این سوال که 

به منظور تکمیل کادر هیات علمی  1385، عنوان داشته است که پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو از سال «؟ستب امطلوازه نداچه 

خود بیش از شش بار فراخوان جذب هیات علمی اعلام کرد، که متاسفانه تعداد کمی از متقاضیان واجد شرایط علمی و تخصصی جذب 

 .این پژوهشگاه شدند

ذیلًا ارائه می گردد که بر اساس تعداد  81لغایت شهریور 84در این راستا جدول مربوط به هفت فراخوان انجام شده از شهریور

 جذب شده اند. 81افرادی است که تا پایان آبان ماه سال 

 

 87الی  88جدول آمار جذب هیئت علمی در پژوهشکده هواشناسی از سال 

 
عضو هیئت علمی،  26ه چشم می خورد این است که سازمان هواشناسی کشور علیرغم امکان جذب که در جدول فوق ب اینکته

تنها نسبت به جذب پنج متقاضی اقدام کرده است. چنانچه مطابق گفته های این سازمان متقاضیان واجد صلاحیت های لازم نبوده اند، 
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سپس تعلیم و تربیت ایشان بر اساس بند ب ماده واحده قانون اجازه این سازمان می توانسته است با جذب خیرالموجودین متقاضیان و 

تربیت کارمندان فنی هواشناسی و تأسیس کلاسهای اختصاصی »تأسیس اداره کل هواشناسی که یکی از وظایف سازمان هواشناسی را 

ه ارتقاء ایشان و تأمین نیروی مورد عنوان کرده است، نسبت ب« التحصیلهای کلاسهای مذکور بر طبق مقررات عمومیو استخدام فارغ

نیاز خویش اقدام به عمل آورد. بعلاوه این سازمان هیچگونه دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت متقاضیان ارائه نداده است و لذا فرض این 

از جانب این سازمان مسئله ممکن است که اشکال در ناحیه و موضع دیگری بوده باشد. بنابراین مورد اخیر مستلزم توضیح و ارائه اسناد 

 می باشد.

بینی و دیدبانی استانها )غیر از هیئت علمی(،  سازمان هواشناسی کشور عنوان داشته است که با درباره جذب نیرو در بخش پیش

است کمبود نیرو مواجه است و طی سالهای اخیر جذب نیرو در استانها میسر نبوده است و عنوان داشته اند که علت این مسئله، این 

 باشد.که این سازمان دولتی است و متأسفانه به سبب پرداختهای نسبتاً ضعیف در جذب و نگهداری نیرو موفق نمی

سازمان هواشناسی همینطور عنوان داشته است که با توجه به کسب مستمر یافته های علمی مربوطه و بروزرسانی اطلاعات در این 

در سالهای اخیر به سبب محدودیتهای کشور با معظل عدم امکان حضور مستمر و  -ه بینی همواربه ویژه در بخش پیش -سازمان 

 ای مواجه شده است.المللی و منطقهمنظم کارشناسان این سازمان در کارگاههای آموزش تخصصی در مراکز بین

نسانی در این سازمان، موضوع بر اساس اظهارات کتبی سازمان هواشناسی کشور درباره معضلات و مسائل مربوط به کمبود نیروی ا

استخدام نیروی انسانی مورد نیاز پیشتر در سند نیروی انسانی ارائه شده به سازمان اداری و استخدامی منعکس شده است و طی نامه 

نفر مطرح و همینطور طی نامه  1111به تعداد  لزوم تخصیص سهمیه استخدامی 1385 / 18 / 28دب مورخ  / 316-11-8159شماره 

سهمیه  951به وزیر محترم راه و شهرسازی نیز مسئله نیاز به تخصیص و ابلاغ  1381 /18 /11مورخ  121411 / 111 / 12شماره 

 استخدامی به سازمان اداری و استخدامی کشور از جانب سازمان هواشناسی کشور عنوان شده است.

سانی کارامد و متخصص و حفظ آنها در حوزه های دیدبانی و در حال حاضر و مجموعاً، سازمان هواشناسی کشور از حیث نیروی ان

مورد آنها در حوزه دیدبانی است. ضمن  951پست بلاتصدی دارد که  1511بینی )اصلی ترین وظایف سازمان هواشناسی ( بیش از پیش

وانمند، قادر به حفظ و اینکه سطح پایین حقوق و دستمزد همکاران این سازمان موجب شده است که حتی در صورت جذب افراد ت

 نگهداری آنها نباشد و این غالباً جذب سایر ارگانها و دستگاها شوند.

 

 ضرورت تدوین قانون و برنامه جامع سازمان هواشناسی

است که در قالب یک ماده واحده و سه  11/12/1331در حال حاضر تنها قانون مدوّن درباره سازمان هواشناسی کشور، مربوط به 

باشد. در حقیقت این سازمان علیرغم جایگاه خطیر و ارتباط با حوزه های پر خطر حیات اهالی مملکت، دارای قانون و  تبصره می

نامه اجرایی جامع، دقیق و کارآمد نبوده و جا دارد این موضوع محل تأمل و بحث صاحبنظران قرار گیرد و از قوای مجریه و مقننه آئین

 قالب لایحه یا طرح اقدامی درباره این مهم انجام داده اند یا خیر، توضیح خواسته شود.درباره اینکه آیا تا کنون در 

فقدان قانون جامعی که کارویژه های سازمان هواشناسی کشور و حدود وظایف و اختیارات آن را به عنوان متولی یکی از 

سازمان با سایر نهادها و ناهماهنگی بین دستگاه ترین اعمال حاکمیتی مشخص و معین نماید، باعث مخدوش شدن روابط این حیاتی

بینی برای استفاده دستگاه وری آنها می گردد. برای مثال برخی مجموعه ها اقدام به تهیه پیشهای مختلف و نهایتًا گاه کاهش بهره
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هوا وابسته به شهرداری تهران نمایند که از جمله آنها مدیریت آب نیرو وابسته به وزارت نیرو یا مرکز کنترل کیفیت متبوعشان می

 هستند که در واقع مشغول موازی کاری و ایجاد نتایج زیان باری برای کشور می گردند. به عنوان نمونه 

علاوه بر مورد اخیرالذکر، برای برخی سازمانها مانند امداد و نجات، راهداری، جهاد کشاورزی، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت 

ای با ساطمان هواشناسی کشور هستند، بطور کلی برای بکارگیری خدمات هواشناسی که مند تعامل مستمر و سازندهفرودگاهها که نیاز

دارای حجم فروانی از داده است، بسترهای ارتباطی روزآمد و ظرفیت لازم و پایدار وجود ندارد و چون قانون خاصی نیز در این باره 

ساز خواهد بود. در این باره یکی از نامه های سازمان هواشناسی را ذیلاً مشاهده می کلبینی نشده است، این معضل همواره مشپیش

 نمایید:
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 نظران و فعالان سازمان هواشناسیمندی از تجارب و نظرات صاحببهره

رد همراه با نظرات خود مبنی بر افزایش قابل توجه بارش های را مطرح کردند که اغلب با  1381برخی کارشناسان در سراسر سال 

 :طعن و البته بدیهی انگاری های مسئولین ذیربط همراه بود از چنانکه در اخبار ذیل می بینیم

 

 )اوایل سال( http://yon.ir/SlL88یک 

آقای داوود پرهیزکار)معاون وزیر راه در خبر فوق به نقل از ایرنا می خوانیم که آقایان عیسی کلانتری)رئیس سازمان محیط زیست(، 

و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی وقت(، مسعود حقیقت مدیرکل شبکه پایش سازمان هواشناسی به راحتی از کنار برخی 

انستند از ها درباره گذار ایران از خشکسالی به ترسالی گذشته و آن را غیرعلمی، نامعتبر و ... می خوانند. در حالی که می توبینیپیش

زنی های واکنش نشان باب دفع خطر محتمل، ضمن عدم پذیر ورود کشور به ترسالی، با احتیاط بیشتری نسبت به این نظرات و گمانه

 .می دادند

 

 )اواسط سال( http://yon.ir/hLAA7دو 

شناسان مبنی بر حرکت ایران به سمت ترسالی، ریاست وقت سازمان در خبر فوق به نقل از ایرنا با توجه هشدار برخی کار

هواشناسی کشور این مسئله غیر علمی می خواند و می گوید: هیچ یک از این اظهار نظرها علمی نیست و مبنا ندارد. جای تاسف دارد 

ریزی برای سازگاری با اقلیم کشور و که برخی کارشناسان داخل و خارج کشور به جای پذیرش شرایط آبی موجود در ایران، برنامه

کنند. آنچه در دنیای امروز مطرح است و در جوامع علمی جهان مورد جلوگیری از توسعه ناپایدار چنین نظرات غیر علمی مطرح می

 .و اثرات ناشی از آن است« گرمایش جهانی»گیرد توجه قرار می

 

 )اواخر سال( ir/OQcaChttp://yon.سه 

در خبر فوق به نقل از خبرآنلاین، صادق ضیاییان رییس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی می گوید: به طور کلی پیشبینی 

ولی ممکن است در این روند چند سال هم ترسالی داشته باشیم، »های آینده روندی کاهشی است میزان بارش برای کل کشور در دهه

درپی را تجربه کنیم ولی بعد از آن وارد یک سال ترسالی پی 3یا  2های خشکسال بیشتر است. شاید اصلا موع تعداد سالاما در مج

 .این گفته ها مؤید این مهم است که احتمال ترسالی مسئله دور از ذهنی نبوده است«. دوره چند ساله خشکسالی شویم

کشور، چندان که بایسته و شایسته است، نسبت به پذیرش نظرات کارشناسان اخبار فوق حاکی از آن است که سازمان هواشناسی 

خارج از سازمان اهتمام و التفات نظر نداشته و به این مهم که تدبیر برای دفع خطر محتمل به مراتب بهتر از نادیده انگاشتن آن است، 

د گمانه های مربوط به افزایش قایل توجه بارش ها در ملتزم نبوده است. در حقیقت انتظار می رفت سازمان هواشناسی کشور با وجو

 ، جلسه و دیداری با قائلین به این مسئله ترتیب می داد و نظرات آنان را استماع می نمود.89سال 

 

 جمع بندی نهایی

و  81واخر سال قضاوت درباره عملکرد سازمان هواشناسی کشور با تجزیه و تحلیل قانون، کارویژه و عملکرد آن درباره سیل های ا

 با عنایت به موارد مطروحه امر بسیار دشوار است. لیکن آنچه مسلم است این است: 89اوایل سال 

http://yon.ir/SlL88
http://yon.ir/hLAA7
http://yon.ir/OQcaC
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المللی پیش در باب اطلاعیه ها و اخطاریه ها کوتاه مدت، این سازمان عملکرد قابل قبولی داشته و همگام با استانداردهای بین .1

 رفته است.

معتقدند متن و محتوای اخطاریه های صادر شده توسط سازمان هواشناسی کشور از نظر بیان نوع * بعضی کارشناسان و نهادها 

مخاطره جوی، زمان شروع، مکان های جغرافیایی تحت تأثیر، توصیه حفاظتی و وضوح متن اخطار با استانداردهای سازمان هواشناسی 

زمان و مدت اوج پدیده با استانداردهای مذکور مطابقت ندارد. در این باره جهانی مطابقت داشته، لیکن از نظر بیان مقدار، زمان پایان و 

المللی مستلزم مدت و بلندمدت از حیث هماهنگی با استانداردهای بینبینی های میانباید ملحوظ نظر داشت که این موارد و ایضًا پیش

که به گواهی آمار و اسناد، سازمان هواشناسی کشور دچار المللی است برخورداری امکانات و تجهیزات مطابق با استانداردهای بین

 کمبودهای قابل توجهی از حیث امکانات و تجهیزات می باشد.

 

سازمان هواشناسی کشور طی سالیان متمادی از حیث کمیت و کیفیت بودجه سالیانه، همواره در مضیقه بوده است که این  .2

 مستلزم اهتمام ویژه دولتها می باشد.مسئله با توجه به حساسیت کارویژه این سازمان، 

 

درباره نیروی انسانی، مسئله به دو بخش تقسیم می شود. یکی استخدام نیروی انسانی متخصص عادی یکی استخدام نیروی  .3

انسانی متخصص هیئت علمی که در اولی مطابق اسناد ارسالی از جانب آن سازمان، همراهی نهادهای ذیربط درباره صدور 

طلبد و در مورد دوم اهتمام ویژه سازمان هواشناسی کشور برای جذب افراد مستعد و پرورش آنان به موجب بند  مجوز را می

ب ماده واحده مربوط به این سازمان را ایجاب می کند که در بخش مربوطه در همین گزارش تفصیلا مورد بررسی قرار 

 گرفت.

 

زمان هواشناسی کشور از یک قانون جامع است که تفصیلا حدود از معضلات مهم سازمان هواشناسی، عدم برخورداری سا .4

وظایف و اختیارات این سازمان را مشخص نماید. همانطور که اشاره شد، آخرین قانونی مصوب درباره این سازمان، مربوط 

 که چنانکه اشاره شد، چالش های مهمی را پیش روی این سازمان گذاشته است. 1331است به سال 

 

ری که سازمان هواشناسی کشور می بایست به آن اهتمام نظر داشته باشد، تعامل بیشتر با کارشناسان خارج از مسئله دیگ .5

تر ذکر شد این مهم بسیار ضروری می نماید. در این سازمان است که با توجه به جنس وظایف این سازمان و اخباری که پیش

ت به برگزاری کنفرانس ها و همایش هایی اشاره شده است که قطعا و پاسخ به سوالاتی ارسالی به این سازمان ارسال شده اس

تحقیقاً خروجی ها مهمی داشته اند، لیکن ضروری است در این کنفرانس ها و همایش ها از صاحبان نظرات متفاوت و حتی 

 مخالف دعوت به عمل آمده و از جهت لزوم دفع خطر محتمل به آنها توجه شود.

 

رسانی یکی از مواردی است همواره درباره سازمان هواشناسی مطرح است. لیکن باید توجه داشت که عمسئله کم و کیف اطلا .6

خیز این مسئله تابعی از فرهنگ عمومی کشور درباره اهمیت دادن به اخبار هواشناسی به عنوان شهروندان یک کشور حادثه

یه ها و اخطاریه ها را به نحو مرتب و منظم ارائه می می باشد. چه اینکه سازمان هواشناسی در تارنمای رسمی خود اطلاع
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دهد و مسئله طرح عدم دسترسی به وضعیت هواشناسی قابل قبول نیست. اما به هر حال این اطلاعیه ها و اخطاریه ها گستره 

و قضاوت درباره  و شمولی که باید داشته باشد را ندارد که البته این مهم همکاری سازمانها و دستگاه های دیگر را می طلبد

 آن منوط به ارائه اسناد و مدارک مکفی می باشد.

رسانی درباره وضعیت عمومی هوا که مستلزم شمول و فراگیری کشوری . اطلاع1رسانی را می توان به دو بخش تقسیم کرد. * اطلاع

رسانی نسبت به دستگاه های ذیربط لزم اطلاعرسانی درباره وضعیت بحرانی که در وهله اول و برای مهار بحران مست.اطلاع2می باشد و 

رسانی سیلابها، یعنی یک وضعیت بحرانی از جمله سازمان مدیریت بحران، شهرداری ها و ... است. مسئله این گزارش معطوف به اطلاع

را به اطلاع  89اوایل سال  و 81است که مطابق تصویر زیر، سازمان هواشناسی اعلامیه ها و اخطاریه های مربوط به سیلابهای اواخر سال 

 المللی عمل نموده است.نهادهای مربوط رسانده و چنانکه گفته شد این سازمان در این باره مطابق استانداردهای بین

 
 پایانی سخن

این  در این گزارش سعی شد علاوه بر وظایف و اختیارات سازمان هواشناسی، به نحوه تعامل دیگر نهادهای و سازمانهای مرتبط با

مجموعه مهم نظر شود. آنچه مسلم است این می باشد که برای تجزیه و تحلیل و نهایتًا قضاوت درباره عملکرد هر مجموعه و سازمانی، 

نگاه سیستمی یک ضرورت است . نباید به تحو تک علی و متمرکز به مقولات و معضلات نگریست. امید است گزارش فوق در کنار سایر 

 جهت تعامل سازنده تر دستگاه های مختلف باشد و نه یافتن مقصر!گزارش ها گامی در 

 

 منابع استفاده شده:

 89و اوایل سال  81پاسخ های سازمان هواشناسی کشور به کارگروه حقوقی تدوین گزارش مربوط به سیلابهای اواخر سال  .1

استانداردهای جهانی؛ معاونت پژوهشهای ها و اعلامیه های سازمان هواشناسی ایران با بینیگزارش بررسی مقایسهای پیش .2

 زیربنایی و امور تولیدی دفتر: مطالعات زیربنایی

 ، دانشگاه اصفهان1389آب و هواشناسی بارش های سنگین بهار  .3

گزارش بررسی بارش های بی سابقه اخیر در ایران، از نگاه اطلاعات ماهواره ای؛ گروه هیدرولوژی و سنجش از دور دانشگاه  .4

 ، ارواینکالیفرنیا

 تارنمای سازمان هواشناسی کشور )اطلاعیه ها، اخطاریه، شرح وظایف و ...( .5
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 * سایر منابع به صورت اسناد رسمی داخل متن قرار داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران و سیلاب  -8-8-12

در خصوص مدیریت حوادث طبیعی با تأکید « شرکت مخابرات ایران»و «  و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات»وظایف و اختیارت  

 بر سیلاب

هیأت »و تشکیل  1389با توجه به جاری شدن سیلاب در استان های مختلف کشور)گلستان، لرستان و خوزستان( در فروردین ماه 

ایران، به منظور بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع؛ در گزارشی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی « ویژه گزارش ملی سیلاب ها

در مدیریت حوادث « شرکت مخابرات ایران»و « وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»که پیش رو می آید؛ به شرح وظایف و اختیارات 

بحرانی و نقش مهم، موثر حساس،  به طور خاص؛ با توجه به اهمیت پایداری شبکه ارتباطی در شرایط« سیلاب»طبیعی به طور عام و 

فوق العاده، مستمر و بی وقفه خدمات ارتباطی و مخابراتی در سه بازه زمانی)پیش از حادثه، حین حادثه و پس از حادثه( پرداخته می 

 شود.

 

 «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»

 مستندات قانونی:

 1392وری اطلاعات مصوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنا 3ماده  -8
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 1391قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  8بند الف ماده  -7

 1399آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  15ماده  -9

 شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور  1381شرح وظایف کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب  5ماده  -۴

 :قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 3بندهای د، ه، و، ل ماده  -1

تنظیم مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از  -بند د

 .ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشورفرکانس و مدارهای ماهواره

فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار  های مادر مخابراتی، تنظیممنظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکهبه -بند ه

منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی عهده دولت خواهد بود. بهارائه خدمات پستی و مخابراتی به

اصل چهل  های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایتهای غیرمادر بخش مخابرات شبکهکشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه

 و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت

بانک، خدمات  هوایی پیام و فناوری های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پستنظارت کلان بر فعالیت -بند  و 

 .( قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران44و چهارم )ت اصل چهل اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعای

در ارائه خدمات و توسعه و  (Type Approval) های کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزاتاعمال استانداردها، ضوابط و نظام -بند ل 

 .های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات در کشوربرداری از شبکهبهره

 انون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور:ق 8بند الف ماده  -2

به منظور هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و مقابله، تدابیر و 

  :اقدامات زیر لازم و ضروری است

ذی ربط بر حسب ضرورت و با تصویب هیأت  واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه ها و دستگاه های -الف

 .وزیران تشکیل خواهد شد

 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور: 15ماده  -3

 سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی می باشد.

 اون مربوط در آن وزارت می باشد.کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست مع -1

 

 شرح وظایف کارگروه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات: 5ماده  -4

 پیشگیری: )پیش از حادثه( -1-5ماده      

بررسـی تاسیسـات و امکانـات موجـود در بخـش هـای مختلـف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر شرایط ایمنی  -5-1-1

 .مقاوم سازی و یا نوسازی ساختمانها و تاسیسات غیرمقاوم موجود و پیگیری در جهت

امکانات و تجهیزات( امور ارتباطات و فناوری )ابلاغ تدابیر به منظـور رعایـت اصـول فنـی و ایمنـی در نگهـدار ی منـابع  -5-1-2 

 .اطلاعات مدیریت بحران
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تاسیسات ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور و استفاده از تجربیات  نظارت عالیه بر رعایت اصول فنی و ایمنی در احداث -5-1-3

 سایر کشورها در این خصوص

ابـلاغ تـدابیربـه شـرکت هـای ارائـه دهنـده خـدمات ارتبـاطی و فنـاوری اطلاعات کشور در خصوص پـیش بینـی   -5-1-4

کمک بـه بازسـازی سـریع تجهیـزات منصـوبه در حـین و پـس از تـدابیر لازم در کلیـه مراکـز و ایسـتگاه هـای مخابراتی به منظور 

 .بحران

ابلاغ تدابیر به منظور رعایت اصول و ضوابط فنی، ایمنی و مهندسـی در تهیه و نصب ملزومات اداری و تدوین  -5-1-5 

 دستورالعمل های لازم.

هـا و تسـهیلات باعتباری در خش حمل و نقل در ارتباط با نظارت عالیه و پیگیـری در اسـتفاده مـوثر از انـواع بیمـه  -5-1-6

 .خسارات ناشی از حوادث

جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به وقوع حوادث طبیعی و انسان سـاز بزرگ در بخش ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات و  -5-1-1

 تجزیـه و تحلیـل نتـایج آن جهـت استفاده در طرح های جدید.

و مطالعه تجربیـات و اقـداماتی کـه در سـایر کشـورهای دنیـا در جهت پیشگیری از وقوع حوادث در بخش ررسی ب -5-1-9

 .مربوطه انجام می شود و بکارگیری مـوارد مورد لزوم

 آمادگی:)پیش از حادثه( -2-5ماده                      

ر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و طرح تفصیلی هر تهیه طرح جامع مدیریت حوادث طبیعی و انسان سـاز بـزرگ د -5-2-1

 نوع حادثـه و تهیـه و تـدوین برنامـه سالانه و نیز شناسایی ریسک حوادث.

تهیه سـاختارهای جانشـینی در وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و پیگیری جهت تهیه ساختارهای جانشینی  -5-2-2 

 ش های وزارت مذکور در مراحل آمادگی و مقابله با بحران و تصویب آنها.مدیریت بحران در هر یک از زیربخ

 تعیین شرح وظایف هـر یـک از مـدیران و پرسـنل مـورد نیـاز در زمـان آمادگی و مقابله با بحران. -5-2-3 

 .انجام آموزش های مورد نیاز به مدیران و پرسنل ذیربط و برنامـه ریـزی جهت تداوم آنها -5-2-4 

 گردآوری و بررسی طرح های مورد عمل در سایر کشورها و استفاده از موارد مطلوب آنها. -5-2-5

ایجاد بانک اطلاعاتی درباره پرسنل، اماکن، تجهیزات و سایر امکانـاتی کـه بالفعـل و بـالقوه در امـور ارتباطـات و فنـاوری  -5-2-6 

 کشور موجود و مورد نیاز است. اطلاعـات در حـوادث طبیعـی و انسان ساز بزرگ در

برنامه ریزی جهت ایجاد امکانات لازم بیسیم و باسـیم جهـت برقـراری ارتباط مطمئن مدیران که در          کارگروه  -5-2-1 

  های مختلف تخصصی سـتاد مـدیریت بحـران کشور وظیفه مقابله با بحران را بر عهده دارند.

اق امن مدیریت بحران در ستاد و شرکت هـا و سـازمان هـای تابعـه وزارت ارتباطـات و پیگیری در جهت ایجاد ات -5-2-9

 فنـاوری اطلاعـات در مرکـز و ادارات کـل استان ها و زیربخش های مربوط.

رای سریع و تعیین نوع و میزان منابع )نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات( مورد نیـاز ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اج -5-2-8

 موثر عملیـات مقابلـه بـا بحـران در بخشهای دولتی و خصوصی و پیگیری جهت تهیه آنها توسط دستگاه های مسئول.

تصویب و نظارت بر برگزاری مانورهای دورمیزی و میـدانی در زمینـه وقوع حوادث طبیعی و انسان ساز بزرگ در امور  -5-2-11

 ارتباطات و فناوری اطلاعات.
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تدوین ضوابط مربوط به تعیین سـطوح حالـت اضـطرار و شـیوه اعـلام بحران های ناشی از حوادث درمجموعه بخش  -5-2-11

 ارتباطات و فناوری اطلاعات

تهیه و جمع بنـدی گزارشـات ماهیانـه از حـوادث طبیعـی و انسـان سـاز بزرگ به وقوع پیوسته در بخش مربوط و  -5-2-12 

 مربوط. اعلام آن به مراجع

مطالعه و تعیین راه حل های جایگزین در هنگام مقابله با بحران از طریق هریک از زیربخش های ارتباطات و فناوری  -5-2-13

 اطلاعات مربوط.

گردآوری و تنظیم برنامه هـای سـالیانه و میـان مـدت کـارگروه و سـایر زیربخش های مرتبط و برآورد اعتبـارات مـورد -5-2-14

جهـت اجـرای مرا حـل مختلـف مدیریت بحران و ارائه آن به سازمان مدیریت بحران کشـور و معـاون  برنامـه ریـزی و نظارت  نیـاز

 راهبردی رئیس جمهور جهت تأمین اعتبارات مورد نیاز.

 تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات.-5-2-15 

لازم به مردم و کاربران در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط با  برنامه ریزی و نیز پیگیری در ارائه آموزش های-5-2-16

کاهش اثرات بلایا و نیز مقابله بـا آن توسط واحدهای مسئول در سـتاد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـایر زیربخش های 

 .مربوط

ات اضـطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع تهیـه و ابـلاغ دسـتورالعمـل هـای نحـوه انجـام اقـدام-5-2-11 

 حوادث به دستگاه های ذیربط بخش.

برنامه ریزی جهت اولویت بندی کردن امکانـات موجـود ارتبـاطی مـابین سازمان های مسئول درمدیریت بحران جهت  -5-2-19 

 . استفاده درهنگام عملیات مقابله با بحران

  .نجهت ایجاد فرماندهی واحد در اجرای وظـایف کـارگروه در سلسله مراتب مدیریت مقابله با بحرابرنامه ریزی  -5-2-18

 مقابله: )حین حادثه( -3-5ماده    

اطــلاع رســانی ســریع از وقــوع هــرنــوع حادثــه بــه مــدیران مســئول در زیربخش های مربوط و ارائه  -5-3-1

ساعت تا پایان مرحله عملیات مقابله  12دادها و اقدامات انجام شـده به سازمان مدیریت بحران کشوردرهر اخبارواطلاعات مربوط به روی

 با بحران.

  هدایت و تـرمیم و بازسـازی سـریع تاسیسـات و تجهیـزات آسـیب دیـده توسط هریک از زیربخش های مرتبط. -5-3-2

وصی در هنگام مقابله بـا بحران با توجه به ابلاغ رئیس سازمان مدیریت بکارگیری کل امکانات مورد نیاز دولتی و خص -5-3-3

 بحران کشور.

 .ایجاد امکانات لازم برای برقراری ارتباطات مورد نیاز مسئولین مدیریت بحران کشور حین عملیات-5-3-4

 .راریهماهنگی جهت پیش بینی و طراحی شبکه های پشتیبان بـه منظـور تـامین ارتباطات اضط -5-3-5

بهره گیری از سیستم های رادیویی ثابت زمینی و ماهواره ای ثابت و سـیار برای ایجاد ارتباط با مناطق مهمی که سیستم  -5-3-6 

 .ارتباطی مطمئن دیگری ندارد

شبکه های همــاهنگی جهــت انجــام اقــدامات و اتخــاذ تمهیــدات لازم بــه منظــور بهره برداری بهینه از       -5-3-1 

 .موجود
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همـاهنگی جهـت انجـام اقـدامات لازم بـرای اولویـت بنـدی دسترسـی سازمان های مسئول در امر مقابله با بحران و تیم  -5-3-9

 های امداد و نجات به شـبکه ارتبـاطی موجود در زمان بروز بحران و انجام تمهیدات لازم جهت بهره برداری بهینـه از شـبکه موجود.

نظارت بر اجرای نکات ایمنی در هنگام مقابله بـه منظـور حفـظ جـان و سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان  -5-3-8 

ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات مـدیریت بحران به نحوی کـه عملیـات امـور ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات مـدیریت بحـران آسیب 

 یب دیده وارد نکند.جدیدی بر مسئولان و ساکنان منطقه آس

نظارت بر رعایت نکات ایمنی در هنگام مقابله به منظـور جلـوگیری از آسیب رسیدن بـه تاسیسـات جدیـد ارتباطـات و  -5-3-11

 فنـا وری اطلاعـات مـدیریت بحـران کشور.

 . ممکنهماهنگی جهت برقراری حداقل دسترسی ارتباطی بـرای عمـوم مـردم در حداقل زمان  -5-3-11

اعزام کـارگروه هـای ارزیـابی عملکـرد مـدیران و تخصصـی ارزیـابی خسارات در پی وقوع حوادث به منظور ارزیابی  -5-3-12 

 .عملکرد مدیران بخـش در مقابلـه بـا بحران و نیز بدست آوردن دلایل خسارات وارده

ام بحـران و ابلاغ نقاط ضعف احتمالی و پیگیری و نظارت جهت اخذ گزارش کارگروه ارزیـابی عملکـرد مـدیران در هنگـ -5-3-13 

 .رفع آنها

ساعت پس از وقوع حادثه و  12برآورد اولیه خسارات ریالی وارد شده و اعلام آن به سازمان مـدیریت بحران کشور در  -5-3-14

 .ارسال گزارشات تکمیلی آن

 بازسازی و بازتوانی:)پس از حادثه( -4-5ماده    

اخذ گزارش کارگروه تخصصی ارزیـابی خسـارات و تجزیـه و تحلیـل دلایل تخریب و آسیب دیدن تاسیسات موجود در  -5-4-1

 بخش و در صورت لزوم پیگیـری در انجام اصلاحات لازم در طراحی و اجرا و نظارت و نگهداری.

مراکـز آسیب دیده بخش و هماهنگی جهت ترمیم تدوین برنامه های جامع ملی بـه منظـور بازسـازی اصـولی و فنـی  -5-4-2

 امـاکن و تجهیـزات ارتباطـات و فنـاوری اطلاعات آسیب دیده.

 هماهنگی جهت ترمیم و راه اندازی کامل شبکه های ارتبـاطی و فنـاوری اطلاعات آسیب دیده. -5-4-3 

 احـداث تاسیسات ارتباطات و فناوری اطلاعات. کنترل و نظارت عالیـه بـر اسـتفاده از مصـالح اسـتاندارد جهـت -5-4-4 

 کنترل و نظارت عالیه بر استفاده از کارگران دارای کارت مهـارت فنـی در اجرای تاسیسات ارتباطات و فناوری اطلاعات. -5-4-5 

اصلاح قوانین بررسی نقاط ضعف وقوت عملیات مقابله با حوادث واصلاح نقاط ضعف وارائه پیشنهادات لازم درزمینه  -5-4-6

 ومقررات مربوطه در صورت نیاز.

  پیگیـری اخـذ اعتبـارات لازم توسـط مراجـع مسـئول جهـت بازسـازی تاسیسات آسیب دیده-5-4-1

 ایجاد تسهیلات ارتباطی مورد نیاز برای مجریان بازسازی -5-4-9

نــاوری اطلاعات که در اثروقوع حوادث دچار خسارات پیگیــری در جهــت بــازتوانی کــارگزاران بخــش ارتباطــات و ف-5-4-8 

 .بدنی و مالی می شوند

 «شرکت مخابرات ایران»

 مستند قانونی:

  1396پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران مصوب  -
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شایان ذکر است که؛ تمامی وظایف و اختیارات شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه ارائه دهنده ی خدمات 

اتی)خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده ها( در سراسر کشور در پروانه فعالیت شرکت، ذکر شده است. این پروانه در مخابر

کمیسیون تنظیم مقررات  21/11/96مورخ  35قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره  44راستای سیاست های کلی اصل

 و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرکت مخابرات ایران، اعطا شده است.ارتباطات سازمان تنظیم مقررات 

 

  پیش از بروز حادثه»وظایف شرکت مخابرات ایران:» 

مشروط به  تبعیت از 1امکان دسترسی به زمین و یا ساختمان ها جهت بهره برداری و یا نگهداری شبکه موضوع پروانه -1

 پروانه فعالیت شرکت. 1. 6ظر بر حفاظت محیط زیست به استناد ماده قوانین و مقررات نا

تکلیف به مجهز بودن به تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و داشتن سیستمی کارآمد برای نگهداری و پشتیبانی شبکه  -1

 پروانه فعالیت شرکت. 1. 9های موضوع پروانه به استناد ماده 

 

 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران:  1. 6ماده 

دارنده پروانه)شرکت مخابرات ایران( حق خواهد داشت که درخواست دسترسی به زمین ها یا ساختمان های تحت تملک خصوصی 

صورت اقتضاء به یا عمومی به منظور ایجاد بهره برداری و یا نگهداری شبکه موضوع پروانه را بنماید. چنین درخواست هایی باید در 

مرجع عمومی عهده دار حوزه عمومی مربوطه یا به مالک ملک خصوصی تقدیم شود. به منظور مساعدت به دارنده پروانه در برخوردهای 

وی با طرف های ذیربط، سازمان نامه ها یا گواهی های حمایتی لازم به دارنده پروانه تسلیم خواهد کرد. دارنده پروانه در اعمال هرگونه 

حفاظت محیط حقوق دسترسی اعطاء شده به وی باید کلیه قوانین و مقررات لازم الاجراءخصوصاً مقررات ناظر بر برنامه ریزی شهری و 

را تبعیت کند. دارنده پروانه به ویژه، باید در جهت حفظ و در صورت اقتضاء اعاده وضعیت اصلی زمین یا ساختمانی که تحت زیست 

گیرد اقدامات معقول خود را به کار بندد. دارنده پروانه حق دسترسی به کلیه نقاط مرتفع مورد استفاده سایر ارائه تأثیر عملیات قرار می 

کنندگان خدمات مخابراتی را، به شرط رعایت انطباق مقررات مربوط به طیف فرکانسی، را خواهد داشت، موافقت نامه های مربوط به 

ات نقاط مرتفع باید در قراردادهای کتبی به امضای طرفین برسد. سازمان، در رسیدگی و حل نصب اشتراکی تجهیزات یا تسهیم تجهیز

 و فصل اختلافات فیمابین    طرف ها که ناشی از  موافقت نامه های موصوف باشد، از صلاحیت انحصاری برخوردار خواهد بود.

 

 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران:  1. 9ماده 

همواره دارای سیستمی کارآمد برای نگهداری و پشتیبانی شبکه های موضوع پروانه بوده  باید ت مخابرات ایران(دارنده پروانه)شرک

و تجهیزات لازم برای این منظور، شامل سخت افزار و نرم افزار را دارا باشد. تأکید می شود که مسئولیت نگهداری و پشتیبانی کلیه 

)خدمات اجباری عمومی( از طرف دولت و یا  USO روانه است و مشمول پرداخت هزینه نقاط شبکه های موجود به عهده دارنده پ

 سازمان نمی شود. 

                                                 
ن محدودیت در فناوری که پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران؛ شبکه موضوع پروانه شامل:  شبکه ارتباطات رادیویی سیار، شبکه تلفن ثابت، شبکه ارتباطات داده بدو 8. 7بنابر ماده 8 

 محدوده استان می باشد. شامل مراکز سوئیچینگ، ایستگاه ها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آن ها در
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 در کلیه نقاط موجود دارنده پروانه مکلف به ارائه خدمات با سطح کیفیت مطلوب می باشد. تبصره:

  

  حین حادثه و پس از آن»وظایف شرکت مخابرات ایران:» 

ای اعاده دسترسی به خدمات مخابراتی در صورت وقوع یک حادثه فورس ماژور و به حداقل انجام کلیه اقدامات ضروری بر -1

 پروانه فعالیت شرکت.  9. 1رساندن عدم دسترسی به این خدمات به استناد ماده 

انجام هرگونه تلاش موثر برای ارائه کلیه خدمات مخابراتی مورد تقاضای مقامات ایرانی پس از در صورت وقوع وضعیت  -1

 پروانه فعالیت شرکت. 16. 1ضطراری مثل سیل به استناد ماده ا

مطلع نمودن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سوی شرکت مخابرات ایران در صورت بروز حوادث طبیعی به  -1

 پروانه فعالیت شرکت. 21استناد  ماده 

 

 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران:  9. 1ماده 

وقفه غیرمجاز در ارائه خدمات موضوع پروانه )شامل وقوع یک حادثه فورس ماژور( دارنده پروانه )شرکت مخابرات در صورت بروز  

بی درنگ،کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات موضوع پروانه؛ )هرگونه خدمات مخابراتی( و به حداقل  باید ایران(

 مات موضوع پروانه را انجام دهد.رساندن پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خد

 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران:  16. 1 ماده

در صورت وقوع وضعیت اضطراری یا بحران محلی، منطقه ای یا ملی، نظیر زلزله، سیل و وقایع مشابه، دارنده پروانه باید همه گونه 

مقامات ایرانی، به عمل آورد. به این منظور، دارنده پروانه باید تلاش موثر را برای ارائه کلیه خدمات مخابراتی لازم مورد تقاضای 

هماهنگی های لازم را با سازمان )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( به عمل آورد و از دستور العمل های آن ها پیروی کند. 

ایران( باید طرح خود برای روش ها و عملیاتی که  ( ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن، دارنده پروانه )شرکت مخابرات6ظرف مدت شش)

 در صورت وقوع وضعیت اضطراری در پیش خواهد گرفت به سازمان ارائه دهد و طرح مزبور را به محض تقاضای سازمان به روز نماید.

 

 پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران:  21ماده 

لیل شرایطی نظیر جنگ، آتش سوزی، سیل، انفجار، زلزله یا هر دلیل در صورتی که دارنده پروانه )شرکت مخابرات ایران( به د

دیگری خارج از کنترل وی، از انجام تعهدات خود باز ماند، مشروط بر این که بلافاصله و به نحو مقتضی، سازمان را از هر مورد فورس 

ایط موافقتنامه تخطی کرده تلقی نماید. )به منظور اجتناب ماژور آگاه نماید، سازمان نمی تواند دارنده پروانه را به عنوان طرفی که از شر

از هرگونه شبهه، منع ناشی از اعمال تحریم یا جرایم در صورت قصور یا نقض دارنده پروانه به منزله امور خارج از کنترل وی تلقی 

 خواهد شد.(

حو سریع اعاده گردد و تأثیرات واقعه فورس ماژور بر دارنده پروانه باید سریعاً اقدامات لازم را معمول دارد تا وضعیت خدمات به ن

 مشترکین به حداقل کاهش یابد و از ابتدا سازمان را در جریان اقدامات عملی خود قرار دهد.
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 وزارت جهاد کشاورزی و سیلاب  -8-8-11

 شرح وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی

 الف( وظایف وزارت جهاد کشاورزی

 مهمترین وظایف وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با بلایای طبیعی )سیلاب( در جدول ذیل ارائه شده است: 

 ردیف  وظیفه 

 1  برآورد میزان خسارات وارده به محصولات زارعین 

 2  )تأکید بر بیمه کشاورزان در قبال بلایای طبیعی)سیل 

 3 
 ها، سیستمهای آبیاری، کانالها، ایستگاه پمپاژ، زهکشها گلخانهها، برآورد دقیق تخریب به تاسیسات زیربنایی )جاده

 غیره( و

 4 
  تفکیک اراضی زراعی با توجه به ورود رسوبات به مزارع و از بین رفتن مرزهای بین مزارع از طریق موقعیت

 جغرافیایی ثبت شده و عملیات سنجش از دور

 5  رختان(ها و دها )نهالبرآورد میزان خسارات وارده به باغ 

 6  ارائه تسهیلات لازم به کشاورزان جهت بازسازی باغات و تاسیسات زیربنایی مجدد 

 1  ها و نهرها و ارائه اعتبار کافی به این بخشلایروبی متداوم زهکش 

 9 
  همکاری با موسسات تحقیقاتی جهت مطالعات مجدد منطقه )تغییر شرایط خاک در اثر فرسایش و رسوب

 های آبیاری و زهکشییس مجدد سیستمگذاری( در خصوص تأس

 8 
 ها، سایز بندی و طرح ها، نوارها و پلاتتخصیص اعتبار کافی برای تجهیز و نوسازی مزارع شامل بازآرایی کرت

 های آبیاری و زهکشیهای بین مزارع به همراه کانالجاده

 11  زده پرداخت میزان خسارت محصولات کشاورزی و کمک معیشتی به کشاورزان سیل 

 11  تخمین تأثیر سیلاب اخیر به حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت بهینه آن 

 12  ها و مراتع های گیاهی جنگلتعریف سیاستی در خصوص حفاظت از پوشش 

 13  محاسبه تأثیر تخریب پوشش گیاهی و جنگل و پیشروی شهرنشینی در ایجاد سیلاب 

 14   آبخیزداری منطقه جهت کنترل سیلاب و تغذیه آب زیرزمینی طبق برنامه توسعهنظارت دقیق اعمال 

 15  های ترویجی برای زراعت، دامداری و باغبانی در شرایط جدید )دوره پساسیل(ارائه خدمات مشاوره و توصیه 

 16 
 های مالی جهت بهبود وضعیت ها و ارائه تسهیلات وام بانکی مخصوص سیل زدگان و کمکهمکاری با بانک

 کشاورز و اقتصاد کشاورزی با سود کم 

 11 
 های بازسازی، مرمت و احداث تأسیسات در روستاها و مزارع ها در پروژهاستفاده از نیروهای محلی و مشارکت آن

 کشاورزی

 19  ها اعم از وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان هواشناسی کشور و ستاد بحران ر ارگانهمکاری با سای 

 18  های آبریز با شیب زیاد و نفوذپذیری خاک کم، جهت کنترل رواناب ایجاد پوشش گیاهی در مناطق مرتفع و حوزه
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 ایجاد شده

 21  کیل بیمه خسارات بلایای طبیعیها به تشآموزش کشاورزان در زمینه مقابله با سیلاب، راغب نمودن آن 

 

 سازمانها، معاونتهای این وزارت خانه مرتبط با بلایای طبیعی:

 معاونت بازرگانی -

 ریزی در امور اقتصادیمعاونت برنامه -

 مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی -

 معاونت آب و خاک -

 معاونت توسعه مدیریت و منابع -

 

رهبری،  معظم ابلاغی توسط مقام "غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح از ناشی خطرات کاهش و پیشگیری کلی هایسیاست"مطابق 

 باشد:می شرح بدین مذکور وزارتخانه با مرتبطوظایف 

سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده -1

 ادث غیرمترقبهطبیعی و حو

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه  -2

 حوادث

 دیده.دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیبهای جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیبتدوین برنامه -3

 های حمایتیهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقها، حمایتن خسارات نظیر انواع بیمهگسترش نظامات مؤثر جبرا -4

 سازی و بهسازیهای تشویقی )بیمه و نظایر آن( به منظور ایمنارائه تسهیلات ویژه و حمایت -5

 هاآنهای جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب شناسایی پدیده -6

ملاحظه  "سازگاری با اقلیم"های آن در همه سطوح، رویکرد ای که در این همه فعالیتهای توسعه ملی به گونهتنظیم برنامه -1

 و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

 شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. -

 های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.، تدوین و ساماندهی نظامتهیه -

 کارهای مناسب.شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه -

 

ر خصوص وزارت جهاد کشاورزی می توان مواردی مانند  عدم گسترش کیفی و کمی  نظامات مؤثر جبران خسارات نظیر انواع د

های کشاورزی  و مخصوصا عدم  آموزش کشاورزان در زمینه مقابله با سیلاب،عدم احساس کشاورزان در  برآورد عادلانه و منصفانه  بیمه

میزان خسارات وارده به محصولات زارعین و مشخص نبودن تلاش این وزارتخانه در  راغب نمودن کشاورزان به بیمه خسارات بلایای 

های آبریز با شیب زیاد و نفوذپذیری خاک کم، جهت کنترل یجاد پوشش گیاهی در مناطق مرتفع و حوزهطبیعی ، و عدم اهتمام به ا

 ها و نهرها را اط آسیب های عملیاتی آن وزارت دانسترواناب ایجاد شده و عدم توجه زیاد به لایروبی متداوم زهکش
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 وزارت نیرو و سیلاب -8-8-11

 الف( وظایف وزارت نیرو

 ایف وزارت نیرو در رابطه با بلایای طبیعی )سیلاب( در جدول ذیل ارائه شده است: مهمترین وظ

 ردیف  وظیفه 

 1  بینی و هشدار سیلابپیاده سازی و نظارت دقیق بر سامانۀ ملّی پیش 

 2  های آب و هواشناسیسازی زمان واقعی دادهای پایش و مدلبرداری از سامانه منظقهاستقرار و بهره 

 3   پیش آگاهی مبنی بر احتمال رخداد سیلصدور 

 4  های جمعیتی در معرض خطربررسی حداکثر ظرفیت آبگذری و تعیین نقاط تسکین سیلاب  و محدوده 

 5  هاهای باران سنجی و هیدرومتری و ثبت دادهنظارت و پایش ایستگاه 

 6 
 ای در تحلیل و ارزیابی هشدارهای منطقههای آب های صحیح و به موقع شرکتنظارت دقیق بر عملیات و واکنش

 هواشناسی

 1 

  اطلاع رسانی سریع هشدار لازم به همراه اطلاعات تکمیلی پس از دریافت پیش آگاهی صادر شده به دفاتر

های آب و فاضلاب شهری، مدیریت بحران و های برق آبی، شرکتمهندسی رودخانه و سواحل، مدیریت نیروگاه

 هاسایر ارگان

 9 
 های معین، انجام تعمیرات های مواجهه با سیلاب، اعلام نیازهای تأسیسات حادثه دیده به شرکتای طرحاجر

 های آب و فاضلاب شهری و روستاییاضطراری تأسیسات آسیب دیده به واسطه شرکت

 8 
  بررسی و اتخاذ تصیمات لازم در خصوص سناریوهای محتمل و پیامدهای آن و همچنین تعیین رییس ستاد

 فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیلاب

 11  اطلاع رسانی و هماهنگی با سایر نهادهای متولی مدیریت سیلاب خارج از مجموعه وزارت نیرو 

 11  های ارزیابی عملکرددریافت مستمر اطلاعات از مناطق عملیاتی و هماهنگی و مدیریت اعزام اکیپ 

 12 
  ای پایش و در صورت تشخیص پایان سیلاب، به واحدهای منطقهپایش وضعیت سیلاب در منطقه از طریق سامانه

 عملیاتی استان و دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب اطلاع رسانی شود.

 13  پژوهان علوم مربوطهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و برقراری ارتباط با اساتید و دانشهمکاری با دانشگاه 

 14  های آبگذری و اعلام به مراجع ذیربطزی رودخانه، شناسایی نقاط حادثه دیده و گلوگاهلایروبی و پاکسا 

 15  هاگاهبازرسی جامع بدنه سدها و آب بندها و تکیه 

 16 
 ها به مراکز آموزشی و های مرتبط با سیل و در اختیار قرار دادن این دادهها و دادهبه روز رسانی دستورالعمل

 تحقیقاتی

 11   عملکرد سیستم آبرسانی شهری و کیفیت آب آشامیدنی و همچنین سیستم برق رسانی پس از فروکش بررسی



      821     تحلیل نهایی -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 نمودن سیل

 19  ارزیابی و برآورد میزان خسارات سیل، مرمت، بازسازی و جایگزینی تأسیسات و تجهیزات آسیب دیده 

 18 

 برداری از تأسیسات تأمین آب، کار و مستند سازی از دفاتر مهندسی رودخانه و سواحل، بهرهدریافت گزارش

آبی، مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و توانیر در های برقمدیریت نیروگاه

 روز پس از پایان اعلام شرایط سیلاب. 15خصوص تکالیف سپرده شده مواجهه با سیلاب، مهلت ارسال حداکثر 

 21 
  های های مستند سازی سیلاب، ایجاد کارگروهسیلاب کشور پس از تحلیل گزارشبه روز رسانی بانک اطلاعات

 آموزشی همگانی و تخصصی کارکنان در خصوص سیلاب

 21  اقدام به ذخیره سازی آب برای شرایط اضطراری 

 22 
 های مناسب و ایمن، سازوکارهای لازم جهت تأمین آب و برق مراکز جمعیتی در شرایط ایجاد زیرساخت

 .اری را با همکاری وزارت کشور برنامه ریزی و اعمال نمایداضطر

 23 
 ( این 2با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی کشور و سایر دستگاههای مرتبط موضوع ماده )

 .قانون، نسبت به پیشگیری از خشکسالی اقدامات لازم را انجام دهد

 24 
  های کشور، سازوکارهای لازم ها و دهیاریکشور سازمان شهرداریبا همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت

 .جهت کنترل آبهای سطحی )سیلاب( در سطح ملی و استانی را ایجاد نماید

 

 سازمانها، معاونتهای این وزارت خانه مرتبط با بلایای طبیعی:

 معاونت آب و آبفا -

 های مدیریت منابع آب ایران و آب نیروشرکت -

 قیقات و منابع انسانیمعاونت تح -

 معاونت برق و انرژی -

 معاونت امور برنامه ریزی و امور اقتصادی -

 معاونت حقوقی، مجلس و پشتیبانی -

 

رهبری،  معظم ابلاغی توسط مقام "غیرمترقبه حوادث و طبیعی سوانح از ناشی خطرات کاهش و پیشگیری کلی هایسیاست"مطابق 

 باشد:می شرح بدین مذکور وزارتخانه با مرتبطوظایف 

دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیبتدوین برنامه -8

 آبی(.های آبی و برق)سازه

 حمایتی. هایهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقها، حمایتگسترش نظامات مؤثر جبران خسارات نظیر انواع بیمه -5

 وسازهای جدید از طریق:پیشگیری و کاهش خطرپذیری در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت -3
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ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تضویق استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه -3-1

 های نوین و پایدار.فناوری

های غیر فنی و ناامن و الزامی کردن بیمه و استفاده ار کلیه استانداردها و مقررات وسازوعیت و جلوگیری از ساختممن -3-2

 مربوط به طرح و اجرا.

های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنها از طریق تهیه اطلس ملی شناسایی پدیده -7

آگاهی بلندمدت با استفاده از های هشدار سریع و پیشیجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظامهای طبیعی، اپدیده

 های پیشرفته.فناوری

ملاحظه و  "سازگاری با اقلیم"های آن در همه سطوح، رویکرد ای که در همه فعالیتگونههای توسعه ملی بهتنظیم برنامه -2

 ل باید انجام گیرد:نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذی

 شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. -

 های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.تهیه، تدوین و ساماندهی نظام -

 کارهای مناسب.شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه -

 

 

مهمترین سؤالات از نهادهای عمومی و  دولتی در خصوص قصورها و تقصیرهای حقوقی در جریان -8-1

 )سؤال سوم پیوستی در حکم ریاست جمهوری(  بروز حادثه سیلاب
 

 سؤالات مربوط به دادستانی کل کشور-8-1-1

قوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می ( اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء ح2با توجه به بند )

(که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، 1382قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 281باشد و در اجرای ماده 

قام عالی قضایی منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به آن م

 محول شده است.

 

( که مقرر می 11/11/1385از دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه ) 11، 9، 1، 5، 4همچنین با بذل عنایت به مادتین 

 دارد:

 

اشد که اسباب ها به نحوی بها و اماکن عمومی همانند بوستانها، پل هرگاه اجرای پروژه های زیرساختی از قبیل جاده –( 4ماده )

تضییع حقوق عامه مطرح گردد، دادستان ها مکلفند پس از بررسی لازم و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناس و اخذ توضیح از طرفین 

 قرارداد، نسبت به جمع آوری مدارک و مستندات اقدام و مراتب را به سازمان مربوطه منعکس نمایند.

تضییع حقوق بیت المال صورت گرفته باشد و یا نقض قوانین و مقررات مطرح شود،  هرگاه در اجرای پروژه های مزبور –( 5ماده)

گیرد و در حسب مورد در خصوص نقض مقررات کیفری ضمن تشکیل پرونده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب صورت می
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موال دولتی و عمومی مراتب جهت طرح شود. در صورت تضییع امورد نقض مقررات اداری موضوع به مراجع اداری ذیربط منعکس می

 گردد.دعوای حقوقی بطور مستدل به سازمان های مسئوول منعکس می

 

( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مورد جرایم منتهی 2به ماده ) 1391/4/11در اجرای تبصره الحاقی مورخ  -( 1ماده)

آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع 

 نماید.صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می

ا امکان وقوع آن را تسهیل کند، های موضوع این دستورالعمل موجبات وقوع جرم را مهیا نماید یهرگاه اقدامات سازمان -( 9ماده )

 ( این دستورالعمل اقدام خواهند نمود.2( و )1دادستان ها جهت پیشگیری از وقوع جرم مطابق مقررات مواد)

 

در مواردی که دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن  -(11ماده)

ها، قصور در انجام وظایف ها، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی، دفع غیر صحیح زبالهتان و جنگلشود از قبیل، قطع درخ

های مسئوول، ضمن جمع آوری مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس می نماید. در از سوی ادارات و سازمان

 انعکاس مراتب به مرکزیت سازمان در کشور، دادستان کل را از جریان مطلع میکند صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط، ضمن

نظارت و پیگیری از حقوق عامه از طریق تعقیب کیفری متهم یا متهمان به عهده آن مقام عالی تکلیف گردیده؛ لذا در اجرای اصل 

از دستورالعمل نحوه نظارت و  11، 9، 1، 5، 4ن (و مادتی1382قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ) 281، و در اجرای ماده 156

 (1385/11/11پیگیری حقوق عامه )

 : مستدعی است با توجه به سیلاب اخیر، مستدلا و مشروحا و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود، پاسخ دهید که

  

مدارک و مستندات توضیح دهید آن مقام عالی؛ از ابتدای وضع برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلا و با ارسال  -1

ای قرار دارد؟ اند؟ و در چه مرحلهو تصویب مقررات قانونی مذکور تاکنون چه تعداد از متهمین در کدام مراجع مورد تعقیب قرار گرفته

 آیا منجر به صدور کیفرخواست و دادنامه اعم از قطعی و یا غیر قطعی گردیده است؟

 اید؟ در کدام مرجع؟ در جه مرحله ای؟یا جبران خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم در مراجع صالحه را مطالبه نمودهآ-2

برای اجرای تکایف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید آن مقام عالی؛ از ابتدای  -3 

 ون چه تصمیمات و اقداماتی در اجرای این تکلیف یا تکالیف انجام داده است؟وضع و تصویب مقررات قانونی مذکور تاکن

نامه و یا هر مقررات دیگر و یا هر ضابطه، معیار یا اگر برای اجرای مواد قانونی فوق الاشاره، بخشنامه، دستورالعمل یا آیین -4

ای از آنها را ارسال کنید. و پاسخ دهید چه شده، نسخه اید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغاستانداردی وضع و تصویب کرده

نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست تدوین یا تصویب است، توسط آیین

 کنیدای از پیش نویس آن را ارسال ای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهچه مرجعی و در چه مرحله

های اخیر، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر همچنین در رابطه با سیلاب -5

شده مذکور، آن مقام تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی در سه مرحله یپش از وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از 
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نجام داده است)لطفا با دقت و بصورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح دهید و مدارک، اسناد و سیلاب اخیر اتخاذ کرده و ا

 (مستندات مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ضمیمه کنید

های دیگر مانع از اجرای سوی سازمان اید؟ اگر عدم انجام وظایف ازتاکنون چه موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشته -6

این وظایف شده، مشروحا توضیح دهید؟ و یا در صورت وجود خلاء قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که 

یف به دلیل عدم صدور مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظاموانع مالی یا نیروی انسانی مانع اجرای تکالیف شده به ذکر دلیل و

 مجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگر است با ذکر دلیل توضیح دهید

اند و همچنین سیلاب اخیر، در اجرای های قبلی که در کشور واقع شدهو بطور مشخص و مستند اعلام کنید: در جریان سیلاب -1

ها و بویژه سیلاب اخیر موثر برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلاب اید کهوظایف قانونی خود، چه اقداماتی انجام داده

  شد این میزان از صدمات ایجاد نمیشد؟شد که انجام نشد و اگر انجام میاند؟ و چه اقداماتی باید انجام میبوده

اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر  -9

 .تمامی نکات مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با ارسال تصویر مدارک و مستندات، ارایه کنید

ای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط آن سازمان از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است و تصویر نسخه -8

اید و یا هر گزارش یا شرحی های دیگر دادهخی که به سؤالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمانیا هرگونه گزارش یا پاس

 .های دیگر تهیه شده و در اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سؤالات حاضر، ارسال کنیدکه توسط اشخاص یا سازمان

مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود ین وها و خلاءهایی در قوانچه نواقص، ابهامات، کاستی -11

های آتی احتمالی و تقویب تاب آوری داشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب

 .ملی فراهم گردد؟ مفصلا و با توضیحات کافی نظر خود را ارایه دهید

مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقررات تصویب قوانین و راه کارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و همچنین چه -11

 های آتی دارید؟موجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

ا مدارک و اسناد دیکر را که به ماموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک در همین رابطه هرگونه توضیحات تکمیلی یا ی -12

 .میکنید اعلام بفرمایید
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 سؤالات مربوط به سازمان بازرسی کل کشور-8-1-1

 

 ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور

 :احتراما همانطورکه مستحضرید مطابق اصل یکصد و هفتاد و چهارم

سازمان »های اداری سازمانی به نام قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهبر اساس حق نظارت قوۀ 

 .کندگردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میزیر نظر رئیس قوۀ قضاییه تشکیل می« بازرسی کل کشور

 (1383/1/15کشور با آخرین اصلاحات والحاقات )از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل  2و مستندا به ماده 

 سازمان به شرح زیرمی باشد: واختیارات وظایف -2ماده 

و  های تابعه قوه قضاییهها و دستگاهمالی دادگستری، سازمان و و اموراداری ها و اداراتمستمرکلیه وزارتخانه ونظارت بازرسی -الف 

ای دولتی و شهرداریهاومؤسسات وابسته به آنهاودفاتراسنادرسمی و مؤسسات عامه نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکته

هائی که تمام یاقسمتی ازسرمایه یاسهام آنان متعلق به دولت است یادولت به نحوی ازانحاء المنفع و نهادهای انقلابی و سازمان

 به آنها مستلزم ذکرنام آنها است براساس برنامه منظم.هائی که شمول این قانون نسبت نمایدوکلیه سازمانبرآنهانظارت یاکمک می

های فوق العاده حسب الامرمقام معظم رهبری و یابه دستوررئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا انجام بازرسی -ب

یی ذیربط و یا هر موردی که های اجراکمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای سلامی و یا بنابه تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه

 به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.

ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس اعلام مواردتخلف و نارسائیها و سوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه -ج

بط و درموردشهرداریهاومؤسسات وابسته به های دولتی و وابسته به دولت به وزیرذیرجمهور و در خصوص مؤسسات و شرکت

وزیرکشورودرخصوص مؤسسات غیردولتی کمک بگیرازدولت به وزیرذیربط و درخصوص سوءِجریانات اداری و مالی مراجع قضایی و 

یون واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نودقانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیس

 اعلام خواهدشد.

بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان  در مواردی که گزارش -د

یامقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه ازگزارش را بادلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال 

تیجه نهائی پیگیری نمایند و درموردتخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماًمراتب رابه مراجع ذیربط منعکس و موضوع راتاحصول ن

نموده و پیگیری لازم رابه عمل آورند.مراجع رسیدگی کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل 

 کشوربرسانند.

ه ورودخسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم در موردجرایم منتهی ب -1تبصره 

یامتهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی ازدادگاه 

 باشند.آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع مین در جمعهای ذیربط موظف به همکاری با دادستانماید.دستگاهدرخواست می
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های صادره و شکایات اشخاص حقیقی نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعملگزارشهای بازرسی در ارتباط با آیین -2تبصره 

وان عدالت اداری ارسال الذکر باشد جهت رسیدگی و صدوررأی به دیو حقوقی غیردولتی که حاکی ازتشخیص تخلف در موارد فوق

 گردد.رسیدگی به اینگونه موارد بطورفوق العاده و خارج از نوبت خواهدبود.می

در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاترتاسطح وزرا و همطراز آنان است که  -ه 

مان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهادریاست مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، ساز

های مطروحه در رابطه بامقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و کند.درخصوص پروندهجمهوری ارسال و تاحصول نتیجه پیگیری می

نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات شود و خارج ازتجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفرازقضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می

کند.رئیس هیأت موظف است ضمن نظارت برثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب رابه عضوقاضی اداری به موضوع رسیدگی می

 و نماینده سازمان جهت حضوراعلام نماید.

های زیر نظر مقام ، شورای نگهبان و دستگاهتبصره: رسیدگی به تخلفات مقامات وکارکنان قوای قضاییه و مقننه و نیروهای مسلح

 معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

سازمان مجازاست در نظارت وبازرسی ازنیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی وشرکت هاومؤسسات تابعه ازنیروهای بازنشسته  -و

 رسدپیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه مینامه اجرایی این بند باواجدشرایط ومتخصص مراجع مذکوراستفاده کند.آیین

قانون مزبور، و بویژه با  2ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور با عنایت به مطالب و مستندات معنونه، در راستای اجرای اماده 

 : است پاسخ دهید که توجه به سیلاب اخیر، مستدلا و مشروحا و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود، مستدعی

 

با توجه به صلاحیت عام آن سازمان در خصوص نظارت و بازرسی مستمر بر کلیه سازمان های ذیربط در خصوص حوادث و سیلاب 

 اخیر کشور از جمله:

 وزارت نیرو )سازمان مدیریت منابع آب و ...(-1

 وزارت کشور-2

 سازمان مدیریت بحران -3

 : مرجع تدوین مقررات ملی ساختمان و ...(وزارت راه و شهرسازی )تاکید-3

 سازمان نظام مهندسی-4

 سازمان ثبت املاک-5

  هاشهرداری-6

 هلال احمر -1

 وزارت بهداشت )اورژانس(-9

 سازمان حفاظت محیط زیست-8

 وزارت جهاد کشاورزی-11

 سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور-11 

 سازمان هواشناسی-12
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 نیروهای نظامی-13

 نیروی انتظامی-14

 کمیته امداد-16

 سازمان بهزیستی-11

 کمیته ملی سدهای بزرگ ایران-19

 کمیته های تخصصی دیگر-18

 از جمله کمیته سد و مدیریت حوضه

 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -21

 رییس جمهور، هیات وزیران و دولت -22

 .شورای تامین استان و شهرستان-24قوه قضاییه -23

 هاها و بخشداریفرمانداری -25

 صدا و سیما -26

 مطبوعات و رسانه ها -21

 شرکت زیرساخت و مخابرات -29

آیا آن سازمان بازرسی در این خصوص به عمل آورده؟ در این راستا گزارشی تهیه گردیده؟ تخلفاتی احراز شده است؟ آیا  -1 

ازگزارش را بادلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است،؟ آیا یک نسخه  گزارش

ای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط آن تصویر نسخه -های لازمه صورت پذریفته؟مرجع صالح قضایی ارسال گردیده؟ پیگیری

پاسخی که به سؤالات و استعلامات یا سازمان از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است و یا هرگونه گزارش یا 

های دیگر تهیه شده و در اید و یا هر گزارش یا شرحی که توسط اشخاص یا سازمانهای دیگر دادهدرخواست ارایه گزارش به سازمان

 .اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سؤالات حاضر، ارسال کنید

یف یا اختیار مقرر شده چیست؟ به عبارت دیگر، به نظر شما چه تکالیف یا توضیح و یا تفسیر و توصیف آن سازماناز این تکل -2

اختیاراتی بطور مشخص در این ماده برای آن سازمان مقرر شده است؟ اگر قائل به این هستید که این تکالیف برعهده سازمان یا 

 .های دیگری گذاشته شده است، دلایل و مستندات خود را ارایه فرماییدسازمان

نامه و یا هر مقررات دیگر و یا هر ضابطه، معیار یا گر برای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، بخشنامه، دستورالعمل یا آیینا -3

ای از آنها را ارسال کنید. و پاسخ دهید چه اید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخهاستانداردی وضع و تصویب کرده

ورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست تدوین یا تصویب است، توسط نامه، مقررات، دستآیین

 ای از پیش نویس آن را ارسال کنید؟ای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهچه مرجعی و در چه مرحله

ح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، های اخیر، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیدر رابطه با سیلاب -4

آن سازمان تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از سیلاب اخیر 

، اسناد و مستندات اتخاذ کرده و انجام داده است)لطفا با دقت و بصورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح دهید و مدارک

 (مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ضمیمه کنید
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های دیگر مانع از اجرای اید؟ اگر عدم انجام وظایف از سوی سازمانتاکنون چه موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشته -5

ورت وجود خلاء قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که این وظایف شده، مشروحا توضیح دهید؟ و یا در ص

مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظایف به دلیل عدم صدور موانع مالی یا نیروی انسانی مانع اجرای تکالیف شده به ذکر دلیل و

 .ر دلیل توضیح دهیدمجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگر است با ذک

اند و همچنین سیلاب اخیر، در اجرای های قبلی که در کشور واقع شدهو بطور مشخص و مستند اعلام کنید: در جریان سیلاب -6

ها و بویژه سیلاب اخیر موثر اید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلابوظایف قانونی خود، چه اقداماتی انجام داده

  شد؟شد که انجام نشد و اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد نمی؟ و چه اقداماتی باید انجام میاندبوده

 

شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و  -1

 .ارسال تصویر مدارک و مستندات، ارایه کنید تمامی نکات مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با

مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود ها و خلاءهایی در قوانین وچه نواقص، ابهامات، کاستی -9

تقویب تاب آوری های آتی احتمالی و داشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب

 .ملی فراهم گردد؟ مفصلا و با توضیحات کافی نظر خود را ارایه دهید

مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقررات تصویب قوانین و همچنین چه راه کارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و -8

 های آتی دارید؟یری، آمادگی و کاهش خطرات سیلابموجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگ

در همین رابطه هرگونه توضیحات تکمیلی یا یا مدارک و اسناد دیکر را که به ماموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک  -11

 میکنید اعلام بفرمایید.

 

 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور-8-1-1

 

 بسمه تعالی

 مقدمه :

های ویرانگر اوایل سال جاری در دارد؛ در بررسی و مطالعه سیلسازمان ثبت اسناد و املاک کشور معروض میمحضر ریاست محترم 

ها، مسیل ها و سواحل ضابطه در حریم قانونی رودخانهکشور؛ موضوع جنگل تراشی، تخریب منابع طبیعی، ساخت و سازهای بی

حداکثر رساندن میزان خسارات وارده برآورد گردیده است .مطالعات انجام شده هااز جمله دلایل وقوع حادثه و در عین حال به دریاچه

در خصوص دلایل جاری شدن سیل های ویرانگر اوایل سال جاری در نقاط مختلف کشور، از جنبه های متعددی صورت پذیرفته است. 

هاو ینطور ایجاد مستحدثات در حریم رودخانهبر همین اساس موضوع از حیث تصرفات غیر قانونی افراد در اراضی ملی و دولتی و هم

مسیل ها نیزبعنوان یک دلیل تاثیر گذار قلمداد گردیده است. خسارات ملی ناشی از این حادثه از این جهت متوجه سازمان محترم ثبت 

ولی اراضی، سالهای سال اسناد و املاک میگردد که، بسیاری از این متصرفان سند مالکیت در دست دارند و از این حیث دستگاههای مت

اند. بنابراین و با عنایت به است که در مرحله خلع ید از اراضی موصوف، مقدمتا واز باب ابطال سند مالکیت به دادگستری ارجاع شده

و تعیین  اینکه اعمال مقررات شهرداریها نسبت به اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها قانونا امکانپذیر نبوده و از این حیث مطالعه
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ضوابط ایمنی، فنی و زیست محیطی در صورت تغییر کاربری اراضی مزبور مغفول می ماند و از سویی دیگر ارگان های همچون؛ سازمان 

جنگلها و مراتع کشور، سازمان جهاد کشاورزی و همچنین وزارت مسکن و شهر سازی در مواجهه با اسناد رسمی که در دست 

گردند و بر همین قرار دارد متحمل زمان و هزینه هنگفتی از جهت اعاده وضع اراضی به حالت سابق میمتصرفین اراضی مورد اشاره 

اساس خلع ید از متصرفین اراضی مورد اشاره بالاخص در شرایطی که داری اسناد مفروزی و یا مشاعی می باشند، سال ها در محاکم 

م با توجه به تکالیف قانونی شرح الذیل مستدلا و مستندا، به سؤالات قضایی به طول می انجامد خواهشمند است آن سازمان محتر

 مطروحه در این خصوص پاسخ فرمایند.

هاو ...از افراد درخواست ثبت پذیرفته نسبت به مراتع،جنگلها، بستر مسیل ها، رودخانه“نامه قانون ثبت آیین 41الف( وفق ماده 

است و دولت “ عدم پذیرش ثبت از جانب افراد عادی “ مورد نظر ذیرش ثبت املاک از این حیث قاعده مسلم در خصوص پ”. شودنمی

در معنای عام صلاحیت تکلیفی در خصوص ثبت املاک موصوف دارد. بدیهی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان بخشی 

ف دارد؛ اولا نسبت به اراضی ملی و دولتی از جانب افراد، از ساختار دولت، در فرآیند ارائه خدمات ثبتی به افراد جامعه از دو جهت تکلی

تقاضای پذیرش ثبت را نپذیرد و ثانیا در فرایند ارائه خدمات و ثبت املاک توسط افراد، موضوع را از حیث غیر دولتی و غیر ملی بودن 

مقررات، بخشنامه و دستور المل های درون احراز نماید )مداقه در قانون زمین شهری، قانون جنگلها و مراتع کشور، قانون اوقاف و 

 گردد( .سازمانی سازمان ثبت اسناد واملاک توصیه می

عرصه و اراضی واقع در رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی  8/14/1354قانون متمم قانون ثبت مصوب  4ماده  3ب( وفق تبصره 

قانون متمم  4توانند با استناد به ماده بوده و ادارت ثبت نمیشدن جنگل ها و مراتع کشور از شمول ظرفیت های این قانون خارج 

 های ساخته شده بر روی عرصه های ملی و منابع طبیعی سند مالکیت صادر کنند.قانون ثبت، برای اعیانی

اراضی (صدور سند مالکیت برای ایجاد کنندگان اعیانی بر روی 31/14/1365قانون قانون ثبت )اصلاحی مصوب  149ج(وفق ماده 

اصلاحی قانون ثبت شامل  149ملی، دولتی و شهرداریها، توسط سازمان ثبت محدود و مقید به دو شرط گردیده بود اولا: حکم ماده 

ها، شهرداریها و موسسات شرکتهای دولتی و مواردی نبوده که حفظ ملک بموجب قوانین مربوط برای دولت اعم از وزارتخانه، سازمان

ری بوده باشد )بطور قطع اراضی واقع در حریم بستر رودخانه ها، مسیل ها، دریاچه های طبیعی و یا حتی دریاچه وابسته به دولت ضرو

های مصنوعی همچون دریاچه سدها، حریم سواحل و صد البته اراضی ملی همچون جنگلها و مراتع کشور شامل این محدودیت در 

 صدور سند مالکیت برای اشخاص بوده و هست(.

سازمان ثبت می بایست که قبل از صدور سند مالکیت احراز کند؛ دولت یا شهرداریها بهای این اراضی را از افراد دریافت  ثانیا :

اند. حاصل اینکه در صورت احراز چنین موضوعی از جانب ادارت ثبت )و نه صرف ارسال استعلام به ارگان های ذیربط و اصدار نموده

ای و ازجمله رعایت موازین فنی و ایمنی و زیست محیطی از جانب اسخ( قطعا موضع از جهات عدید هسند با استناد به عدم دریافت پ

ها با ضوابط گرفت و در صورت عدم تطبیق وضعیت اعیانیارگان های دولتی)بعنوان مالک اصیل و متولی زمین( ملحوظ نظر قرار می

گردید و از این حیث خلع ید از چنین اراضی ای بسیار سهل و با سهولت شهر سازی اجازه دریافت سند مالکیت برای ایشان صادر نمی

اصلاحی( دولت مکلف است از هر نوع تصرف اراضی  149همین ماده) 2انجام می پذیرفت. در توضیح بیشتر اشعارمیدارد وفق تبصره 

ضی را در صورتی که متصرف معترف به متعلق به دولت و شهرداریها جلوگیری نموده و ساختمان های احداث شده در این قبیل ارا

” دولت“تجاوز باشد و یا تصرف او عرفا معلوم وغیر قابل انکار باشد وی را ملزم به رفع اثار تجاوز و یا تخریب نماید. چنانچه بیان شد واژه 

ووظیفه در خصوص در این تبصره اعم از قوه مجریه است و سازمان ثبت بعنوان رکن رکین دستگاه حاکمیتی کشور دارای سمت 
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ممانعت از تثبیت مالکیت برای متجاوزین به حقوق و اموال عمومی بوده است .تاکید موکد اینکه ادارت ثبت با در اختیار داشتن 

نماید، )سال وضع قانون ثبت( تحصیل می1311اطلاعات وثیق ثبتی که با اتکاء به سوابق، دفاتر و پرونده های شکل گرفته از سال 

 و آگاه ترین مرجع نسبت به وضعیت مالکیت پلاک های ثبتی در سطح کشور می باشد .مطلع ترین 

تفکیک  1395قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب  2د( طبق ماده 

خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا  ارائه هرگونه و افراز اراضی زراعی به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است

اسناد به طور مشاعی بلامانع است.  نخواهدبود.برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال افرازی مجاز

ماده  ج بند حدنصاب موضوع نامه قانون مزبور تفکیک، افراز و خردشدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر ازآیین 2همچنین طبق ماده 

تقسیم  وسایر مراجع مربوط موظفند در هنگام تفکیک، افراز و نامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتراسنادرسمی( آیین1)

ل یک پنج مناسب و حداق اقتصادی اراضی مزبور با مکاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین)به مقیاس حدنصاب فنی، اراضی کشاورزی، در مورد

 اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند. جهاد کشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن هزارم( از مدیریت

هاو اراضی ملی و دولتی بسیاری در سطح کشور حکایت از وجود ساخت و سازهای عدیده بری روی با این اوصاف مشاهده عرصه

هاو لکیت توسط افراد از ادارات ثبت اسناد و املاک دارد .این وضع در خصوص حریم بستر رود خانهآنها و در عین حال دریافت سند ما

مسیل ها نیز به کررات در سطح شهرها مشاهده گردیده است. همچنین دریافت اسناد زراعی مفروزی در حد نصاب های پایینتر از 

حتی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اصلاحی سابق و یا  149و  141مقرره قانونی از طریق قوانین 

که در حال حاضر جاری و ساری است در استان مختلف گزارش گردیده است. بطور مصداقی صدور سند مالکیت  21/18/1381مصوب 

ختمانهای واقع در دامنه ارتفاعات عرصه و اعیان برای ساختمانهای احداث شده در جنگلهای گردنه حیران واقع در استان گیلان، سا

استان تهران )مرکز استان و شهرهای مجاور(، ساختمانهای واقع در حریم رودخانه های اطراف شهر تهران و مصدایق عدیده بسیاری که 

افراد تسلیم علی رغم وجود احکام قانونی و تکلیفی صدر الاشاره، اسناد مالکیت توسط ادارات محترم ثبت اسناد واملاک صادر و به 

گردیده و ارگان های دولتی و بعضا محاکم دادگستری را به لحاظ ایجاد تبعات عدیده در ابطال سند با چالش های جدی بالاخص در 

 مواجهه با متجاوزین به اموال و اراضی موصوف قرار داده است. از این حیث خواهشمند است بصورت مستدل و مستند توضیح فرمایید:

ت تحت الامر در صدور اسناد مالکیت بر روی عرصه های ملی و دولتی و یا افراز قطعات زراعی به قطعات کوچکتر که عملکرد ادار-1

در نهایت منجر به تغییر کاربری اراضی مزبور و در مصداق اراضی دارای پوشش گیاهی به جنگل تراشی از منابع طبیعی و نهایتا بحران 

ایید؟ سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور مستحضر هستند پرونده های معتنابهی در گردد را چگونه توجیه می فرمسیل می

از  _محاکم دادگستری با شکایت و طرح دعوی ادارات جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و زمین شهری با موضوع ابطال اسناد مالکیت

مطرح رسیدگی  _زراعی، تغییر غیر اصولی کاربری و ...حیث تجاوز به اراضی ملی و دولتی، عدم رعایت حد نصاب قانونی در اراضی 

 است.

اقدامات آن سازمان محترم از حیث نظارت بر اجرای دقیق قوانین و آموزش ضوابط و مقررات مرتبط با امور ثبتی اعم از مقررات -2

هاو ... به نیرو ها و و بستر رودخانهمربوط به قانون جنگلها و مراتع، قانون زمین شهری، قانون شهرداریها، قوانین مربوط به حریم 

 کارشناسان درگیر با امور ثبتی را مشروحا تبین فرمایید .

اقدامات آن سازمان محترم را در نحوه ی نظارت بر انجام تکالیف ادارات تحت الامر، در خصوص اجرای قوانین حفاظت از اراضی -3

مخاطب قوانین مزبور و بعنوان بخشی از بدنه دولت دارای صلاحیت تکلیفی در ملی و دولتی )با این توضیح که سازمان ثبت نیز بعنوان 
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صیانت از اراضی ملی و دولتی است( و نحوه مواجهه با موارد تخطی از جانب کارکنان را طی گزارشی از نتایج نظارت سازمان تبین 

 فرمایید .

 

 

 مقدمه بخش دوم سؤالات :

برای کشور و به منظور تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات و ایجاد اعتماد در نقل و انتقال ای طرح کاداستر بعنوان یک طرح توسعه

املاک و مدیریت و استفاده بهینه از زمین و کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی و کوچک سازی بدنه 

ب قانونگذار گذشت. با اجرای این قانون که صلاحیتهای بسیاری بعنوان قانون حد نگار از تصوی 1383دولتی مطرح و نهایتا در سال 

برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته است اهداف مهمی چون پاسخ گویی الکترونیکی به مراجع قضایی، دفاتر اسناد 

نیکی اعم از دولتی و غیر دولتی، مفروزی رسمی، بازداشت و رفع بازداشت املاک به صورت الکترونیکی، صدور کلیه اسناد مالکیت الکترو

و مشاع، تجمیعی و تفکیکی و ...و همچنین ارتباط آنلاین با مراجعی چون ادارت ثبت احوال، شهرداریها، بنیاد مسکن، ادارات راه و 

ن طرح جلوگیری از شهرسازی و سایر مراجع ذیربط در مقوله اراضی و املاک در نظر گرفته شده است. از جمله ی مهمترین مزایای ای

بروز اشتباهات و پیشگیری از ایجاد تعارض ملکی و صدور اسناد مالکیت معارض است. دست یابی سریع به اطلاعات، تسریع در عملیات 

ثبتی و نقل و انتقالات، جلو گیری از اعمال سلیقه در انجام کار، جلو گیری از جعل اسناد مالکیت و کاهش ریسک معاملات املاک، جلو 

 گردد .یری از دستکاری در اوراق مضبوط در پرونده ثبتی، کاهش مراجعات ارباب رجوع نیز از جمله مزایای دیگر این طرح قلمداد میگ

تحقق کامل این طرح و اجرای به موقع این قانون با مزایای پیش گفته؛ بطور قطع زمینه های تصرف اراضی دولتی و ملی را از بین 

توسعه پایدار و امنیت ملی خواهد انجامید. بطور قطع با مستند سازی املاک و اراضی دولتی و ملی در قالب اسناد خواهد برد و به ایجاد 

کاداستری و یا مستند سازی اراضی زراعی و باغی در قالب سند کاداستری و پیاده نمودن لایه های مختلف اطلاعات و از جمله لایه 

جدی ای در مقابل تجاوز به اراضی ملی و نهایتا تغییر کاربری اراضی مزبور ومتعاقبا دریافت  مربوط به اطلاعات کاربری اراضی، موانع

خدمات دولتی و بطور خاص خدمات ثبتی بوجود خواهد آمد. با این وصف و با عنایت به مواد قانونی شرح الذیل که بطور مبسوط 

کاداستر را تبین نموده، استدعا دارد به سؤالاتی که در ادامه می  وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص به انجام رساندن طرح

 آید بصورت مستدل و مستند پاسخ فرمایید:

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، متولی اجرای حدنگاری، صدور اسناد مالکیت حدنگار، ایجاد و  قانون حد نگار: 1 ماده

 .قانون استبرداری نظام جامع و سایر تکالیف مندرج در این بهره

سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی  قانون حد نگار:1 ماده

به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین 

ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل های دایر و متروکه و جزایر ها، دریاها، دریاچه ها، تالابجنگل ،ها، مراتعکلیه کوهموقعیت و حدود 

ر، به صورت ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشوبرداری از نقشهکشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره

ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار ای که هیچ نقطهنقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه

 .نباشد

 .باشندها مکلف به همکاری با سازمان جهت اجرای حدنگاری میکلیه دستگاه –تبصره 

https://www.ekhtebar.com/
https://www.ekhtebar.com/
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برداری (، نظام جامع را به نحوی ایجاد کند و مورد بهره3مذکور در ماده) سازمان مکلف است ظرف مدت قانون حد نگار: 8 ماده

ها و اسناد مالکیت حدنگار، دربرگیرنده اطلاعات مربوط به پلاک و بخش ثبتی ملک، آدرس دقیق قرار دهد که علاوه بر اطلاعات نقشه

یا شناسه ملی و آدرس دقیق پستی اقامتگاه و یا  پستی آن، شناسه )کد( انحصاری ملک، مشخصات کامل مالک یا مالکان و کد ملی

 .های آن باشدمحل سکونت آنها و مشخصات فردی انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان ملک و محدودیت ها و ممنوعیت

انتقالات، سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات،  حد نگار: 1 ماده

شوند تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می

برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره

 .هدپاسخ د

سازمان مکلف به تجهیز کلیه ادارات ثبت کشور به نرم افزارهای مورد استفاده در نظام جامع و افزایش  قانون حد نگار: 6 ماده

 .قابلیت های آنها با رعایت معیارها و استانداردهای فنی لازم است

و مقررات مرتبط با  قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون حد نگار: 7 ماده

به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد؛ در زیرمجموعه مرکز داده ها، آنها را به صورت الکترونیک و 

نظام جامع و سامانه های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند. همچنین سازمان مکلف است امکان اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه های 

ه امکان ثبت برخط )آن لاین( اسناد و معاملات و پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات برداری از آنها را به نحوی کمرتبط مذکور و بهره

ثبتی ایجاد شود؛ فراهم کند. با ایجاد دفاتر الکترونیک مذکور، ثبت در دفاتر دست نویس منتفی و دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر 

 .شودموجود می

کردن دفتر ثبت اسناد رسمی، به نحوی برنامه ریزی کند که دفاتر اسناد  سازمان مکلف است در راستای الکترونیک .1 تبصره

رسمی، نسخه الکترونیک پشتیبان و غیرقابل تغییر کلیه اسنادی را که به وسیله سردفتر از طریق سامانه الکترونیک سازمان تنظیم 

ای شود نسخهسامانه الکترونیک سازمان تنظیم می شود؛ بایگانی کنند. همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که درمی

 .ربط به عنوان پشتیبان تهیه و بایگانی کنندچاپی با امضای شخص یا اشخاص ذی

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند نسخه چاپ شده اسناد مالکیت حدنگار صادرشده را به عنوان پشتیبان نگهداری  .1 تبصره

 .نمایند

های سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و سازمان مکلف است از توانمندی:قانون حد نگار 4 ماده

ای و تأمین نقشه و سایر اطلاعات ها و تصاویر هوایی و زمینی و یا ماهوارهسایر بخشهای دولتی و غیردولتی به منظور تأمین عکس

 .مکانی و توصیفی مرتبط استفاده نماید

ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله کلیه دستگاهقانون حد نگار: 8 ماده

های امنیتی حداکثر ظرف مدت های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبهبردار و نقشهمشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره

 .ء شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهنددو سال از تاریخ لازم الاجرا

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%e2%80%8c%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1310/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a7%d9%83-%e2%80%8c%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1310/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7/
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های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبهآیینتبصره. 

شود و به تصویب هیأت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میاطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و 

 .وزیران می رسد

سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلفند حسب مورد با رعایت مصالح امنیتی و نظامی در  .12 ماده

 .های مورد نیاز را تهیه و تحویل نمایندان، نقشهحدی که به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیب وارد نکند بنا به درخواست سازم

های املاک و اماکن نیروهای مسلح و مناطق مرزی را با ها و نقشهسازمان جغرافیایی نیروهای مسلح مکلف است عکس –تبصره 

دون موافقت مراجع های ثبتی بهماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه نماید. انتشار اطلاعات نظامی و امنیتی در نقشه

 .ربط ممنوع استذی

 

سال از لازم الاجرا شدن  5قانون حد نگار مبنی بر اجرای طرح کاداستر ظرف  2با توجه به تکلیف سازمان ثبت وفق ماده  -1

قانون، استدعا دارد در پاسخ اعلام فرمایید طرح مزبور تا این تاریخ چه میزان پیشرفت داشته است؟بر همین اساس موانع و 

 شکلات پیش روی آن سازمان در تحقق کامل طرح کاداستر را تبین فرمایید؟م

قانون حد نگار( با مشکل یا 9آیا اساسا سازمان ثبت در بهره مندی از توانایی و امکانات سایر دستگاههای ذی سمت)وفق ماد  -2

 مانعی مواجه است؟

ه دستگاههای اجرایی با سازمان ثبت در فرایند اجرای با توجه به تکلیف قانونگذار مبنی بر همکاری، پیگیری و تعامل کلی -3

طرح کاداستر؛ لطفا در پاسخ اعلام فرمایید، دستگاههای عمده متولی اراضی و املاک دولتی و ملی در کشور؛ اعم از سازمان 

نقلاب اسلامی، جنگلها، مراتع و آبخیز داری، سازمان جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت نیرو، بنیاد مسکن ا

اند و اساسا اقدامی مبنی بر مستند سازی کلیه اراضی و سازمان اوقاف و ...چه میزان همکاری و تعامل با سازمان مزبور داشته

 اند؟املاک تحت تولیت در قالب طرح کاداستر داشته

و املاک ملی و دولتی در بطور کلی پیشنهادات و راهکار های آن سازمان حاکمیتی در مستند سازی صد در صدی اراضی  -4

 سطح کشور چیست؟

نگاه کارشناسی آن سازمان محترم با اتکاء به تجربه نزدیک به یک قرن مستند سازی املاک در کشور ایران، چه مواردی را  -5

 بعنوان آسیب شناسی قوانین و مقررات جاری در مقوله تجاوز به اراضی ملی و دولتی برجسته می سازد؟

 

 

 وط به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبانسؤالات مرب-8-1-8

 

در جمهوری اسلامی حفاظت :» قانون اساسی  51دبیر محترم  شورای تگهبان همانطور که مستحضر هستید براساس اصل -1

 محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدی باید در آن حیات  اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد از

از « این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تحقیق به غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

آنجایی که شورای نگهبان وظیفه صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین مغایر با آن را برعهده دارد ؛ مستدلا و مشروحا و با ارسال 
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ای در مخالفت با این اصل وجود مدارک و مستندات موجود،  پاسخ دهید که آیا در مورد قوانین  محیط زیستی نمونهتصویری از کلیه 

 داشته است یا خیر و  آیا شورای نگهبان در صیانت از این اصل اهتمام کامل را داشته است یا خیر؟ 

آسیب شناسی نسبت به قوانینی که فراهم سازنده ی امکان شورای  محترم نگهبان لطفا مستدلا و مشروح توضیح دهید که آیا -2

تجاوز به منابع طبیعی، محیط زیست و مشخصا رودخانه ها ها باشند در این شورا صورت گرفته است؟ آیا شورای نگهبان در بررسی 

 قوانین به محیط زیست و حفظ آن توجهی داشته است؟

قانون اساسی در خصوص حفاظت از محیط،  51حترم؛ آیا در زمینه ی اصل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان م-3

قوانین تدوین شده را با هدف مذکور در این اصل همسو می دانید؟ لطفا مستدنا و مستدلا پاسخ دهید که چه قوانینی در این خصوص 

شود در ¬انین از این معاونت تقاضا میتدوین نموده اید. با توجه به وظیفه ی معاونت نظارت مجلس در خصوص ارزیابی آثار قو

صورتیکه در ارتباط با قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست و مدیریت بحران گزارشی در دست دارد ارائه نمایند. آیا این مجلس 

ها باشند درباره آسیب شناسی قوانینی که که فراهم سازنده ی امکان تجاوز به منابع طبیعی، محیط زیست و مشخصا رودخانه ها 

 اقدامی صورت داده است؟

قانون اساسی مجلس در عموم مسائل حق قانونگذاری دارد؛ توضیح و یا تفسیر و توصیف مجلس از این تکلیف یا  11طبق اصل -4

 شود یا اختیار مجلس است ؟ ¬اختیار مقرر شده چیست؟ آبا این اصل به معنای وظیفه ی مجلس در وضع قانون محسوب می

شود و ضمن توجه به اینکه تمامی ¬ترین وزارتخانه در مدیریت بحران محسوب می¬ه اینکه وزارت کشور مهمبا توجه ب-5

ها از قوانین مربوط به شرح وظایف و اختیارات برخوردار هستند ؛از مجلس محترم خواستار توضیح در خصوص فقدان قانون ¬وزارتخانه

 مغفول بوده یا دلیل دیگری برای عدم تدوین این قانون وجود دارد؟  وظایف و اختیارات وزارت کشور هستیم. آیا این امر

از مجلس محترم خواستار توضیحات مشروح و مستند در خصوص عدم به نتیجه رسیدن قانون مدیریت بحران هستیم. با توجه -6

مان میریت بحران، آیا تصویب به اینکه وضعیت سیلاب ها و شهر های در معرض سیل و حوادث قبل، حین و بعد از آن و اهمیت ساز

شود؟ برای تصویب قانون ¬قانون مدیریت بحران در اولویت این مجلس قرار گرفته است؟ این سازمان اکنون با چه قانونی اداره می

 مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید مجلس مذکور تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی انجام داده است؟

ین در رابطه با سیلاب های اخیر، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید،مجلس تاکنون چه تصمیمات و همچن -1

اقداماتی  در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از سیلاب اخیر اتخاذ کرده و انجام داده است)لطفا با 

 به جز شرح دهید و مدارک، اسناد و مستندات مربوط را ضمیمه کنید(دقت و بصورت تفکیک شده و مشخص و جز 

تاکنون چه موانع و مشکلاتی برای وضع قوانین در خصوص مدیریت بحران داشته اید؟ اگر تصویب این قانون از سوی سازمانهای  -9

در وظایف و غیره و یا در صورتی که موانع  دیگر با مانع روبرو شده، مشروحا توضیح دهید؟ و یا در صورت وجود تداخل وظایف یا ابهام

 مستندات توضیح دهید. مالی مانع تصویب این قانون  شده با ذکر دلیل و

و بطور مشخص و مستند اعلام کنید: در جریان سیلاب های قبلی که در کشور واقع شده اند و همچنین سیلاب اخیر، در اجرای  -8

اده اید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلاب ها و بویژه سیلاب اخیر موثر بوده وظایف قانونی خود، چه اقداماتی انجام د

 اند؟ و چه اقداماتی باید انجام میشد که انجام نشد و  اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد نمیشد؟ 
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کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزییات  -11

 تمامی نکات مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با ارسال تصویر مدارک و مستندات، ارایه کنید.

تصویر نسخه ای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط مجلس از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است و  -11

یا پاسخی که به سوالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمانهای دیگر داده اید و یا هر گزارش یا شرحی  یا هرگونه گزارش

 که توسط اشخاص یا سازمانهای دیگر تهیه شده و در اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سوالات حاضر، ارسال کنید

مقررات مربوط برای اجرای وظایف و تحقق اهداف مقنن وجود داشته قوانین وچه نواقص، ابهامات، کاستی ها و خلاءهایی در  -12

است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب های آتی احتمالی و تقویب تاب آوری ملی 

 فراهم گردد؟ مفصلا و با توضیحات کافی نظر خود را ارایه دهید.

مقررات جدید؛ یا  انجام اصلاحات در قوانین و مقررات تصویب قوانین و اه کارها یا  پیشنهادهایی برای تدوین وهمچنین چه ر -14

 موجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات سیلاب های آتی دارید؟

ا مدارک و اسناد دیکر را که به ماموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک در همین رابطه هرگونه توضیحات تکمیلی یا ی -12

 میکنید اعلام بفرمایید.

 لطفا به سوالات ذیل مستدلا و مشروح پاسخ دهید:

 از نظر مجلس کدام نهاد یا نهاد ها در وقوع سیل مسئول هستند؟ -

 داند؟¬مجلس به چه میزان خود را در وقوع سیل مسئول می -

 قصد تشکیل تیم تحقیق و تفحص در خصوص واقعه سیل را دارد؟ آیا مجلس-

 چرا مجلس در هنگام وقوع سیل، تشکیل جلسه ی اضطراری نداد؟-

 آیا مجلس قصد استیضاح وزیری یا دولت را به جهت تقصیر یا قصور در وقوع سیل دارد؟-

 چه خواهد بود؟ آیا مجلس از وزیری در این خصوص سوال انجام خواهد داد؟ اگر بله، محتوا-

 به هزینه های جلوگیری از وقوع سیلاب توجه نموده است؟ 89آیا مجلس در بررسی بودجه ی  -

 راهکار مجلس برای جلوگیری از وقوع چنین وقایعی چیست؟-

 آیا مجلس در خصوص عواقب و نتایج و راه جبران تلفات و خسارات ناشی از سیل راهکاری دارد؟-

 داند؟¬ا در خصوص موضوعات مرتبط با واقعه ی سیل، کارامد و کافی میآیا مجلس قوانین خود ر-

 

 

 سؤالات پیرامون سمن ها و خیریه ها-8-1-1

 سمن ها:

 پیش از بحران:

 اند؟چه تعداد سمن در حوزه ی بحران در کشور ثبت شده -1

جوانان و چه تعداد از سازمان از تعدا سمن های متخصص بحران چه تعداد از وزارت کشور و چه تعداد از وزارت ورزش و  -2

 اند؟بهزیستی اعتبار نامه و پرانه فعالیت دریافت کرده
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 اند؟اند و چه فعالیت هایی داشتهسمن ها در آموزش مقابله با بحران به عموم در چه حد توانمند بوده -3

 اند؟ز اجرا شدهدر دو دهه ی گذشته چه تعداد پروژه ترویجی توسط سمن های متخصص بحران در مناطق بحران خی -4

در دو دهه ی گذشته چه تعداد کارگاه توان افزایی با موضوع مدیریت بحران برای سمن ها توسط نهاد های تخصصی از و  -5

 اند؟هاحضور داشتهمراجع صدور پروانه فعالیت برگزار شده است؟ چه تعداد سمن در این کارگاه

 و اتحادیه منسجم جهت هماهنگی و ارتباط هستند؟آیا سمن های تخصصی حوزه بحران در ایران دارای شبکه  -6

 آیا بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص سمن های فعال در حوزه ی بحران و توان این سمن ها وجود دارد؟ -1

 آیا بستر ها و سامانه های ارتباط گیری فوری با سمن ها در مواقع بحران وجود دارد؟ -9

جوانان و وزارت کشور پیش بینی آموزش های ابتدایی حضور در بحران برای نامه های وزارت ورزش و آیا در قوانین و آیین -8

 سمن های تخصصی یا غیر متخصص پیش بینی شده است؟

 چه تعداد سمن متخصص در حوزه کودکان و زنان وجود دارد؟ )به تفکیک پاسخ داده شود(  -11

 وجود دارد؟ آیا سازوکاری برای الزام سمن ها به ارائه ی گزارش فعالیت به مرجع خاصی -11

 حین بحران:

 چه تعداد سمن متخصص بحران در بحران سیل حضور داشتند؟ -1

 چه تعداد نیرو و با چه تخصص هایی از سمن ها در بحران حضور داشته است؟ -2

 اند؟ آیا سمن های غیر تخصصی بحران همچون سمن های محیط زیستی، هنری و... نیز در بحران حضور داشته -3

 اند؟تخصصی در بحران حضور داشته و این سمن ها چه فعالیت هایی انجام دادهچه تعداد سمن های غیر  -4

سمن ها در بحران سیل چه فعالیت هایی از قبیل تسهیلگری، آموزش به مردم، توانمند سازی جامعه هدف، مطالبه گری از  -5

 اند؟ نهاد های دولتی و ... داشته

 در منطقه بحران وجود داشته است؟آیا مدیریت یکپارچه برای ساماندهی فعالیت سمن ها  -6

های هر آیا سامانه اطلاع رسانی به روز از وضعیت بحران، مناطق بحران، پراکندگی فعالیت سمن ها در منطقه، نیازمندی -1

 منطقه وجود داشته است؟

 آیا در حین بحران سازمان خاصی متولی نظارت و ارزیابی عملکرد سمن ها می باشد؟ -9

ورزان در اثر سیل، آیا سمنی در حوزه ی کشاورزی در منطقه بحران حاضر شده است؟ اگر بله چه با توجه به خسارات کشا -8

 فعالیت هایی انجام داده است؟

 چه تعداد سمن متخصص در حوزه ی کودکان و زنان در بحران حضور داشتند؟)به تفکیک پاسخ داده شود( -11

 وری اقلام و کمک های مردمی و توزیع کرده است؟چه تعداد سمن ها همچون خیریه عمل نموده و اقدام به جمع آ -11

 پس از بحران:

اند؟ به کدام نهاد ها و از چه طرقی ارادئه آیا سمن ها گزارش کمی و کیفی فعالیت های خود در زمان بحران را ارائه داده -1

 اند؟داده

 اشته است؟آیا گزارش ارزیابی یک سازمان ناظر دولتی از عملکرد سمن ها در منطقه بحران وجود د -2

 اند؟آیا سمن ها در مدیریت مخاطرات پس از بحران نیز حضور داشته -3
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 اند؟چه تعداد سمن تخصصی برای التیام مخاطرات روحی پس از بحران وجود داشته و پس از بحران فعالیت کرده -4

سمن های محیط زیستی  با توجه به اینکه یکی از دلایل بروز سیل تخریب محیط زیست در مناطق بالا دست بوده است، آیا  -5

 اند؟پس از بحران در آن مناطق حساس تر شده

 اند؟چه تعداد سمن متخصص در حوزه ی زنان و کودکان در مهار مشکلات پس ازبحران در منطقه فعال بوده -6

 

 خیریه ها

 پیش از بحران:

 اند؟چه تعداد خیریه متخصص در حوزه ی بحران در کشور ثبت شده -1

 اند؟مراجع پروانه فعالیت دریافت کردههااز کدام این خیریه -2

 آیا در مقررات نهادی به عنوان خیریه متخصص در حوزه ی بحران پیش بینی شده است؟ -3

آیا خیریه های عمومی برای فعالیت در زمینه ی بحران از جمله جمع آوری کمک های مردمی نیازمند کسب مجوز از مرجع  -4

 خاصی می باشند؟ کدام مرجع؟

 ی نظارت مالی بر خیریه هایی که کمک های مردمی جمع آوری می کنند وجود دارد؟آیا مرجعی برا -5

 ای برای هماهنگی میان خیریه های عمومی یا تخصصی وجود دارد؟آیا شبکه و اتحادیه -6

 هابرای موارد بحران وجود دارد؟ای برای اطلاع رسانی و بر قراری ارتباط فوری به خیریهآیا سامانه -1

 هادر بحران و مناطق بحرانی وجود دارد؟خالت خیریهآیا امکان منع د -9

 هااز ایجاد پایگاه های جمع آوری کمک های مردمی وجود دارد؟آیا امکان منع قانونی خیریه -8

 ای یا فرد خاصی تا کنون از جمع آوری کمک های مردمی منع شده است؟ به استناد چه مقرره ای؟آیا خیریه -11

 هادر مواقع بحران پیش بینی شده است؟و تنظیم فعالیت خیریهآیا سامانه ی خاصی برای مدیریت  -11

 هاوجود دارد؟آیا سازوکاری برای شفافیت فعالیت ها و بخصوص شفافیت مسائل مالی خیریه -12

 

 حین بحران:

 چه تعداد خیریه در بحران اخیر فعالیت داشتند؟ -1

 زمینه تخصصی خیریه های فعال در بحران چه بود؟ -2

 فعالیت های عمومی و چه فعالیت های تخصصی انجام دادند؟هادر بحران چه خیریه -3

 هادر سراسر کشور چه میزان کمک های مردمی را دریافت کردند؟خیریه -4

 هادر مناطق سیل زده در کدام مناطق بود؟تمرکز فعالیت خیریه -5

 آیا نظم خاصی برای توزیع اقلام کمک های مردمی در مناطق سیل زده وجود داشته است؟ -6

 هادر مناطق سیل زده را برعهده داشت؟سازمان، شبکه یا نهاد خاصی مسئولیت هماهنگی خیریهآیا  -1

هادر جمع آوری، توزیع کمک ها و سایر خدمات خود در مناطق سیل زده با یکدیگر هماهنگی و همکاری خاصی آیا خیریه -9

 اند؟داشته
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 اند؟گی و همکاری خاصی داشتههابا نهاد های دولتی و عمومی درگیر در بحران هماهنآیا خیریه -8

 

 پس از بحران:

 اند؟ هااز عملکرد خود گزارش شفافی ارائه دادهآیا خیریه -1

 ها به چه نهاد هایی و از چه طرقی ارائه شده است؟گزارش عملکرد خیریه -2

 ها در التیام مصائب بعد از بحران از جمله خانه سازی و ... هم فعالیت دارند؟آیا خیریه -3

 

 هاداریشهر-8-1-6

 قوانین و مقررات موضوعه مربوط به وظایف شهرداری -بخش نخست

 

 قانون شهرداری: -1

 .ایجاد خیابانها و....و مجاری آب- 55ماده  1بند 

تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر؛ تبصره  - 55ماده  2بند 

ها و نظایر آن تعیین و مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب شهرداری-4

 .ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند

 ... اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل - 55ماده  14بند 

 .امراض ساریه انسانی و حیوانیجلوگیری از شیوه  - 55ماده  15بند 

 

 : هادستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری -2

موضوع فعالیت ستاد در چهار مرحله مدیریت بحران )پیش بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی( و در  - 4ماده 

های شهرداری( از جمله امور آتش نشانی و خدمات ایمنی، کنترل سیلابقانون  55راستای اجرای وظایف شهرداری )مطابق ماده 

 : شهری و تدفین اموات تعریف و به شرح ذیل اجرایی میگردد

 :پیش بینی و پیشگیری-الف

 های تابعه و برنامه ریزی برای تقویت توان عملیاتی شهرداریبررسی تأسیسات و امکانات موجود در شهرداری و سازمان -1

مقاوم سازی، نوسازی و ایمن سازی ساختمانها و تأسیسات شهرداری از جمله ایستگاه های آتش نشانی و تأسیسات خدمات -2

 شهری جهت کاهش خطر پذیری در برابر حوادث و سوانح

 شگیریتجزیه و تحلیل حوادث مربوط به حوزه فعالیت شهرداری به منظور شناسایی مسائل و مشکلات و ارایه برنامه های پی-3

 های ایمنی در حوزه وظایف شهردارینامهبرنامهریزی برای نظارت بر اجرای آیین -4

 انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز برای ارتقای کیفیت عملکرد شهرداری در مدیریت بحران-5

 

 آمادگی -ب
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های زیر اری )معاونت ها و سازمانتهیه خط مشی و سیاستگذاری در حوزه برنامه اجرایی و نظارت بر فعالیت مجموعه شهرد -1

 مجموعه شهرداری( در انجام وظایف مرتبط با چهار مرحله مدیریت بحران

ریزی لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران از طریق منابع داخلی شهرداری ها فرمانداری و  برنامه -2

 استانداری و وزارت کشور

هنگی برای ارتقای دانش کارکنان، به روز رسانی سیستم مدیریت بحران شهرداری و انجام تحقیقات در حوزه برنامهریزی و هما -3

 وظایف شهرداری در مدیریت بحران از طریق برقراری ارتباط با مراکز علمی، تحقیقاتی و اجرایی ذی صلاح،

وعه در چهار مرحله مدیریت بحران شامل؛ پیش برنامهریزی و هماهنگی لازم با اعضای ستاد و کمیتههای تخصصی زیر مجم-4

 بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی و بازتوانی،

 تقویت زمینههای همکاری درون بخشی، بین بخشی و میان بخشی در حوزه مدیریت بحران در سطح شهری، منطقهای و ملی؛-5

انی، تجهیزات و دانش فنی موجود در مجموعه شهرداری به منظور به ایجاد بانک اطلاعات مکانیزه از توان و امکانات نیروی انس -6

 کارگیری در شرایط بحرانی

برنامهریزی و هماهنگی لازم برای تأمین ماشین آلات، وسایل و تجهیزات مورد نیاز مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط -1

 اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح مختلف در شهر

و اقدام برای انسجام میان مجموعه شهرداری برای کنترل شرایط اضطراری ناشی از وقوع حوادث و سوانح و  ایجاد هماهنگی-9

 برنامهریزی برای اجرای مانورهای مرتبط

برنامهریزی لازم در زمینه ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگ ایمنی و همکاری در مدیریت بحران از طریق مراکز  -8

عی شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی شهرداری و همچنین برپایی نمایشگاه و تأسیس مراکز موزه و سایر مراکز آموزش فرهنگی و اجتما

 شهروندی در حوزه وظایف و اختیارات شهرداری

برنامهریزی برای ارتقای سطح آموزشی و دانش فنی مدیران، کارشناسان و نیروهای عملیاتی مرتبط با مدیریت بحران از  -11

 .زاری دورهها و کارگاههای آموزشی، همایشها و کنفرانسهای تخصصی، مانور و سایر روشهای متداولطریف برگ

 

 مقابله-ج

های مسئول مقابله با حوادث و سوانح در کسب اطلاعات فوری و اعلام وضعیتهای اضطراری و آماده باش به معاونتها و سازمان-1

 شهرداری

کنترل شرایط بحران، مطابق شرح وظایف و رعایت سلسله مراتب فرماندهی و اجرایی تعیین بسیج امکانات و اقدام عملیاتی برای -2

 نامه اجرایی قانونشده در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و آیین

 

 بازسازی و بازتوانی-د

 وقوع حوادث و سوانحهمکاری و اقدام در پاکسازی معابر و فضاهای شهری، بازسازی فضاهای عمومی شهری بعد از  -1

 تجهیز و نوسازی وسایل نقلیه امدادی آسیب دیده و تأمین سایر تجهیزات مورد نیاز امداد و نجات اختصاصی -2

 .مستندسازی حوادث، اقدامات و تجزیه و تحلیل آنها در سطح حوزه عملکردی مجموعه شهرداری-3
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ان، شهرداری به عنوان پشتیبان همکاری لازم را با دستگاههای در خصوص سایر حوادث و امور مرتبط با مدیریت بحر -2تبصره 

 نامه اجرایی قانون مذکور(متولی انجام خواهد داد.)مطابق قانون مدیریت بحران کشور و آیین

همین ماده شهرداری  2های شهری که به موجب تبصره تشکیل کارگروههای تخصصی از جمله کارگروه کنترل سیلاب -6ماده 

نفر جمعیت موظف به تشکیل هر چهار گروه تعیین شده میباشند. سایر شهرداریها  111111، مراکز استان و شهرهای بالای کلانشهرها

بر حسب ضرورت، کارگروههای مذکور را تشکیل خواهند داد. در غیر این صورت وظایف تعیین شده برای هر کارگروه از طریق 

 .ام میپذیردها و واحدهای مربوطه در شهرداری انجسازمان

بررسی و تصویب نهایی بودجه، متمم بودجه، اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری با لحاظ در سر فصل کلان بودجه ای در -1ماده 

 .خصوص موضوع کاری ستاد بر عهده شورای اسلامی شهر خواهد بود

 

های آب رسانی، آبیاری و زهکشی طبیعی و شبکه نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه هایآیین -3

 11/19/1318مصوب 

: شرکت های آب منطقه ای با همکاری شهرداری ها و ادارات ثبت اسناد و املاک، مسیل های متروک را شناسایی خواهند  11ماده 

ولی در داخل محدوده قانونی نمود. تشخیص متروک بودن مسیل ها در خارج محدوده قانونی شهرها با شرکت آب منطقه ای است، 

شهرها، شرکت مزبور با همکاری شهرداری ها تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود. در صورت بروز اختلاف نظر، تشخیص وزارت نیرو معتبر 

 .می باشد

مکلفند قبل  :وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و همچنین سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت 13ماده 

های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را از اجرای طرح

 . استعلام نمایند. هر نوع تصرف در بستر و حریم منوط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است

 .عقیب و مجازات خواهند شدمتخلفان از این ماده طبق مقررات موضوعه ت

 

 سؤالات مرتبط با مواد قانونی -بخش دوم

 قانون شهرداری 55سؤالات مربوط به ماده -بند نخست

 .... شهرداری محترم

را تکلیف « اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل»قانون شهرداری  55ماده  14مستحضر هستند که بند 

تنظیف و نگاهد اری انهار عمومی و مجاری آب و فاضلاب را  2ایجاد مجاری آب و در بند  1هم چنان که در بند شهرداری میداند. 

نیز شهرداری را مکلف به تعیین محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله نموده است.  2بند  4وظیفه شهرداری دانسته و تبصره 

یلاب اخیر، مستدل و مشروح و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود پاسخ در اجرای این ماده و به ویژه با توجه به س

 : دهید که
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توضیح و یا تفسیر شهرداری از این تکالیف مقرر شده چیست؟ به عبارت دیگر به نظر شما چه تکالیفی به طور مشخص در این -1

ا اصلاح این مقرره هستید دلایل و مستندات خود را ارائه دهید. اگر بند برای شهرداری مقرر شده است؟ اگر قائل به نسخ یا تخصیص ی

 .های دیگری گذاشته شده است دلایل و مستندات خود را ارایه فرماییدقائل به این هستید که این تکالیف بر عهده سازمان یا سازمان

مه و یا هر مقررات دیگری و یا هر ضابطه، معیار یا نااگر برای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، بخشنامه، دستورالعمل یا آیین -2

استانداردی وضع و تصویب کردهاید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخه ای از آنها را ارسال کنید. و پاسخ دهید چه 

تدوین یا تصویب است توسط نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست آیین

 .چه مرجعی و در چه مرحلهای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهای از پیش نویس آن را ارسال کنید

برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید شهرداری از ابتدای وضع و  -3

 ا کنون چه تصمیمات و اقداماتی در اجرای این تکلیف یا تکالیف انجام داده است؟تصویب مقررات قانونی مذکور ت

های اخیر، مفصلاً و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر همچنین در رابطه با سیلاب -4

وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از شده مذکور، شهرداری تا کنون چه تصمیمات و اقداماتی در سه مرحله پیش از 

سیلاب اخیر اتخاذ کرده و انجام داده است.)لطفا با دقت و به صورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح دهید و مدارک، اسناد و 

 (مستندات مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ضمیمه کنید

های دیگر مانع از اجرای چه موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشتهاید؟ اگر عدم انجام وظایف از سوی سازمان تا کنون -5

این وظایف شده، مشروح توضیح دهید. و یا در صورت وجود خلأ قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که 

انع اجرای تکالیف شده با ذکر دلیل و مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظایف به دلیل عدم صدور موانع مالی یا نیروی انسانی م

 .مجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگر است با ذکر دلیل توضیح دهید

چنین سیلاب اخیر، در اجرای  های قبلی که در کشور واقع شدهاند و همبه طور مشخص و مستند اعلام کنید : در جریان سیلاب -6

ها و به ویژه سیلاب اخیر مؤثر وظایف قانونی خود چه اقداماتی انجام دادهاید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

 بودهاند؟ و چه اقداماتی باید انجام میشد که انجام نشد و اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد نمیشد؟

از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و  شرح کاملی -1

 .تمامی نکات مهم واقعه از ابتدا تا انتها، با ارسال تصویر مدارک و مستندات ارایه کنید

اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است تصویر نسخه ای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط آن سازمان از سیلاب  -9

و یا هر گونه گزارش یا پاسخی که به سؤالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمان های دیگر دادهاید و یا هر گزارش یا 

 .ت حاضر، ارسال کنیدهای دیگر تهیه شده و در اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سؤالاشرحی که توسط اشخاص یا سازمان

 : بنا به اظهار مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس هفت دلیل اصلی وقوع حادثه سیل شیراز به شرح ذیل است-8

تناسب نداشتن حجم سیلاب و ظرفیت سازه احداثی، کم شدن مقطع ورودی کانال به دلیل گرفتگی دریچه زباله گیر نصب شده، 

مختلف مسیل و سایر مسیلها، تغییر در محیط طبیع ی حوزه آبریز، تغییر مسیر کانال و عدم وجود ضایعات ساختمانی در مقاطع 

بازنگری طرح جامع دفع آبهای سطحی. به ویژه اینکه در خبرها به نقل قول از مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت 

ه در شیراز رخ داد سیلاب از منظر طغیان رودخانه نبود؛ بلکه به خاطر اتفاقی ک»نیرو در خصوص واقعه دروازه قرآن شیراز آمده است 
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آیا شما این امر را تأیید میکنید؟ لطفاً شرح کاملی از «. دست اندازی و مسدود کردن یکی از مسیل های قدیمی شهر شیراز بوده است

 .وقایع و نحوه عمل شهرداری را با ذکر مستندات کافی ارائه نمایید

قص، ابهامات، کاستیها و خلأهایی در قوانین و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود چه نوا -11

های آتی احتمالی و تقویت تاب آوری داشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب

 .فی نظر خود را ارایه دهیدملی فراهم گردد؟ مفصلاً و با توضیحات کا

همچنین چه راهکارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقررات -11

 های آتی دارید؟موجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

مین رابطه هر گونه توضیحات تکمیلی یا با مدارک و اسناد دیگر را که به مأموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک در ه -12

 .میکند اعلام بفرمایید

 

شورای  18/12/1383سؤالات مربوط به دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها مصوب جلسه  -بند دوم

 هماهنگی مدیریت بحران کشور

شورای هماهنگی  18/12/1383حضر هستند که دستورالعمل تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها مصوب جلسه مست

قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای  11ماده  21و  21، 18قانون شهرداری، بندهای  55مدیریت بحران کشور به استناد ماده 

نامه اجرایی قانون آیین 15و  3، 1قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و مواد  11و  8، 6اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مواد 

مذکور، مشتمل بر اهداف، ساختار تشکیلاتی، وظایف و مأموریتها وضع شده است. در اجرای دستورالعمل و به ویژه پیش بینی کارگروه 

و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود پاسخ  های شهری، با توجه به سیلاب اخیر، مستدل و مشروحکنترل سیلاب

 : دهید که

توضیح و یا تفسیر شهرداری از این تکالیف مقرر شده چیست؟ به عبارت دیگر به نظر شما چه تکالیفی به طور مشخص در این  -1

دلایل و مستندات خود را ارائه دهید. اگر  بند برای شهرداری مقرر شده است؟ اگر قائل به نسخ یا تخصیص یا اصلاح این مقرره هستید

 .های دیگری گذاشته شده است دلایل و مستندات خود را ارایه فرماییدقائل به این هستید که این تکالیف بر عهده سازمان یا سازمان

ا تشکیل ستاد آیا شهرداری نسبت به تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها اقدام نموده است؟ و در صورت اقدام، آی-2

مذکور تأثیری در انجام بهتر وظایف شهرداری در اتخاذ اقدامات مؤثر جهت حفظ شهر از خطرات سیل داشته است؟ و یا وظایف و 

 ها وابسته است؟اختیارات ستاد مذکور در مواردی به دیگر سازمان

مه و یا هر مقررات دیگری و یا هر ضابطه، معیار یا اگر برای اجرای دستورالعمل فوق الاشاره، بخشنامه، دستورالعمل یا آییننا -3

استانداردی وضع و تصویب کردهاید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخه ای از آنها را ارسال کنید. و پاسخ دهید چه 

تدوین یا تصویب است توسط نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست آیین

 .ای از پیش نویس آن را ارسال کنیدچه مرجعی و در چه مرحلهای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخه

برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلاً و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید شهرداری از ابتدای وضع و -4

 کنون چه تصمیمات و اقداماتی در اجرای این تکلیف یا تکالیف انجام داده است؟تصویب دستورالعمل مذکور تا 
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های اخیر، مفصلاً و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر همچنین در رابطه با سیلاب -5

وع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از شده مذکور، شهرداری تا کنون چه تصمیمات و اقداماتی در سه مرحله پیش از وق

سیلاب اخیر اتخاذ کرده و انجام داده است.)لطفا با دقت و به صورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح دهید و مدارک، اسناد و 

 (مستندات مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ضمیمه کنید

های دیگر مانع از اجرای موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشتهاید؟ اگر عدم انجام وظایف از سوی سازمان تا کنون چه-6

این وظایف شده، مشروح توضیح دهید. و یا در صورت وجود خلأ قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که 

اجرای تکالیف شده با ذکر دلیل و مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظایف به دلیل عدم صدور  موانع مالی یا نیروی انسانی مانع

 .مجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگر است با ذکر دلیل توضیح دهید

ن سیلاب اخیر، در اجرای های قبلی که در کشور واقع شدهاند و هم چنیبه طور مشخص و مستند اعلام کنید : در جریان سیلاب-1

ها و به ویژه سیلاب اخیر مؤثر وظایف قانونی خود چه اقداماتی انجام دادهاید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

 بودهاند؟ و چه اقداماتی باید انجام میشد که انجام نشد و اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد نمیشد؟

از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط شهرداری از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است و تصویر نسخهای -9

اید و یا هر گزارش یا های دیگر دادهیا هر گونه گزارش یا پاسخی که به سؤالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمان

 .یه شده و در اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سؤالات حاضر، ارسال کنیدهای دیگر تهشرحی که توسط اشخاص یا سازمان

دستورالعمل از وظایف  4ردیف ب ماده  8مطابق بند  8-« ریزی لازم در زمینه ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگبرنامه-8

ایمنی شهروندان به سبب حضور در “د تعدادی از ستاد مدیریت بحران شهرداری قلمداد شده اما همان گونه که در اخبار پخش گردی

هاو تماشای سیل و یا حرکت با موتورسیکلت در سیل جان و یا خودروهای خود را از دست دادند. شهرداری در راستای محل رودخانه

 ارتقای آگاهی شهروندان در زمینه فرهنگ ایمنی و خود مراقبتی چه اقداماتی انجام داده است؟

ابهامات، کاستیها و خلأهایی در قوانین و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود چه نواقص، -11

های آتی احتمالی و تقویت تاب آوری داشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب

 .ظر خود را ارایه دهیدملی فراهم گردد؟ مفصلاً و با توضیحات کافی ن

همچنین چه راهکارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقررات  -11

 های آتی دارید؟موجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

رابطه هر گونه توضیحات تکمیلی یا با مدارک و اسناد دیگر را که به مأموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک در همین -12

 .کند اعلام بفرماییدمی

 

های های طبیعی و شبکهنامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مردابها، برکهسؤالات مربوط به آیین -بند سوم

 11/19/1318ری و زهکشی مصوب آب رسانی، آبیا

ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکههای آب نامه مربوط به بستر و حریم رودخانهمستحضر هستند که آیین

ل خود تکالیفی را برای شهرداری برشمرده است به ویژه اینکه شهرداری را مکلف نموده قب 13و  11رسانی، آبیاری و زهکشی در مواد 
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های مربوط به خود و صدور پروانه لازم، بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها و برکه های طبیعی را از اجرای طرح

نیز به همکاری شهرداری با شرکت آب منطقهای جهت شناسایی مسیلهای متروک اشاره داشته است. در  11استعلام نمایند. و در ماده 

ویژه با توجه به سیلاب اخیر، مستدل و مشروح و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود پاسخ دهید  اجرای این ماده و به

 : که

توضیح و یا تفسیر شهرداری از این تکالیف مقرر شده چیست؟ به عبارت دیگر به نظر شما چه تکالیفی به طور مشخص در این -1

به نسخ یا تخصیص یا اصلاح این مقرره هستید دلایل و مستندات خود را ارائه دهید. اگر  بند برای شهرداری مقرر شده است؟ اگر قائل

 .های دیگری گذاشته شده است دلایل و مستندات خود را ارایه فرماییدقائل به این هستید که این تکالیف بر عهده سازمان یا سازمان

نامه و یا هر مقررات دیگری و یا هر ضابطه، معیار یا ورالعمل یا آییناگر برای اجرای ماده قانونی فوق الاشاره، بخشنامه، دست -2

استانداردی وضع و تصویب کردهاید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخه ای از آنها را ارسال کنید. و پاسخ دهید چه 

است و اگر در دست تدوین یا تصویب است توسط  نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشدهآیین

 .چه مرجعی و در چه مرحلهای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهای از پیش نویس آن را ارسال کنید

برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید شهرداری از ابتدای وضع و -3

 مقررات قانونی مذکور تا کنون چه تصمیمات و اقداماتی در اجرای این تکلیف یا تکالیف انجام داده است؟تصویب 

های اخیر، مفصلاً و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر همچنین در رابطه با سیلاب -4

ی در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از شده مذکور، شهرداری تا کنون چه تصمیمات و اقدامات

سیلاب اخیر اتخاذ کرده و انجام داده است.)لطفا با دقت و به صورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح دهید و مدارک، اسناد و 

 (میمه کنیدمستندات مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ض

های دیگر مانع از اجرای تا کنون چه موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشتهاید؟ اگر عدم انجام وظایف از سوی سازمان-5

این وظایف شده، مشروح توضیح دهید. و یا در صورت وجود خلأ قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که 

لی یا نیروی انسانی مانع اجرای تکالیف شده با ذکر دلیل و مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظایف به دلیل عدم صدور موانع ما

 .مجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگر است با ذکر دلیل توضیح دهید

شور واقع شدهاند و هم چنین سیلاب اخیر، در اجرای های قبلی که در کبه طور مشخص و مستند اعلام کنید : در جریان سیلاب -6

ها و به ویژه سیلاب اخیر مؤثر وظایف قانونی خود چه اقداماتی انجام دادهاید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

 نمیشد؟ بودهاند؟ و چه اقداماتی باید انجام میشد که انجام نشد و اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد

شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و  -1

 .تمامی نکات مهم واقعه از ابتدا تا انتها، با ارسال تصویر مدارک و مستندات ارایه کنید

سازمان از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است  تصویر نسخهای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط آن -9

و یا هر گونه گزارش یا پاسخی که به سؤالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمان های دیگر دادهاید و یا هر گزارش یا 

 .وست پاسخ به سؤالات حاضر، ارسال کنیدهای دیگر تهیه شده و در اختیار دارید را به پیشرحی که توسط اشخاص یا سازمان

در تارنمای رسمی استانداری کرمانشاه به نقل از استاندار کرمانشاه اظهار شده است که سال  8-« چرا مسیری که هزاران-8

امر را تأیید  هزار نفر در حریم رودخانه های آیا شما این 25خانه با جمعیتی حدود  5111رودخانه بوده را تبدیل به خیابان کردهاند. 
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کرمانشاه با مجوز ساخته شدهاند و در خطر سیل قرار دارند وقایع و نحوه عمل شهرداری را با ذکر .”می کنید؟ لطفًا شرح کاملی از 

مستندات کافی ارائه نمایید. آیا خانههای احداث شده در حریم رودخانه های کرمانشاه دارای پروانه ساختمانی بوده است؟ اگر دارای 

انه بوده آیا از شرکت آب منطقهای استعلام به عمل آمده است؟ و اگر دارای پروانه ساختمانی نبوده شهرداری با لحاظ مقررات ماده پرو

قانون شهرداری چه اقداماتی انجام داده است؟ و آیا تبدیل رودخانه به خیابان مورد تأیید شما میباشد؟ اگر این امر را می پذیرید  111

 بر اساس طرحهای شهری بوده است؟ آیا این اقدام

چه نواقص، ابهامات، کاستیها و خلأهایی در قوانین و مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود -11

ی های آتی احتمالی و تقویت تاب آورداشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پیشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلاب

 .ملی فراهم گردد؟ مفصلاً و با توضیحات کافی نظر خود را ارایه دهید

همچنین چه راهکارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقررات -11

 های آتی دارید؟کاهش خطرات سیلابموجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و 

در همین رابطه هر گونه توضیحات تکمیلی یا با مدارک و اسناد دیگر را که به مأموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک  -12

 __.میکند اعلام بفرمایید
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 شورای تأمین استان-8-1-7

 

 بسمه تعالی 

 ریاست محترم شورای تأمین استان...................

 مستحضر هستید که قانون و مقررات ذیل: 

 19/16/1362مصوب  قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور .1

 28/13/1358لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب  .2

ی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگ .3

 29/11/1311اجرایی مصوب 

 15/16/1361اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب  .4

 18/11/1392قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  .5

  16/11/1381قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمصوب  .6

 14/12/1386رایی مصوب های اجدستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاه .1

 1/1313مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران  .9

 

ویژه با توجه به سیلاب اخیر، مستدلاً، مشروحاً و با تکالیفی و اختیاراتی را برای شما مقرر داشته است لذا در اجرای این قوانین، به

 مستندات موجود، پاسخ دهید که:ارسال تصویری از کلیه مدارک و 

 

 -بخش اول

، لایحه قانونی اختیارات 19/16/1362مصوب  الف(سؤالات مربوط به قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور

ه عزل و نصب فرمانداران و نحو، تعیین وظایف و اختیارات استانداران و28/13/1358استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 

 29/11/1311آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی مصوب 

 

بینی، پیشگیری و در نهایت آیا شورای تامین وظایف و اختیارات را برای هر یک از ارگان ها و نهادهای استان در جریان پیش .1

یل تبیین نموده بود؟)برای مثال؛ راجع به وضعیت سد ها، جبران خسارات و جلوگیری از آثار احتمالی واقعی سکاهش آسیب

های استان اعم از رصد ایمنی سدها، حفاظت از سدها و.... وظایف و اختیارات سازمان آب و برق، سپاه و ... تشریح نموده 

و به این بود؟( آثار و نتایج مصوبات شورای تأمین در این خصوص چه بوده است؟ با ذکر دستاوردها،گزارش مربوطه تهیه 

 کمیته ارسال گردد.

آیا شورای تأمین آن استان گزارشی جهت ترسیم وضع موجود و پیش بینی تحولات آتی از وقوع سیلاب و معضلات  .2

 اجتماعی، امنیتی )تبعات و آثار روانی،امکان اعتراضات اجتماعی، بیکاری و...( به شورای امنیت کشور داده است؟
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های ها، چاهو جلوگیری از آسیب و تخریب تأسیسات دارای طبقه بندی اعم از سد تصمیمات شورای تامین جهت حراست .3

اند ساخت های حیاتی استان و سایر تاسیساتی که دارای رده حفاظتی بودهگازرسانی،زیرآبرسانی،برق، رسانیهاینفت، شبکه

 چه بوده است؟

تأمین بوده است و از آنجایی که رئیس سازمان مدیریت  ها به عهده شورایمطابق قانون فوق الذکر تامین امنیت شخصیت .4

برای تامین امنیت و تشریفات برخی از مقامات از جهت حضور در مناطق سیل زده، مقامات محلی را »اعلام داشته  1بحران

 آیا اقدام یا تصمیم خاصی جهت عدم حضور این مقامات اتخاذ شده است؟« دچار مشکل نموده است

میم گیری در خصوص بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدو د برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی که تصاز انجایی .5

باشد آیا شورای تأمین در جهت حفاظت حراست از مرزها و ممانعت از ورود و مجاز از اختیارات شورای تأمین آن استان می

ت از تردد و جلوگیری از نقل و انتقال وسایل مردم به خارج خروج غیرقانونی به کشور با توجه به مرزی بودن استان و ممانع

 از استان اقدام خاصی صورت گرفته است؟

با توجه به وظیفه شورای تأمین مبنی بر بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدو د برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای  .6

ز یک سو و لزوم تخلیه مکان های در معرض خطر، مرزی مجاز و وجود خطرات جانی برای شهروندان در برخی از مناطق ا

آیا شورای تامین برای تحدید شرایط اسکان در آن مناطق اقدام خاصی انجام داده است میزان مناطق و تصمیمات را به 

 صورت مشروح ذکر فرمایید؟

رای تامین جهت برقراری های خاص آیا شوهای اسکان موقت در مکانبا توجه به وضعیت اجتماعی استان و تشکیل قرارگاه .1

 امنیت آن مناطق رده انتظامی موقت یا دائم خاصی ایجاد نموده است؟)با ذکر موارد و تعداد(

مطابق مصوبه تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین   .9

ه ارگان های عضو شورای تأمین و سایر دستگاه های اجرایی استان موظفند کلی 29/11/1311دستگاههای اجرایی مصوب 

مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش 

زان بوده است آیا تخلفی های اجرایی از مصوبات شورای تامین در زمان وقوع سیل چه مینمایند. میزان تبعیت دستگاه

 صورت گرفته؟ موارد تخلف دستگاه متخلف از مصوبات شورای تامین با ذکر و مصوبه مورد تخلف معرفی گردد.

های مرتبط، اعم از هواشناسی،وزارت نیرو)مدیریت سد های استان( و سایر مراجع ذیربط آیا قبل از حادثه گزارشی از سازمان .8

هاهمچنین ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم ها، وضعیت رودخانهمیزان بارندگیدر خصوص وضعیت سدهای استان،

رودخانه ها که در نهایت منجر به پیش بینی وقوع سیبلاب و خسارات به بخش های مختلف گردد،دریافت نموده بودید؟ در 

 است؟  صورت دریافت اقدامات آن شورا در جهت حراست از امنیت جامعه در ابعاد مختلف چه بوده

 مصوبات آن شورا در جهت تامین امنیت و جلوگیری از سرقت در مناطق تخلیه شده چه بوده است؟ .11
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آیا شما 1«گشتدرجریان سیل، سیل بندها توسط گروه های معاند تخریب می“معاون سازمان پدافند غیر عامل بیان داشته:  .11

گرفت؟.لطفاً شرح کاملی از وقایع و نحوه ن اقدام صورت میاین امر را تایید میکنید؟ چرا؟ چگونه؟و توسط چه گروه هایی ای

 .عمل آن سازمان را با ذکر مستندات کافی ارایه نمایید

ها چه تصمیاتی را اتخاذ در خصوص مقابله با شایعات صورت گرفته در جریان سیل اخیر در حوزه فضای مجازی و رسانه .12

 اید؟نموده

 

 

 با اصلاحات و الحاقات بعدی 16/11/1381مر محیط کسب و کار مصوب ب( سؤالات مربوط به قانون بهبود مست

( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آیا شورای تامین استان در 25با توجه به وظیف مقرر برای شورای تامین در ماده) .13

ع جریان برق را داشته؟ ای مبنی بر قطراستای خطرات ناشی از اتصال برخی از تاسیسات فشار قوی انتقال جریان برق مصوبه

 آثار و تبعات این تصمیم چه بوده است؟

قانون فوق الذکر اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا 26مطابق ماده  .14

ی کاری سال را بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزها

های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان

شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است. آیا شورای تامین در زمان 

هاو.... داشته؟ درصورت مثبت تعطیل کردن ادارات،مدارس،نهادها، موسسات و کارخانه وقوع سیل اعلام شرایط اضطراری برای

 بودن پاسخ، اطلاع رسانی در این زمینه چگونه بوده است؟ آثار این تصمیمات از نظر اجتماعی، اقتصادی چه بوده است؟

 

 

 فرمانده کل قوا 14/12/1386مصوب ج( سؤالات مربوط به دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی 

، در 2نظر به آنکه مطابق دستور العمل فوق، تشخیص وضعیت های انتظامی و امنیتی بر اساس دستورالعمل مصوب شعام .15

استانها و شهرستانها بر عهده شورای تأمین است و وضعیت انتظامی توسط رئیس شورای تأمین ابلاغ می شود و در صورت 

، موضوع به شاک ارجاع و پس از تأیید، توسط رئیس شاک ابلاغ می گردد. مهمترین اقدامات و تشخیص وضعیت امنیتی

تصمیمات شورای تامین در خصوص تعیین وضعیت انتظامی و امنیتی درباره زمان وقوع سیل چه بوده؟ آثار مترتب بر این 

 تصمیمات چه بوده است؟

 13/19/1381د( سؤالات مربوط به قانون اصلاح صدور چک مصوب 

طبق ماده چهار آن قانون: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این  .16

سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت 
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کلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری حسب مورد م

مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و  -عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب  -اعمال نمایند : الف 

رد به میزان کسری مبلغ کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دا

عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا  -چکبه ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج 

 عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.  -ریالی؛ د 

اههای اقتصادی با توجه به چنانچه اعمال محدودیت های مذکور در بندهای )الف(، )ج( و )د( در خصوص بنگ - 1تبصره  .11

شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد 

 مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید .

به محورهای اقتصادی استان و همچنین به منظور جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استان، با توجه به خسارت های وارده  

کشاورزی،صنایع و.... شورای تامین آن استان مصوبه خاصی در این زمینه داشته و در صورت عدم تصویب مصوبه خاص آیا در این 

 زمینه گزارش تحلیلی به منظور طرح در جلسات آتی شورای تامین فراهم گشته یا خیر؟

 

 15/16/1361پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ه( سؤالات مربوط به اساسنامه سپاه 

( همکاری با دیگر نیروهای انتظامی در جهت حفاظت از اماکن و شخصیتهای سیاسی و مذهبی 6یی که مطابق ماده )از آنجا .19

، آیا برای حفاظت از اماکن دارای طبقه بندی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شورای تأمین محلبه تشخیص 

 شود؟استفاده شده است؟ در چه مواردی؟ میزان استفاده و میزان همکاری این نیرو با شوراهای تامین چگونه ارزیابی می

 1382/10/09و(سؤالات مربوط به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 

آیا  1«زده با مصوبه شورای تأمین استان بودانفجارهای سپاه در مناطق سیل»رییس کل دادگستری استان اعلام داشت:  .18

توسط آن نهاد اقدامات مورد اشاره دارای مصوبه شورای تأمین بوده است؟)با ذکر تاریخ و شماره مصوبه( یا تصمیم موردی 

 ؟ 2گرفته شده بود؟ چناچه اقدام بر خلاف مصوبه شورای تامین بوده ایا پیگیری حقوقی صورت گرفته استنظامی

 

 -بخش دوم
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مصدددوبات شدددورای عدددالی امنیدددت ملدددی، هدددر یدددک از فرماندددگهان و مسدددیولان نظدددامی یدددا انتظدددامی کددده حسدددب مورد - 38مددداده  .5
باشدددنگ شهرسددتان را در مدددواردی کدده طبددق قددانون مو دددم بدده اجددرای آن میشددورای امنیددت کشددور و شدددوراهای تددأمین اسددتان یا

نگردنگ بددده سدددایر قدددوانین مسدددتوجب مجدددازات شدددگیگتری نباشدددنگ یدددا بددده موجدددب محددداربمشدددمول مجدددازات اجدددراک نکنندددگ، چنان ه
 .شونگحبس از شش ماه تا دو سال محکوم می
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توضیح و یا تفسیر و توصیف شورای تأمین استان از تکالیف و وظایف مقرر شده در قوانین و مقررات فوق در وقوع سیلاب  .1

 چیست؟

نظر شما چه تکالیف یا اختیاراتی بطور مشخص قوانین برای آن شورا مقرر شده است؟ اگر قائل به نَسخ یا  به عبارت دیگر، به 

تخصیص یا اصلاح این مقرره هستید، دلایل و مستندات خود را ارایه دهید؟ اگر قائل به این هستید که این تکالیف برعهده سازمان یا 

 مستندات خود را ارایه فرمایید. های دیگری گذاشته شده است، دلایل وسازمان

نامه و یا هر مقررات دیگر و یا هر ضابطه، معیار یا اگر برای اجرای مواد قانونی فوق الاشاره، بخشنامه، دستورالعمل یا آیین -2

پاسخ دهید چه ای از آنها را ارسال کنید. و اید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخهاستانداردی وضع و تصویب کرده

نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست تدوین یا تصویب است، توسط آیین

 ای از پیش نویس آن را ارسال کنید؟ای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهچه مرجعی و در چه مرحله

 

 

رر شده مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات توضیح دهید آن شورای تأمین از ابتدای برای اجرای تکالیف و وظایف مق -3

 وضع و تصویب مقررات قانونی مذکور تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی در اجرای این تکلیف یا تکالیف انجام داده است؟ 

 

مستندات توضیح دهید برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر های اخیر، مفصلا و با ارسال مدارک و همچنین در رابطه با سیلاب -4

شده مذکور، آن شورا تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی در سه مرحله پیش از وقوع سیلاب اخیر، در جریان سیلاب اخیر، و پس از 

ید و مدارک، اسناد و سیلاب اخیر اتخاذ کرده و انجام داده است)لطفا با دقت و بصورت تفکیک شده و مشخص و جز به جز شرح ده

 مستندات مربوط را اعم از مکاتبات، صورتجلسات، دستورها، عکسها و سایر موارد ضمیمه کنید.

 

های دیگر مانع از اجرای اید؟ اگر عدم انجام وظایف از سوی سازمانتاکنون چه موانع و مشکلاتی برای اجرای این تکالیف داشته -5

؟ و یا در صورت وجود خلاء قانونی یا تداخل وظایف یا ابهام در وظایف و غیره و یا در صورتی که این وظایف شده، مشروحا توضیح دهید

مستندات توضیح دهید. اگر عدم اجرای وظایف به دلیل عدم صدور موانع مالی یا نیروی انسانی مانع اجرای تکالیف شده به ذکر دلیل و

 .ر است با ذکر دلیل توضیح دهیدمجوزهای خاص یا عدم اتخاذ تصمیم از سوی مراجع دیگ

 

 

اند و همچنین سیلاب اخیر، در اجرای های قبلی که در کشور واقع شدهو بطور مشخص و مستند اعلام کنید: در جریان سیلاب -6

ها و بویژه سیلاب اخیر موثر اید که برای پیشگیری و آمادگی و کاهش خطرات سیلابوظایف قانونی خود، چه اقداماتی انجام داده

 نجام میشد که انجام نشد و اگر انجام میشد این میزان از صدمات ایجاد نمیشد؟ اند؟ و چه اقداماتی باید ابوده

 

شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و  -1

 .ندات، ارایه کنیدتمامی نکات مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با ارسال تصویر مدارک و مست
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ای از هرگونه شرح یا گزارشی که توسط آن شورا از سیلاب اخیر و اتفاقات پیش و یا پس از آن تهیه شده است و یا تصویر نسخه -9

اید و یا هر گزارش یا شرحی های دیگر دادههرگونه گزارش یا پاسخی که به سؤالات و استعلامات یا درخواست ارایه گزارش به سازمان

 .های دیگر تهیه شده و در اختیار دارید را به پیوست پاسخ به سؤالات حاضر، ارسال کنیدکه توسط اشخاص یا سازمان

 

 

مقررات مربوط برای اجرای وظایف مذکور و تحقق اهداف مقنن وجود ها و خلاءهایی در قوانین وچه نواقص، ابهامات، کاستی -9

های آتی احتمالی و تقویب یشگیری از حوادث مشابه و یا کاهش خطرات سیلابداشته است که باید مرتفع شوند تا امکان پ

 .تاب آوری ملی فراهم گردد؟ مفصلا و با توضیحات کافی نظر خود را ارایه دهید

 

 مقررات جدید؛ یا انجام اصلاحات در قوانین و مقرراتتصویب قوانین و همچنین چه راه کارها یا پیشنهادهایی برای تدوین و -8

 های آتی دارید؟موجود برای تحقق اهداف مقنن و همچنین اصلاح نظام حقوقی برای پیشگیری، آمادگی و کاهش خطرات سیلاب

 

در همین رابطه هرگونه توضیحات تکمیلی یا یا مدارک و اسناد دیکر را که به ماموریت کارگروه حقوقی کمیته ملی کمک  -11

 میکنید اعلام بفرمایید؟
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 هامطبوعات و رسانه-8-1-4

 

 نامه اجرایی آن:قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و آیین

های اقدام قانونی لازم جهت تصویب سیاست 1391/ 31/2مصوب  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 4ماده 6بند .1

در مجلس  های گروهیسایر رسانه طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانی ازاطلاعآموزشی، تبلیغاتی و 

 داند.شورای اسلامی را، از جمله وظایف شورای عالی می

  در اجرای این ماده و به ویژه با توجه به سیلاب اخیر، مستدلاً و مشروحاً و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و

اسلامی در رابطه با نحوه  های مربوطه ابلاغی به سازمان صدا و سیما و مجلس شورایمستندات موجود، سیاست

 اطلاع رسانی را مشخص نمایید.

 

به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر  سازمان مدیریت بحران کشور»قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران:  6طبق ماده .1

و نظارت بر  رسانی متمرکزاطلاعهای اجرایی و پژوهشی، ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینهسیاستگذاری، برنامه

دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب

های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات عمومی ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمهوزارتخانه

اریها، تشکلهای مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرد

مندی بهینه از له، جهت بهرههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظمدستگاه

 «گردد.کیل میبینی نشده تشای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشتوانمندیهای ملی منطقه

  صراحتاً اطلاع رسانی متمرکز را از اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور میداند. مدیریت محترم  6ماده

سازمان مدیریت بحران، مستنداً اقدامات انجام شده جهت نیل به هدف اطلاع رسانی خود را در بحران سیلاب ذکر 

 فرمایید.

 

، یکی از کارگروه های تخصصی و عملیاتی 1399مصوب سازمان مدیریت بحران کشور نامه اجرایی قانون تشکیلآیینمطابق  .1

سازمان مدیریت بحران، کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است. 

س محترم سازمان صدا و هاصورت پذیرد. رئیآموزش که حق همگانی است باید قبل از بحران و حین بحران توسط رسانه

 سیما مستدلاً و مشروحاً و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود پاسخ دهید که: 

  آیا سازمان صدا و سیما حق بر آموزش را برای آمادگی مقابله با بحران، مخصوصاً در مناطقی که در معرض بحران

 سیلاب هستند، انجام داده است؟ 

 یما حین بحران اطلاع رسانی به موقع، مؤثر و صحیح را که جزء حقوق مخاطبین رسانه است؛ آیا سازمان صدا و س

 رعایت کرده است؟

 .مستنداً بیان نمایید که رسانه چگونه در ارتقاء آموزش شهروندان در مناطق گرفتار بحران مؤثر بوده است 
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 قانون مطبوعات:

 می ازجمله رسالت های مطبوعات میباشد.، روشن ساختن افکار عموقانون مطبوعات 2ماده طبق  .8

 باشد. این مسئولیت را در این راستا مسئولیت رسانه و مطبوعات در خصوص حق آگاهی مردم غیر قابل انکار می

کنید؟ به نظر شما سازمان صدا و سیما در راستای ایفاء این مسؤولیت خود چه اعمالی انجام داده چگونه تفسیر می

 است؟ 

 

مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با :» نون مطبوعاتقا 3مادهطبق  .1

 «رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

 ران های بحها در بحران اخیر در بیان اخبار، مصلحت جامعه و منافع عمومی را در راستای کاهش آسیبآیا رسانه

 اند؟رعایت کرده

 

،کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه قانون مطبوعات 5ماده طبق  .6

 باشد، حق قانونی مطبوعات دانسته شده است.

 داخلی در بحران  مستنداً بیان نمایید که آیا مطبوعات در اعمال این حق از تمامی امکانات خود جهت انتشار اخبار

اند؟ )تعلل سازمان صدا و سیمای ملی در انتشار اخبار سیلاب در لحظات ابتدائی را چگونه سیلاب استفاده کرده

 توجیح میکنید؟(

 

 ای است.پخش شایعات و موارد خلاف واقع از موارد جرایم مطبوعاتی و رسانه قانون مطبوعات 6مادهبر اساس  .7

 شفافیت و پایش لازم را داشته است تا اخبار خلاف واقع به اطلاع عموم نرسیده باشد؟ اقدامات انجام شده  آیا رسانه

 سازمان را در این خصوص فهرست نمایید.

، به گستردگی فضاهای مجازی و حجم بالای فیک نیوز، شایعات و اخبار بی اساس در مواقع حساسبه عبارت دیگر با توجه به 

، چه تدابیری را در خصوص سرعت انتشار اخبار صحیح و پس از آن وحین بروز بحران ن نمایید سازمان صدا و سیما صورت مشروح بیا

 تضمین امنیت اجتماعی اندیشید؟

 

 

 قانون اساسی

 ، همهدوم مذکور در اصل اهداف به نیل برای است موظف ایران جمهور اسلامی دولت قانون اساسی 3مطابق بند دوم اصل  .4

و  گروهی های و رسانه از مطبوعات صحیح هابا استفادهزمینه در همه عمومی هایآگاهی سطح بالا بردن خود را برای امکانات

 دیگر به کار ببرد. وسایل
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 قانون اساسی جهت بالابردن سطح آگاهی  3د بیان کنید چه اقداماتی در راستای اصلبه صورت مشروح و مستن

عمومی برای پیشگیریهای لازم قبل از بروز بحران، و نیز در زمان بحران برای مقابله صحیح با شرایط بحرانی، 

 اید؟مبذول داشته

 

و  115اصل مقدمه و اصول قانون اساسی از جمله  آزادی بیان، حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جمله اصولی است که در .8

 بدان تأکید شده است. قانون اساسی 24اصل

  آیا رسانه خود را وسیله و امکانی برای استیفاء این حقوق توسط مردم میداند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستدلًا

 اید را بیان نمایید.هی؛ داشتهو به صورت مشروح اقداماتی را که در راستای اصول فوق الذکر به ویژه حقق آگا

 3(حین بروز حادثه و 2( قبل از وقوع سیلاب، 1های سازمان بیان نمایید که پوشش اطلاع رسانی به صورت مستند )

 به چه صورت بوده است. پس از وقوع بحران

 ضح و مبرهن تعلل سازمان صدا و سیما در پخش اخبار مربوط به جریان سیلاب در لحظات ابتدائی بروز حادثه وا

 ؟ علت تعلل رسانه ملی و شبکه های صوتی تصویری داخلی در انتشار جریان حادثه چه بوده استاست. 

 ای موجب کاهش شایعات و دیده شدن فعالیت های پخش مستقیم و مستمر، و نیز استفاده از خبرنگاران حرفه

ن نمایید که آیا رسانه از ابزارهایی که به تحقق افراد متخصص در این زمینه میشود. با نظر به این نکته مستنداً بیا

 شفافیت کمک کند بهره برده است.

 

 پیشنهاد:

در زمان وقوع بحران، اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطبین نقش مؤثری در مدیریت و کنترل بحران های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، 

های سیاسی اجتماعی مترتب بر آنها ایفا میکند. ارتباطات بحران نوعی بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه و پیامد

های نوین و رسانه های جدید مدیریت خلاقانه و حکمرانی خوب تلقی میشود و ارتقاء دانش مدیریت بحران معطوف به ارتباطات، فناوری

اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف خطاب به سازمان  از اهمیت بالایی بر خوردار است. در این راستا عمادالدین پاینده از پژوهشگران

تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی، اصول حاکم بر مقررات پخش صوت و تصویر در زمان بحران را جمع آوری نموده و 

منجر به مدیریت  راهبردهای عملیاتی در این خصوص ارائه داده است. رعایت این اصول برای رسانه و مطبوعات ضروری تلقی میشود و

 ای بحران استفاده گردد.ارتباطات بحران میگردد. فلذا پیشنهاد میشود از تخصص جناب پاینده در مدیریت رسانه
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 رئیس جمهور و دولت-8-1-8

 

 سؤالات مربوط به رئیس جمهور و دولت:

های عمومی در خصوص چگونگی بردن سطح آگاهی( قانون اساسی، دولت چه اقدامی را در جهت بالا 3( اصل )2. با توجه به بند )1

جلوگیری از وقوع سیل، مقابله با خطرات ناشی از سیل، نحوه جبران خسارات ناشی از سیل و ... انجام داده است؟ علاوه بر این، سؤال 

فاده از علوم و فنون جهت ( قانون اساسی را در خصوص است43( اصل )1اندازه الزام بند )دیگری که قابل طرح است اینکه دولت تا چه

 های ناشی از آن، رعایت نموده است.جلوگیری از وقوع سیل و کاهش آسیب

( قانون اساسی، مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است و 113. با توجه به اینکه مطابق اصل )2

، رئیس جمهور در 11/11/1361این شورا مورخ  4214و  شورای نگهبان 19/11/1358مورخ  469مطابق نظرات تفسیری شماره 

راستای اجرای مفاد مسئولیت خود، حق اخطار و تذکر به مسئولین مربوطه و درخواست توضیح از ایشان را دارد، این سؤال قابل طرح 

های گیاهی و جنگلی چه طور خاص، جلوگیری از تخریب پوشش( قانون اساسی و به51است که رئیس جمهور در راستای اجرای اصل )

 اقداماتی انجام داده است؟

( قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه را بر عهده دارد، این سؤال مطرح 126. با توجه به اینکه مطابق اصل )3

طبیعی و حوادث غیر مترقبه های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح اندازه الزامات مقرر در سیاستشود که تا چهمی

تر، چه اقدامی در راستای تحقق مفاد بندهای را رعایت نموده است؟ به بیان روشن 25/16/1394ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 

 ها انجام شده است؟( این سیاست8( و )9(، )5(، )3(، )2(، )1)

 بر احیای ملی ایجاد عزم»، 21/12/1318عظم رهبری در تاریخ های کلی منابع طبیعی ابلاغی مقام م( سیاست1. مطابق بند )4

 روند تولید این به بخشیدن و سرعت مناسب وریبهره و افزایش حفاظت برای گیاهی پوشش یو توسعه تجدیدشونده طبیعی منابع

های کلی نظام معرفی شده به عنوان یکی از سیاست« مینهز در این مردم مشارکت و جلب عمومی فرهنگ به و ارتقاء بخشیدن منابع

به عنوان « آن حفظ و توسعه برای و تلاش منابع این ناپایداری و مهار عوامل طبیعی از منابع برداریبهره نظام اصلاح»است. همچنین، 

با توجه به مسئولیت رئیس جمهور در امور برنامه  های کلی نظام در بخش منابع طبیعی معرفی شده است. حالیکی دیگر از سیاست

 های فوق، صورت گرفته است؟بودجه، سؤال این است که تدبیری از سوی ایشان جهت اعمال و اجرایی نمودن سیاست

 تدوین»یکی از الزامات بخش آب را  21/12/1318های کلی منابع آب ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ( سیاست4. بند )5

 و تجهیز و تسطیح آبیاری هایو شبکه داریو آبخوان سد و آبخیزداری هایطرح در اجرای تناسب منظور رعایت به جامع یرنامهب

و  و ارتقاء دانش غیر متعارف هایاز آب و استفاده و بازچرخانی از سیلاب و پیشگیری با خشکسالی و مقابله آب ، و حفظ کیفیتاراضی

( قانون اساسی، 126دانسته است. با توجه به این موضوع و با عنایت به اصل )« برداریو بهره در استحصال مردم نقش و تقویت فنون

های از سوی رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای برنامه و بودجه کشور جهت پیشگیری از وقوع سیلاب، رعایت چه برنامه یا برنامه

 های غیر متعارف، اجرا شده است؟های سدسازی و استفاده از آبطرح تناسب در اجرای

 های پیشین چگونه بوده است؟. عملکرد دولت در زمینه سدسازی در مقایسه با دولت6
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ها جلوگیری از شود؟ به تعبیر دیگر، آیا در جانمایی سدها یکی از اولویت. آیا در ساخت سدها به جانمایی مناسب آنها توجه می1

های های مختلف در جریان سیلتوان گفت دلیل بروز خسارتباشد؟ همچنین، آیا میهای آن میروز سیل و یا کاهش خطرات و آسیبب

 اند؟اخیر، عدم احداث سد در مناطقی بوده که درگیر سیل شده

جود داشته، رو به کاهش های یازدهم و دوازدهم نسبت به روندی که قبل از آن و. به چه دلیل آمار ساخت سدها در دولت9

 yon.ir/mGjWTگذاشته است؟ 

های اخیر خواری و تغییر کاربری اراضی یکی از عوامل تشدید خسارات ناشی از سیل. با عنایت به اینکه ممکن است پدیده زمین8

 باشد، مشخص شود که آیا در مناطق درگیر در سیل اخیر، پدیده فوق به وقوع پیوسته است یا خیر.

ها و نهادهای مختلف با یکدیگر ضروری توجه به اینکه در زمان بروز حوادثی از قبیل سیل، هماهنگی و همکاری سازمان. با 11

های دولت در زمینه ایجاد ها و نهادها با یکدیگر مشخص شده و بیان گردد که فعالیتاست، میزان هماهنگی و همکاری این سازمان

 اندازه مؤثر افتاده است.ا شامل چه مواردی شده و تا چهها و نهادههماهنگی میان این سازمان

به  16/11/1381. به چه دلیل لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه که مجلس آن را با عنوان لایحه مدیریت بحران کشور در تاریخ 11

د شورای نگهبان به این مصوبه در تصویب رسانده، تاکنون تبدیل به قانون نشده است. به تعبیر دیگر، به چه دلیل، دولت پس از ایرا

، تلاشی در جهت رایزنی با مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاح مصوبه مذکور به عمل نیاورده 12/12/1381تاریخ 

 yon.ir/Yxk9Yاست؟ 

لس رسیده است، به . آیا در تهیه لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه )که با عنوان لایحه مدیریت بحران کشور به تصویب مج12

مجلس شورای اسلامی و لزوم یا عدم لزوم نیاز به  31/12/1391نسبت این لایحه با قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

 تهیه لایحه فوق، اندیشیده شده است؟

س رسیده است. از به تصویب کمیسیون اجتماعی مجل 31/12/1391. قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ 13

بایست به صورت آزمایشی اجرا شوند، مهلت پنج های داخلی مجلس می( قانون اساسی، مصوبات کمیسیون95آنجا که با توجه به اصل )

ای برای اجرای آزمایشی این قانون تعیین گردید. سؤالات قابل طرح در این رابطه این است که اولاً به چه دلیل در انتهای مهلت ساله

رای آزمایشی قانون فوق، این قانون تمدید نگردید بلکه با یک سال تأخیر از زمان انقضای مهلت اجرای آزمایشی، قانون تمدید مدت اج

به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؟ ثانیًا در  11/12/1383اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در تاریخ 

ور مجلس ریاست جمهوری اقدامی در جهت تمدید به موقع این قانون انجام داده است؟ ثالثًا مطابق قانون این رابطه، آیا معاونت ام

موافقت نموده است. حال با توجه به اینکه از آن  1383تمدید مدت اجرای آزمایشی، مجلس با اجرای آزمایشی قانون فوق تا پایان سال 

آزمایشی قانون مذکور یا دائمی نمودن قانون فوق صورت نگرفته است، معاونت امور  زمان تاکنون اقدامی در جهت تمدید مهلت اجرای

مجلس ریاست جمهوری چه اقدامی در این زمینه انجام داده است و علاوه بر آن، سازمان مدیریت بحران کشور چگونه به فعالیت خود 

های آن و سعی در جهت اصلاح انون، پی بردن به نواقص و کاستیادامه داده است؟ رابعاً با توجه به اینکه هدف از اجرای آزمایشی یک ق

 آن است، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟

گردد. با توجه به اینکه ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، شورای عالی مدیریت بحران کشور تشکیل می3. مطابق ماده )14

طور خاص چه شود که این شورا بهر و برخی از اعضای هیئت دولت در این شورا عضویت دارند، این سؤال مطرح میرئیس جمهو
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( چه 4( ماده )4ای در قبال بلایای طبیعی دارد؟ علاوه بر این، این شورا در رابطه با حوادث طبیعی و در راستای اجرای بند )وظیفه

 مصوباتی داشته است؟

وزیران عضو  23/11/1399نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ( آیین3( ماده )2بصره ). با توجه به ت15

ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر های ذیدستگاه»کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست، 

گی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آماد

ربط به های ذیسؤال قابل طرح این است که آیا دستگاه« ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود.

ربط چه اقدامی را در جهت پیشگیری، آمادگی و مقابله های ذینامه فوق، دستگاه( آیین4اند؟ با توجه به ماده )تکلیف خود عمل کرده

اند و علاوه بر این، آیا در هنگام بروز سیل اخیر، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی با بلایای طبیعی انجام داده

های به تهیه طرح جامع خطرپذیری توسط دستگاه( که الزام 5اند؟ علاوه بر این، آیا مطابق با ماده )مدیریت بحران کشور انجام داده

نامه فوق، آیا ( آیین11( ماده )1اند؟ همچنین با عنایت به تبصره )ها چنین طرحی را تهیه کردهربط نموده است، آیا این دستگاهذی

( 2یا مطابق با تبصره )جلسات شورای عالی مدیریت بحران کشور به صورت مرتب برگزار شده است؟ با توجه به حادثه سیل اخیر، آ

(، وزارت امور 32ای از سوی شورای عالی برگزار شده است؟ همچنین، با عنایت به اینکه مطابق ماده )العادهنامه فوق، جلسات فوقآیین

اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به گسترش بیمه حوادث اقدام نماید و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است در مورد بیمه 

( 33جباری محصولات کشاورزی و دامی اقدام لازم را انجام دهد، آیا وظایف مذکور، به درستی انجام گرفته است؟ مطابق ماده )ا

های ذی ربط موظفند ضوابط، مقررات و به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاه»نامه فوق، آیین

گردد، کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ میقوانین و سایر موضوعات مرتبط با 

با توجه به این ماده، آیا « به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.

 اند؟نمودهربط به تکلیف خود در این ماده به درستی عمل های ذیدستگاه

مجلس شورای اسلامی، به  23/14/1398وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ( قانون افزایش بهره12. مطابق ماده )16

دولت مکلف است سیاستگذاری،  -های طبیعی و مراتع کشور: الفها، بیشهوری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلمنظور ارتقاء بهره

لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخشهای غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش  برنامه ریزی و اقدامات

ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجپوشش حفاظتی و حمایتی به گونه

دولت مکلف است  -ها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد. باسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل

برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی ای خود و نیز اکتشاف و بهرههای عمومی، عمرانی و توسعهدر اجراء طرح

های سنواتی، در نجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجهمنابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان س

سؤال قابل توجه در « ها اختصاص دهد.های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهقالب موافقتنامه

توان در عمل نموده است؟ همین سؤال را میها و مراتع کشور این زمینه این است که آیا دولت به تکلیف قانونی خود در زمینه جنگل

 ( این قانون نیز مطرح نمود.35( و )34(، )15(، )14(، )11(، )1رابطه با مواد )

شود برای به دولت اجازه داده می»، 21/11/1391( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 11. مطابق ماده )11

دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، زسازی و نوسازی مناطق آسیبها، پیشگیری، امدادرسانی، باآگاهیپیش

های دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمیتگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت
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های اخیر، آگاهی و پیشگیری از وقوع سیلاباندازه در زمینه پیشت تا چهسؤال قابل ذکر در این زمینه این است که دول« منظور نماید.

 مبالغی را در بودجه سالانه منظور نموده است؟

مجلس  14/12/1383( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 29. مطابق بند )م( ماده )19

شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از میبه دولت اجازه داده »شورای اسلامی، 

های فراگیر سوزی، گرد و غبار، پیشروی آب دریا، آفتحوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش

( قانون 11ش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده )گیر انسانی و دامی و حیات وحهای همهمحصولات کشاورزی و بیماری

( قانون تشکیل سازمان مدیریت 12( و اعتبارات موضوع ماده )٪ 3را به سه درصد ) 1391تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

ور و تأیید سازمان مدیریت و ( افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کش٪ 2را به دو درصد ) 1391بحران کشور مصوب 

بخشی از اعتبارات مذکور به  1385ریزی کشور )ظرف مدت ده روز( و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال برنامه

حمر و ای به جمعیت هلال اهای سرمایهای و تملک داراییشود به صورت هزینهترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می

سؤال قابل « یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می

توجه در خصوص این بند آن است که اولًا آیا اعتبارات مذکور، مطابق آنچه در این بند مقرر شده، افزایش یافته است؟ ثانیاً در صورتی 

اندازه برای تحقق اهداف است، دلیل آن چه بوده است و در صورتی که پاسخ مثبت است، از اعتبارات مذکور تا چه که پاسخ منفی

مذکور در صدر این بند، استفاده شده است و آیا صرف این اعتبارات، کمکی به تحقق این اهداف نموده است؟ همین سؤالات در رابطه با 

 نیز قابل طرح است. 25/11/1398ساله پنجم توسعه مصوب ج( قانون برنامه پن224بند )ش( ماده )

مجلس شورای  14/12/1383( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 92. مطابق ماده )18

تاریخ واریز به حساب بانک عامل ها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از کلیه بانک»اسلامی، 

گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون 

ارایی، ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامهشود، واریز کنند. به کمیتهبودجه منظور می

شود وجوه لازم را از طریق صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می

های کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح

های شیبدار به باغات ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمینصویب مرجع قانونی ذیهای دولتی پس از تبانک

سؤال قابل طرح « کاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگل

 ها صورت گرفته است؟کاری و احیای جنگلجهت جنگل این است که با توجه به مفاد ماده فوق، چه اقدامی در

مجلس شورای اسلامی،  11/11/1385های توسعه کشور مصوب ( قانون احکام دائمی برنامه28. بر اساس بند )الف( ماده )21

ممکن است و ربط و در چهارچوب مصوبات هیئت وزیران ها به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیبرداری از جنگلبهره»

شناختی )اکولوژیک( و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر اساس توان بومبهره

برابر خسارت واردشده به جنگل و یا مرتع و ای تا پنج است. متخلف از احکام این ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه

داری کل کشور واریز و پس از درج در بودجه سنواتی صد شده است. مبالغ دریافتی به حساب خزانهبرداری یا تلفزیستگاه مورد بهره

با توجه به بند فوق، سؤال قابل طرح این « شود.دیده هزینه می( آن برای احیای جنگل، مرتع و زیستگاههای خسارت%111درصد )

ها و مراتع صورت گرفته است، با رعایت الزامی بوده که در این بند مقرر شده است؟ ثانیاً هایی که از جنگلبرداریاست که اولاً تمام بهره
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های اخیر در چه مناطقی برداریهایی صورت گرفته است؟ ثالثاً بهرهبرداریدر صورتی که پاسخ منفی است، به چه دلیل چنین بهره

 های اخیر یا تشدید آثار آنها شده است؟صورت گرفته و آیا موجب بروز سیلاب

شود متناسب های اجرایی اجازه داده میبه دستگاه»های توسعه کشور، ( قانون احکام دائمی برنامه46( ماده )2. مطابق تبصره )21

ت فراغت و سازی اوقاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیبا میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجرای بخشی از فعالیت

کاری، آبرسانی به زدایی، جنگلهای بهداشت روستایی، بیابانهای عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانهپروژه

روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب 

اندازه از سؤال قابل توجه در این زمینه این است که تا چه« یافته، اجرا کند.نحو سازمانو مردمی و جوانان و متخصصان به بسیجی

های ناشی از کاری استفاده شده است و آیا این استفاده باعث شده است تا خسارتزدایی و جنگلظرفیت سازمان مذکور جهت بیان

 سیلاب اخیر کاهش پیدا کند؟

دولت موظف است از »مجلس شورای اسلامی،  14/12/1385( قانون برنامه ششم توسعه مصوب 112. مطابق بند )ت( ماده )22

میلادی )موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و  1815سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 

( نسبت به لایروبی % 25وطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد )( و قوانین مرب28/2/1352عراق مصوب 

سؤال قابل توجه در خصوص این بند آن است « اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

اندازه در جلوگیری از بروز خسارات مؤثر بوده و این اقدام دولت، تا چهاندازه به تعهدات خود در این بند عمل نموده که دولت تا چه

 است؟

مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف  14/12/1385( قانون برنامه ششم توسعه مصوب 21( بند )الف( ماده )9. مطابق جزء )23

های ها با همکاری دستگاهگاهاین سکونت سازیهای ایمنشناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح»دولت، 

( روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون % 31مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد )

گرفته و تا سؤال قابل ذکر در این زمینه این است که چه اقداماتی در جهت شناسایی روستاهای فوق صورت « سازی شوند.برنامه ایمن

گذار عادی در این مقرره، محقق شده سازی در مورد آنها انجام شده است. به تعبیر دیگر، آیا مطلوب قانونهای ایمناندازه، طرحچه

 است؟

تولید »مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف دولت،  14/12/1385( قانون برنامه ششم توسعه مصوب 33. مطابق بند )د( ماده )24

های آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از رنامهو پخش ب

برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال یافته های علمی به بهره

اندازه به وظیفه مذکور در این بند، جهت قابل طرح این است که دولت تا چه است. سؤال« کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما

 حفاظت از منابع طبیعی اقدام ورزیده است؟

تهیه و »مجلس شورای اسلامی،  14/12/1385( قانون برنامه ششم توسعه مصوب 39. یکی از وظایف دولت در بند )ج( ماده )25

ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط عرصه تحت مدیریت سازمان جنگل اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در

های گیاهی ها و پوششاست. با توجه به اهمیت نقش جنگل« های اجرایی، نظامی )در زمان صلح( و انتظامیزیست با همکاری دستگاه

هایی انجام پیشگیری و اطفای حریق، چه فعالیت در زمان بروز سیل، سؤال قابل طرح این است که دولت در جهت اجرای طرح جامع
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توان این سؤال را مطرح نمود که دولت در راستای تحقق بندهای )ح(، )ر( و )ف( ماده فوق چه اقداماتی داده است؟ علاوه بر این، می

 های بیشتر، مؤثر بوده است؟اندازه در جلوگیری از بروز سیلاب یا ممانعت از بروز خسارتانجام داده است و این اقدامات، تا چه

اعتبار »مجلس شورای اسلامی، به موضوع  24/12/1385کل کشور مصوب  1386( قانون بودجه سال 1. پیوست شماره )26

اختصاص یافته است. قسمتی از این پیوست، در رابطه با اعتباراتی است که به مطالعه و اجرای « ایهای سرمایههای تملک داراییطرح

های مختلف اختصاص ای در استانهای سهامی آب منطقهبخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیل در محدوده شرکتعادلهای تطرح

اندازه به موضوع پخش سیل اختصاص یافته و چه تأثیری یافته است. سؤال قابل توجه در این زمینه این است که این اعتبارات، تا چه

 های ناشی از آن داشته است؟ارتبر جلوگیری از وقوع سیل یا کاهش آثار و خس

 1381( قانون بودجه سال 13( بند )الف( تبصره )1. آیا تعهد دولت نسبت به تخصیص مبالغی به جمعیت هلال احمر در جزء )21

 ها و وزارت بهداشت، درمان و آموزشبه منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران 21/12/1386کل کشور مصوب 

آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، انجام شده است؟ انجام این تعهدات، تا چه میزان بر پزشکی در بند )ب( تبصره فوق به منظور پیش

( 13های اخیر یا کاهش آثار منفی ناشی از آنها تأثیر گذاشته است؟ از آنجا که بندهای )الف( و )ب( تبصره )جلوگیری از وقوع سیلاب

 اند، ارائه پاسخ در رابطه با این بندها نیز لازم است.کل کشور نیز به هیمن دو موضوع پرداخته 1386قانون بودجه سال 

اصلاح شده  11/14/1348که در تاریخ  25/15/1346ها و مراتع مصوب برداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره3. مطابق ماده )29

خاص حقیقی یا حقوقی، بر طبق طرحی خواهد بود که به تصویب وزارت منابع برداری از منابع مذکور در این ماده توسط اشاست، بهره

اند، مطابق ای که در محل وقوع سیل قرار گرفتهها و منابع طبیعیبرداری از جنگلطبیعی رسیده باشد. سؤال این است که آیا بهره

( این ماده بیان شده است نیز، قابل 4که در تبصره )ضوابط مقرر در این ماده صورت گرفته است؟ همین سؤال در رابطه با قطع اشجار 

 طرح است؟

برداری از درختان جنگلی موظف به پرداخت ها و مراتع، متقاضیان بهرهبرداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره15. مطابق ماده )28

مبلغ عوارض فوق، به چه دلیل اقدامی در  عوارضی هستند که میزان این عوارض در ماده مزبور بیان شده است. با توجه به پایین بودن

 جهت اصلاح قانون و میزان عوارض صورت نگرفته است؟

برداری رویه مورد بهرههای سوخته و منابع ملی که بیها و مراتع، جنگلبرداری از جنگل( قانون حفاظت و بهره51. مطابق ماده )31

و متخلف از حکم مذکور در این ماده، ملزم به جبران خسارت است. سؤال این  گردنداند، قرق اعلام میقرار گرفته و مخروبه گردیده

 است که آیا مفاد این ماده به درستی عمل شده است؟

های ها، بیشههیئت وزیران، واگذاری جنگل 26/13/1391( ضوابط اجرایی واگذاری اراضی شیبدار مصوب 2. مطابق ماده )31

های دست کاشت عمومی، ممنوع است. آیا در واگذاری اراضی موضوع این های جنگلی و جنگلپارکهای عمومی، طبیعی، نهالستان

 های فوق رعایت شده است؟نامه، ممنوعیتآیین

. با عنایت به اینکه قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و 32

به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، دولت  31/15/1396ایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه در تاریخ کاهش سوانح و بل

 اندازه از ظرفیت موافقتنامه فوق در جریان سیلاب اخیر استفاده نموده است؟تا چه

ل، بهره گرفتن از ظرفیت بیمه است، کارهای مؤثر در جهت کاهش آثار بلایای طبیعی همچون سی. با توجه به اینکه یکی از راه33

به تصویب هیئت وزیران رسیده است،  13/13/1381به چه دلیل لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی که در تاریخ 
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یی تاکنون جامه قانون به خود نپوشیده است؟ به بیان دیگر، هرچند لایحه مذکور پس ازتصویب توسط مجلس شورای اسلامی، با ایرادها

از جانب شورای نگهبان مواجه شده است، به چه دلیل دولت اقدامی در جهت رایزنی با مجلس در جهت رفع ایرادات مذکور انجام نداده 

های به تصویب مجلس رسیده بود، کلیه ساختمان 21/12/1385( این لایحه که در تاریخ 1است؟ نکته جالب اینکه مطابق ماده )

ال پس از تصویب قانون، تحت پوشش اجباری بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان قرار گیرند تا در بایست ظرف یک سمسکونی می

های مالی وارده جبران شود. این در حالی است که به عنوان نمونه، قانون بیمه اجباری برابر حوادثی همچون، بخشی از خسارت

به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده  21/12/1385یه در تاریخ خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقل

ای شوند. بنابراین، لازم بود تا دولت، اقدام فعالانههای ناشی از تصادف وسایل نقلیه جبران شده و میو از این طریق، بسیاری از خسارت

 نمود. ات لایحه مورد اشاره میهای مسکونی از طریق تلاش برای رفع ایراددر زمینه اجباری نمودن بیمه ساختمان

ای که در سال و ایفای مفاد موافقتنامه habitat)-(un 1. دولت چه اقداماتی در راستای همکاری با برنامه اسکان بشر ملل متحد34

یسک بلایای با این دفتر منعقد نموده، انجام داده است؟ به بیان دیگر، با توجه به اینکه یکی از اهداف دفتر مذکور، کاهش ر 1399

 گیری از خدمات این دفتر انجام داده است؟طبیعی است، دولت چه اقدامی در جهت بهره

نامه ستاد پیشگیری و مدیریت بحران در حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه مصوب ( آیین2. مطابق بند )الف( ماده )35

ها وشرکتهایی که ، سازمان، نهادهای عمومی غیردولتیولتیهای دها و سازمانتعیین وظایف دقیق و نقش وزارتخانه» 19/14/1393

های مدنی و گروهی و تشکلهایشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه

مالی و تدارکاتی و سایر امور  ، پیشگیری و آموزش مردم وچگونگی تأمین منابعبینی، پیشمردمی و هماهنگی جهت ایجاد آمادگی

بر عهده این ستاد قرار دارد. سؤال قابل ذکر در این رابطه این است که « ها و ضوابط اجرایی موارد یادشدهنامهمربوط و نیز تصویب آیین

های اخیر سیلاب بینی و پیشگیری شامل چه مواردی شده و چه تأثیری در جریاناقدامات ستاد مزبور در زمینه ایجاد آمادگی، پیش

توان این سؤال را مطرح نمود که اقدامات ستاد مذکور در راستای ایفای وظایفی که در سایر بندهای این ماده داشته است؟ همچنین می

 شود؟مشخص شده است، شامل چه مواردی می

ها، ها، مردابها، انهار، مسیلحریم رودخانهنامه مربوط به بستر و ها در آیینها، انهار و مسیل. با توجه به اینکه حریم رودخانه36

نامه فوق مصوب هیئت وزیران و اصلاحیه مربوط به آیین 11/19/1318های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب های طبیعی و شبکهبرکه

ر مصوب ها و انهانامه نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مجاور حریم رودخانهمشخص شده و در آیین 19/12/1392مصوب 

های فوق در ساخت و سازهایی توان مطرح نمود این است که آیا حریممورد تأکید قرار گرفته است، سؤال مهمی که می 16/11/1394

 ها صورت گرفته رعایت شده است؟ در صورتی که پاسخ منفی است، دلیل آن بیان شود.ها و مسیلکه در مجاورت رودخانه

های گلستان، لرستان و خوزستان از سوی هیئت های استانسالیان اخیر در مورد لایروبی رودخانههایی که در طی نامه. تصویب31

اند، فهرست شده و در صورت عدم وجود چنین مقرراتی، مشخص شود که آیا فقدان این مصوبات، بر افزایش وزیران به تصویب رسیده

 ت؟های اخیر تأثیرگذار بوده اسهای مربوط به سیلابحجم خسارت

نامه در خصوص تخصیص مبلغ ای با عنوان تصویبنامهاقدام به تصویب تصویب 11/11/1389. هیئت وزیران درجلسه مورخ 39

ها نمود. آنچنان که در بند اول این مصوبه بندها و لایروبی رودخانهبرای پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تکمیل و اصلاح سیل

                                                 
1 .http://unhabitat.org.ir/ 
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بندها و یافته در این مصوبه، باید جهت پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تکمیل و اصلاح سیلصبیان شده است، مبلغ تخصی

سازی شرایط حادث در حوضه و سدهای استان خوزستان هزینه شود. سؤال این است که اولًا آیا تکمیل و ها و ایمنلایروبی رودخانه

های قبل انجام نشده است که نیاز به ها( در سالمورد استان خوزستان یا سایر استانها )خواه در بندها و لایروبی رودخانهاصلاح سیل

نیز، به تصویب  1389های درگیر سیل در فروردین تصویب مصوبه فوق احساس شده است و ثانیًا آیا نمونه این مصوبه، برای سایر استان

بندها در بیان شود. ثالثًا با توجه به نقش غیر قابل انکار سیلهیئت وزیران رسیده است؟ در صورتی که پاسخ منفی است، دلیل آن 

های اخیر از سوی هیئت جلوگیری از وقوع سیل و کاهش خسارات ناشی از سیل، دقیقاً چه اعتباراتی و به چه میزان در طول سال

 اند؟هدف مورد نظر را تحقق بخشیده اندازهبندها اختصاص یافته و این اعتبارات تا چهوزیران برای ساخت و تکمیل و اصلاح سیل

، مبلغ ششصد و ده میلیارد ریال را جهت پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از 11/12/1381ای به تاریخ . هیئت وزیران در جلسه38

ص داده سازی شرایط حادث در حوضه و سدهای استان خوزستان اختصاها و ایمنبندها و لایروبی رودخانهطریق تکمیل و اصلاح سیل

ای که در بند پیشین به آن اشاره شده است چیست و ثانیاً به چه دلیل است. اولاً مستدعی است روشن شود نسبت این مصوبه با مصوبه

های وارد از سیل در استان خوزستان تا این حد عظیم با اینکه مبلغ فوق برای اهدافی که گفته شد منظور شده است، حجم خسارت

 بوده است؟

نامه موظف نمودن های خوزستان یعنی تصویبهای موجود در رابطه با لایروبی رودخانهنامهفاً مشخص شود که تصویب. لط41

های استان خوزستان و توسعه و تقویت های آبرسانی و فاضلاب، احداث سد و نیروگاه، لایروبی رودخانهوزارت نیرو به اجرای طرح

های خارجی متقاضی برای نامه اجازه انعقاد قرارداد با طرحهیئت وزیران، تصویب 15/11/1395های برق در استان مذکور مصوب شبکه

هیئت وزیران و  14/11/1381های کارون و بهمنشیر به استانداری خوزستان در ازای صادرات مواد حاصله مصوب لایروبی رودخانه

هیئت  14/11/1381ت مواد حاصله از آن به استانداری خوزستان مصوب نامه اجازه انعقاد قرارداد لایروبی رودخانه اروند و صادراتصویب

های مختلف کشور ها نسبت به استاننامهگونه تصویباندازه اجرایی شده و آیا برنامه زمانی مشخصی برای تصویب اینوزیران، تا چه

های کشور چنین یل نسبت به برخی از استانوجود دارد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ سؤال اخیر منفی است، روشن شود که به چه دل

مصوباتی وجود دارد و نسبت به برخی دیگر خیر؟ همچنین مستدعی است به این سؤال پاسخ داده شود که تأثیر اجرای چنین مصوباتی 

 اندازه بوده است؟های ناشی از آن، تا چههای اخیر یا کاهش آسیببر جلوگیری از سیلاب

هایی های هیئت وزیران، اختصاص مبالغی جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه است. به عنوان نمونهنامهیب. موضوع برخی از تصو41

( میلیارد ریال از محل تملک دارایی سرمایه ای برای اجرای پروژه های مقابله با 514توان به اختصاص مبلغ )ها مینامهاز این تصویب

های ، اجازه مصرف مبالغی جهت تکمیل طرح14/11/1384ان خراسان رضوی مصوب خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه در است

، اختصاص مبلغ دویست میلیارد 24/19/1384خشکسالی و سایر حوادث غیر مترقبه در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط مصوب 

هاو رفع نقاط حادثه خیر به استانداری انهریال برای بازسازی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با حوادث غیر مترقبه، ساماندهی رودخ

و اختصاص مبلغ چهل و دو میلیارد و سیصد میلیون ریال برای بازسازی بخش های خسارت دیده  24/19/1384کردستان مصوب 

نامه در  و تصویب 11/16/1384ناشی از سیل و طوفان و اقدامات پیشگیری و مقابله با حوادث غیر مترقبه به استانداری اصفهان مصوب 

های ( ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای پروژه111/111/111/41خصوص تخصیص مبلغ چهل میلیارد )

و تصویب نامه در خصوص  11/18/1381هاو مسیل شهر هشترود استان آذربایجان شرقی مصوب بازسازی و ساماندهی رودخانه

( ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق اجرای طرح آبخیزداری و 111/111/111/62تخصیص مبلغ شصت و دو میلیارد )
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گونه مصوبات این است که اولاً به چنین اشاره کرد. سؤالات قابل طرح در خصوص این 11/18/1381کنترل سیلاب در استان قم مصوب 

در مورد برخی دیگر خیر؟ به بیان دیگر، به چه دلیل، چنین  ها صورت گرفته وتصویب چنین مصوباتی فقط در مورد برخی از استان

ها نامهدر این تصویب« حوادث غیر مترقبه»های گلستان و لرستان به تصویب نرسیده است؟ ثانیًا عنوان مصوباتی در خصوص استان

تر به تصویب هیئت ی با عناوین خاصهاینامهشود و آیا بهتر نبود به جای استفاده از این عنوان کلی، تصویبشامل چه حوادثی می

ها صرف مقابله و جلوگیری از وقوع نامهاندازه از اعتبارات تخصیص یافته در این تصویبرسد؟ ثالثاً مشخص شود که چهوزیران می

ندازه در ایافته در این مصوبات برای جلوگیری از وقوع سیلاب، تا چهسیلاب شده است؟ رابعاً مشخص شود که صرف مبالغ تخصیص

تحقق این هدف مفید بوده است. خامساً آیا برنامه زمانی مشخصی وجود دارد تا بر اساس این برنامه، هر چند سال یک مرتبه چنین 

 مبالغی برای صرف در رابطه با چنین حوادثی هزینه شود یا خیر؟

هایی بندهای آبخیزداری در این استان، رسوب شود یکی از دلایل عملکرد ضعیف سدهای گلستان و. با عنایت به اینکه گفته می42

، سؤال قابل توجه این است که دولت چه مصوباتی در (yon.ir/mQ4Vk)بوده است که در مخازن این سدها و بندها انباشته شده 

 زدایی از موارد فوق داشته و در این راستا، چه اعتباراتی به منظور انجام این کار تخصیص یافته است؟خصوص رسوب

های استان خوزستان نیست شود سازمان برنامه و بودجه حاضر به تأمین اعتبار برای لایروبی رودخانه. با توجه به اینکه گفته می43

(yon.ir/5SZ4q) بررسی شود که اولاً آیا ادعای مذکور صحت دارد یا خیر؛ ثانیاً در صورتی که این ادعا صحت دارد، به چه دلیل سازمان ،

  مین اعتبار فوق، خودداری نموده است؟مزبور از تأ
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ها ، وزارت کشور و شهرداری15/13/1349( قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 9. با توجه به اینکه مطابق ماده )1

 ماده صورت گرفته است؟اند، چه اقداماتی از سوی وزارت کشور در جهت انجام مفاد این مکلف به اجرای مفاد این قانون شده

ای با عنوان کمیته ملی کاهش اثرات ، کمیته18/15/1311. مطابق قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی مصوب 2

کارهای منطقی جهت پیشگیری و کاهش اثرات بلایای بلایای طبیعی به منظور مبادله اطلاعات، مطالعه، تحقیقات علمی و پیدا کردن راه

های لایه زمین، نوسانات آب دریاها و لغزشی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، سرمازدگی، آفات گیاهی، آلودگی هوا، زلزله وطبیع

ها و امثال آن تشکیل خواهد شد. با توجه به اینکه در این قانون، وظایف فوق بر عهده وزارت کشور و بالتبع سازمان ها و رودخانهدریاچه

( 5اده شده است، سؤال قابل طرح این است که تا چه اندازه وظایف مذکور به انجام رسیده است. مطابق ماده )برنامه و بودجه نه

به تصویب هیئت وزیران رسیده است، مقرر شده است که این کمیته به طور  12/12/1312نامه اجرایی قانون فوق که در تاریخ آیین

ل قابل طرح این است که آیا کمیته مزبور مطابق الزام مقرر شده تشکیل جلسه داده منظم در هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه دهد. سؤا

است؟ همچنین، این سؤال قابل طرح است که مصوبات کمیته مزبور در جهت پیشگیری از وقوع سیل شامل چه مواردی بوده و تا چه 

 اندازه کارایی داشته است؟

شود برای پیش ، به دولت اجازه داده می21/11/1391ت مالی دولت مصوب ( قانون تنظیم بخشی از مقررا11. مطابق ماده )3

آگاهی ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، 

اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سالانه منظور طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و اپیدمی های دامی، 

نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی ربط کمکهای بلاعوض را برای پرداخت 

قبه یاد شده نسبت خسارت دیدگان به طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمتر

به کمکهای بلاعوض، سالانه افزایش یابد و با پوشش بیمه ای کامل به تدریج کمکهای بلاعوض حذف شوند. به دولت اجازه داده می شود 

( از بودجه عمومی هر سال را از % 1در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد )

( این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل 1زایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده )محل اف

صرفه جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه خواهد شد. آیین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک سازمان 

ی کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سؤال واجد اهمیت در خصوص این ماده آن است مدیریت و برنامه ریز

نامه اجرایی برای این ماده اقدام کرده است یا خیر. همچنین سؤال دیگر که آیا وزارت کشور به تکلیف ذیل این ماده یعنی تهیه آیین

های اخیر در جهت اجرای مفاد این ماده و تکلیفی که بر عهده در جریان وقوع سیلاب این است که وزارت کشور چه اقدام یا اقداماتی

 آن وزارتخانه نهاده شده است، به انجام رسانیده است؟ 

، وزارت 12/11/1398( قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 5. مطابق ماده )4

های فرسوده و ت بحران کشور( مکلف است برای جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه در بافتکشور )سازمان مدیری

عمل آورد. با توجه به این ماده، سؤال قابل طرح این است که چند درصد از  های مذکور بهناکارآمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت

اند، جزء بافت فرسوده و ناکارآمد شهری محسوب شده و چه اقدام یا آسیب شدههای اخیر دچار هایی که در اثر سیلابساختمان

های اخیر صورت گرفته بود و این اقدام یا اقدامات تا چه اندازه در ها قبل از وقوع سیلاباقداماتی در جهت بهسازی و نوسازی این بافت

 کاهش خسارات مؤثر بوده است؟
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همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس در زمینه پیشگیری و  ( قانون موافقتنامه3. مطابق ماده )5

های دو کشور با یکدیگر عبارت است از: ، اشکال همکاری31/15/1396کاهش سوانح و بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیرمترقبه مصوب 

دادی با وسایل فنی و اعزام آنها به مناطق سوانح، بلایای توافق و همکاری متقابل به منظور ارائه کمکهای ضروری، تجهیز گروه ام

ها، هم ریزی، تدارکات و برگزاری جلسات مشترک کاری، آموزش، تمرینات، کنفرانسطبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه، برنامه 

طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه،  تحقیقاتی و دیگر اقدامات پیشگیرانه و کاهش سوانح بلایای -علمیهایاندیشیها)سمینارها(، پروژه

فنی و دیگر منابع، عکس و فیلمهای ویدئویی و همچنین تکنولوژی و نتایج کارهای  -تبادل اطلاعات، نشریات ادواری، مطالب علمی

ی طرف نمودن متخصصان درمراکز علمتحقیقاتی در زمینه پیشگیری و کاهش سوانح، بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه، آماده

صلاح ودیگرسازمانها به منظوراجراء مفاد این موافقتنامه، ارائه کمکهای مابین مراجع ذیدیگر، مبادله اساتید وکارشناسان، مشاوره فی

المللی به منظور پیشگیری و کاهش سوانح، متقابل در زمینه کاهش پیامدهای سوانح بلایای طبیعی و نیز در چهارچوب سازمانهای بین

بیعی و دیگر حوادث غیر مترقبه، دیگر فعالیتهای مربوط به پیشگیری و کاهش سوانح، بلایای طبیعی و دیگر حوادث غیر بلایای ط

که وزارت کشور مأمور اجرای این  2صلاح انجام خواهد شد. با توجه به این ماده و با عنایت به ماده مترقبه، با توافق مراجع ذی

ایران شده است، سؤال قابل توجه این است که چه اقدام یا اقداماتی به منظور اجرای مفاد موافقتنامه از سوی جمهوری اسلامی 

های اخیر انجام شده است؟ سؤال دیگر اینکه اقدام یا اقدامات اجام شده، تا چه ( آن در جریان سیلاب3موافقتنامه فوق و خصوصاً ماده )

 مؤثر بوده است؟ها های ناشی از سیلاباندازه در کاهش خسارات و آسیب

( قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری 1( ماده )1. مطابق بند )6

، هدف از این موافقتنامه ایجاد چهارچوب 12/11/1386درزمینه پیشگیری، محدود سازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری مصوب 

باشد. کاری در جهت پیشگیری، محدودسازی و کاهش اثرات شرایط اضطراری و تسهیل ارائه کمک متقابل می قانونی لازم برای هم

، وضعیتی است که در اثر حادثه یا پدیده خطرناک طبیعی، فاجعه، سانحه «شرایط اضطراری( »2همچنین مطابق بند )الف( ماده )

 قلمرو یا در پهنه آبی رخ دهد و موجب خسارات جانی، مالی یا زیست طبیعی یا هرگونه سانحه دیگر در تأسیسات، قسمت خاصی از

تواند موجب گردد و همچنین شرایط زندگی انسانها را مختل کرده یا قادر به مختل ساختن محیطی یا زیانهای اساسی گردیده و یا می

اجرای این موافقتنامه شده است، سؤال قابل توجه  آن باشد.  حال با توجه به اینکه وزارت کشور از سوی جمهوری اسلامی ایران مأمور

های اخیر انجام گرفته است؟ به بیان دیگر، این است که چه اقدام یا اقداماتی با توجه به مفاد این موافقتنامه در جریان وقوع سیلاب

 انجام رسانده است؟ های اخیر، چه اقدامی را بهوزارت کشور در راستای اجرای مفاد این موافقتنامه در جریان سیلاب

( ریال به صورت هزینه 111/111/111/91( تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد میلیارد )2. مطابق بند )1

( ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تأمین هزینه های ضروری ناشی از 111/111/111/21ای و مبلغ بیست میلیارد )

، وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را 22/11/1381سازمان مدیریت بحران کشور مصوب  حوادث غیرمترقبه به

در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. با توجه به تکلیف مقرر در این بند، سؤال این است که آیا 

های فوق، مشخص شود که چه اند؟ لطفاً ضمن ضمیمه نمودن گزارشه، ارائه شدهبندی صورت گرفتهای موصوف، مطابق زمانگزارش

 هایی که سیلاب در آنها اتفاق افتاده، اختصاص یافته است.مقدار از مبالغ فوق، به استان
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 زارت راه و شهرسازی-8-1-11

 باسمه تعالی

 وزیر محترم راه و شهرسازی

 با سلام و احترام؛

آن وزارتخانه و مسائل مربوط به آن که ذیلا به آن اشاره خواهد شد، به سوالات و موارد خواسته شده باتوجه به شرح وظایف 

مستدلا و مشروحا و با ارسال تصویری از کلیه مدارک و مستندات موجود مربوط به آن، باتوجه ویژه به سیلاب های اخیر، پاسخ 

 کامل دهید:

 استه شده ناظر به سیلاب های اخیر کشور می باشد.((*))تاکید می گرددکلیه سوالات و گزارشات خو

ابلاغی ” غیرمترقبه حوادث و طبیعی های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانحسیاست“بخش اول( سوالات مربوط به 

 مقام معظم رهبری)مدظلعه العالی(: 1394/ 6/ 25

مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن  «های کّلی نظاممقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست»  3از آنجایی که طبق ماده

 8و9و5و4و2و1های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری هستید، درمورد بندهای مقام مسئول، مکلف به اجرای سیاست

مقام معظم  1394/ 6/ 25ابلاغی ” غیرمترقبه حوادث و طبیعی هش خطرات ناشی از سوانحهای کلی پیشگیری و کاسیاست“

 رهبری)مدظلعه العالی( که مقرر می دارد:

افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده سازی مسؤولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از  -1

 های جوی و اقلیمی.ویژه خطر زلزله و پدیدهغیرمترقبه به  حوادث و طبیعی سوانح

گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این  -2

 با اولویت خطر زلزله. حوادث گونه

 در دوره بحران: جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهیایجاد مدیریت واحد با تعیین رییس -3

پژوهشی و سازمانهای اجرایی مسئول، به  -های اطلاعاتی مراکز علمی ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه -3-1

 منظور هشدار به موقع و اطلاع رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه.

لیات جست و جو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت تقویت آمادگیها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عم -3-2

 های فوق.های داخلی و خارجی در زمینههای تبلیغاتی و اطلاع رسانی و سازماندهی کمکآسیب دیدگان، تنظیم سیاست

و نیروهای مسلح در  های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیردولتیدر اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی -3-3

 طول زمان بحران.

 های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب دیدگان و بازسازی اصولی و فنی مناطق آسیب دیده.تدوین برنامه -4

 یتی.های حماهای مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوقها، حمایتگسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه -5

ها از طریق تهیه اطلس ملی های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب آنشناسایی پدیده -9

آگاهی بلندمدت با استفاده از های هشدار سریع و پیشطبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام هایپدیده

 های پیشرفته.آوریفن

https://www.entekhab.ir/fa/news/161183/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%91%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
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ملاحظه و « سازگاری با اقلیم»ای که در همه فعالیتهای آن در همه سطوح، رویکرد های توسعه ملی به گونهتنظیم برنامه -8

  نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

  شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. -

  ین و ساماندهی نظامهای جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.تهیه، تدو -

 شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راهکارهای مناسب.(( -

 

 توضیح دهید:

وضع مصوبات برای اجرای تکالیف و وظایف مقرر شده مذکور، مفصلا و با ارسال مدارک و مستندات آن وزارتخانه؛ از ابتدای  -1

 مذکور تاکنون چه تصمیمات و اقداماتی انجام داده است؟

نامه و یا هر مقررات دیگر و یا هر ضابطه، معیار یا بخشنامه، دستورالعمل یا آیین های فوق الاشاره، اگر برای اجرای سیاست-2

ای از آنها را ارسال کنید، و پاسخ دهید نسخهاستانداردی وضع و تصویب کرده اید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده است؟ 

نامه، مقررات، دستورالعمل یا ضوابط دیگری باید تصویب شود که تصویب نشده است و اگر در دست تدوین یا تصویب است، چه آیین

 ای از پیش نویس آن را ارسال کنید.ای است و اگر پیش نویسی تهیه شده، نسخهتوسط چه مرجعی و در چه مرحله

 

کارگروه تخصصی حمل ونقل، شریان های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسولیت “بخش دوم( سولات مربوط به شرح وظایف 

 ”:زیشهرساوزارت راه و 

ای در شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور تحت عنوان وظایف کارگروه تخصصی حمل همانطور که مستحضرید، بر اساس مصوبه

زی، وظایفی بر عهده وزارتخانه مذکور گذارده شده که شهرسا، بلایای جوی و طوفان با مسولیت وزارت راه و ونقل، شریان های حیاتی

مستدعی است در اجرای این مصوبه وبه ویژه با توجه به سیلاب اخیر مستدلا و مشروحا با ارسال تصویری از کلیه مدارک پاسخ دهید 

 که :

لات زیر  و یا برای اجرایی کردن مصوبه فوق در ارتباط با هریک از مواد هشتگانه و بندهای *نکته : اگر در ارتباط با هر یک از سوا

ای از آن نامه و یا مقررات دیگر وضع و تصویب کردیده اید یا از سوی مراجع دیگر تصویب و ابلاغ شده، نسخهآن هرگونه بخشنامه، آیین

وابط دیگری باید تصویب شود که تاکنون تصویب نگردیده و اگر در دست تدوین و نامه،مقرره یا ضرا ارسال کنید و پاسخ دهید چه آیین

 ای از آن پیش نویس ارسال گردد.ای است و اگر پیش نویسی تهیه شده نسخهیا تصویب است توسط چه مرجعی و در چه مرحله

 

 *وظایف عمومی

“ ان هماهنگی مدیریت بحررای شور و کشورای عالی  شوت مصوباای جرا“ مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  1با توجه به بند -1

 چه اقداناتی در راستای عمل به این وظیفه انجام گردیده است؟

 هرگونه اقدام و عملکردی که در راستای اجرایی کردن این مققره انجام گرفته را مستندا بیان کنید.
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ایی ـیی فرعی هوایی، درهاوه گررنقش کاو قیق دظایف وتصویب و سی ربر“مصوبه فوق در خصوص ،  4از ماده   3با توجه به بند -2

ن های مازساران و نیز مدیریت بحدر نقل و ل ـبط حمی ذی ربخش هاو ها ن مازسایر سان و طوفای و جوی بالیاو یلی ده ای رجا، 

 ، آیا وظایف هر کارگروه فرعی تعیین و ابلاغ گردید است؟“ای آن جرابر رت نظاهمکار و 

 ررسی و مصوبه در این خصوص و هرگونه گزارش در راستای ایفای وظیفه نظارت داشته اید را مستندا بیان کنید.هرگونه ب

ف ـل مختلـحاه مرـبط یی مربواجری اهاو سیاست تهیه خط مشی ها “مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  4با توجه به بند -3

و لتی دولتی غیراز دوعم ز انیارد موی های  نمنداتوت و مکانااکلیه ده از ستفان امکاد و ایجااجهت ی یزربرنامه ان و دیریت بحرـم

،آیا ” انمدیریت بحرر کشورای  جهت تصویب عالی شوآن یه و اراثه ده با حاـمقابلو گی دماعملیات آحل امرل طودر مسلح ی هاونیر

 جام گردید است؟ها در مراحل مختلف مدیریت بحران و برنامه ریزی مذکور انخط مشی ها و سیاست

 را مستندا بیان فرمایید.« چه تصویب شده و یا تصویب نشده باشد“های اجرایی پیشنهاد شده تمامی خط مشی های و سیاست 

ها ه ستگادنقل با هماهنگی سایر و بخش حمل ی جامع خطرپذیرح تهیه طر“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  5با توجه به بند -4

 ا چنین طرحی تهیه و ابلاغ گردیده است؟آی“ ستانی ی احدهاو وا

 طرح مقدماتی و طرح تهیه شده و مبانی آن را مستندا ارسال کنید.

، هااردتاندـسی ااـتقاره ـمیندی در زبرراـکی هش هاویت پژاهدی و پیگیر“مصوبه فوق در خصوص   4از ماده  6با توجه به بند -5

آیا پژوهش های کابردی در هر سه “ ر نقل کشوو ل ـبکه حمـشدر نی اتوزبازی و اسزباو مقابله ی حل پیشگیرامردر یمنی ، اگیدماآ

 انجام گرفته است؟ 6زمینه مذکو در بند 

 اقدامات انجام گرفته  و پژوهش های صورت گرفته را مستندا ارسال کنید.

ی اـهرمحواز ی ـیکان وـه عنـبدن آن وـنمظ اـلحو قلیمی شناسایی شرایط ا“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  1با توجه به بند -6

 آیا تمامی شرایط اقلیمی شناسایی گردیده است؟” مینزمایش سرآساسی ا

 هر گونه اقدام انجام شده در این زمینه را بیان کرده و شناسایی های انجام گرفته را با مستندات مربوطه ارسال کنید. 

آیا این ” یجوی جامع مدیریت بالیای هام ساماندهی نظاو ین وتدهیه و ت“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  9با توجه به بند -1

 نظام جامع تهیه و تدوین گردیده است؟

ای در خصوص تهیه طرح اقدامات انجام گرفته در این زمینه را بیان کنید و طرح مذکور ارسال کنید. هرگونه اقدامات پیش زمینه 

 نظر گرفته شده نیر پیوست گردد.مذکور نیز فرستاده شود. مبانی و شاخص های در

و مین زرــه ســپهنای آن در دهــپیامر اــثو آیم ــقلار ــتغییشناسایی“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  8با توجه به بند -9

 آیا شناسایی تغییر اقلیم و اثار و پیامدهای ان انجام گرفته است؟”  مناسبی هارهکارا ذاــتخا

 ر این زمینه را بیان کرده و شناسایی تغییرات اقلیمی و اثار پیامد های آن نیز مستندا ارسال گردد.اقدامات انجام گرفته د  

ان رــدیریت بحــی مــیاجرو ااتی ــمطالعی اــهد نهاــپیشو ی ــسربر“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  11با توجه به بند -8

آیا این بررسی و “ نی اتوزبازی و سازباو ه ـمقابلو گی داـمی آگیرـیشپو ی ـیش بینـل پـحامردر ل ـنقو ل ـحمی یربخشهادر ز

 انجام گرفته است؟ 11پیشنهادات در هر هفت مرحله مذکور در بند

 ارسال گردد.« پیشنهادات پذیرفته یا رد شده”اقدامات انجام گرفته را بیان کنید. تمامی بررسی ها و  پیشنهادات
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ـل و ی حمـتخصصوه گرراـکت مدن میاو سالیانه ی هابرنامه ین وتد“مصوبه فوق در خصوص  4از ماده  11با توجه به بند -11

وه های فرعی حمل ونقل در گررکار و وــکشان رــدیریت بحــمن مازاــسن اــطوفی و وــجی اــبالی، تین های حیاریاــش، لـنق

آیا این برنامه ” طفقت نامه مربوامودل تبازم و الرات عتبااتخصیص و ط جهت تصویب ـبذی رعـجاه مرـبآن ه ـیو اراها نستامرکز و ا

 مدون گردیده و موافقت نامه مدکور تبادل گردیده است؟

 به بعد ارسال گردد. 85اقدامات انجام گرفته را بیان کرده و برنامه های مدون گردیده و مبانی این برنامه ها به ویژه برنامه سال های 

ش ـبخرات وارده در اـه خسـبت اـطالعی ابندآوری و  جمع جمع “مصوبه فوق در خصوص  4ه از ماد 12با توجه به بند -11

، آیا ”زنیارد مورات عتبااط جهت تأمین ـبذی رز ـکاه مرـبم آن الـعرگ و ازـبز سان نساو اطبیعی ادث حوع قووثر در انقل و ل ـحم

؟ پاسخ دستگاه های ذی ربط در خصوص این گزارشات چه بوده جمع آوری اطلاعات و اعلام آن به مراکز ذی ربط انجام گردیده است

 است؟

به بعد به ویژه سیلاب اخیر بیان گردیده و اطلاعات جمع اوری  85اقدامات انجام گرفته در مورد حوادث جوی و طبیعی سال های 

 شده تماما ارسال ردد.

دیریت ـف مـل مختلـحامران در دیرـمد یابی عملکرارزوه گررتشکیل کا”مصوبه فوق در خصوص 4از ماده  13با توجه به بند -12

 ، آیا کارگروه مذکور تشکیل گردیده است؟“ان بحر

اقدامات انجام گرفته را بیان نمود و هرگونه ارزیانی که در این کارگروه در خصوص حاودث جوی به ویژه سیلاب اخیر انجام گرفته را 

 مستندا ارسال کنید.

رکت ــشت ماادــقار ــابی   بــیرت و ارزاــنظو اهنگی ــهمتیبانی،  پش“مصوبه فوق در خصوص  4ماده از  14با توجه به بند -13

در مرکز « و مقابلهگی دماه آ»مقابله بویژان رـدیریت بحـف مـل مختلـحامرص خصودر نقل و یرمجموعه حمل ی زهان مازساو ا ــه

 آیا هماهنگی، نظارت و پشتیبانی به صورت مستمر و همه جانبه انجام گرفته است؟“ راه و  شهرسازی یر وزبه ارش یه گزن ها و  اراستاا

 اقدامات انجام گرفته را بیان کرده و گزارشات مربوط به نظارت و ارزیابی را مستندا ارسال کنید. 

ی از وگیرــجلر وــمنظه ــبزم اهنگی الــهمد اــیجی و ازــیمصوبه فوق در خصوص برنامه ر 4از ماده  15با توجه به بند -14

و نقل و حمل ی یر بخش هاان در زرـحل مختلف مدیریت بحامراری در تکرازی  وموی  هارکام نجاو اخل مسئولیت  ها ادــت

 آیا برنامه ریزی لازم به منظور جلوگیری از تداخل مسولیت ها انجام گرفته است؟شناسی اهو

 مه نگاری ها را در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی ارسال کنید.اقدامات انجام گرفته را بیان کرده مستندات و نا

ه ـخانربیده ـبر اـیکبه اـه مـر سـهه دـشم اـنجت امااقدارش اگزمصوبه فوق در خصوص  ارایه  4از ماده  11با توجه به بند -15

ارسال شده را به ویژه گزارشات سال ، آیا این گزارشات به صورت منظم و مستند ارسال گردیده است؟ گزارشات تخصصی ملیوه گرراـک

 را ارسال کنید . 86،81،89های 

 «پیش ینی و پیش گیری»*شرح وظایف تخصصی 

و حمل د موجوت مکانات و اسی تاسیساربرمصوبه فوق در بخش پیش بینی و پیشگیری در خصوص  5از ماده 1با توجه به بند -16

ت غیر مقاوم موجود، آیا بررسی مذکور و تاسیسان و ساختمازی نوسازی و سا ومجهت مقای در پیگیرو ی ـیمنایط ارـر شـنظاز نقل 

مقاوم سازی  و نوسازی امجام گرفته است؟ در صورت پاسخ مثبت مستنات و ادله مربوطه را ارسال کنید و در صورت عدم انجام وظیفه 

 مذکور موانع و دلایل تخطی را مستندا بیان کنید.
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و ل ـنقو حمل اث تاسیسات حددر ایمنی و افنی ل صواعایت ربر رت نظامصوبه فوق در خصوص،  5ده از ما 2با توجه به بند -11

 آیا نظارت مذکور انجام گرفته است؟ مستندات مربوطه  و گزارش های نظارتی را ارسال کنید.نها اری آنگهده نحو

ی و وـجی اـهه دـایی پدیـه شناسـمینر زی دپیگیرو هماهنگی “مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  4با توجه به بند -19

بهم م نظاد یجا، اطبیعیی هاه س پدیدـطلاه ـق تهیـطریاز نها آسیب ان آمیزو یابی تاثیر ات و ارزخطرن شدار پدیده نحوو ی ـقلیما

آیا شناسایی و  ”ی پیشرفتههاوری فناده از ستفاابا ت بلند مدهی گاآپیش و ریع  ـسار دـهشی اـهم اـنظد وـبهبو پیوسته پایش 

 ارزیابی تاثیر و میزان آسیب پدیده های جوی و اقلیمی انجام گرفته است؟

 گزارشات مربوط به شناسایی و ارزیابی ارسال گردد.

عیت ـضره واـبدراتی ـطالعاک ـباند اـیجت و اطالعاآوری اجمع ” مصوبه مذکور در خصوص 5از ماده   6و 5با توجه به بند -18

ن نسااز  ـنیو ی ـطبیعادث وـحع وـقوه ـبط وـمربت اـطالعر و اماآوری آجمع “ر، و همچنین کشوی درجوات ط رمخان و طوفاوز رـب

آیا بانک اطلاعاتی و جمع ” جدیدی هاح طرده در ستفاات ـا جهـنهآنتایج و  تحلیل تجزیه و شناسی اهوو نقل و بخش حمل رگ بزز سا

  اوری اطلاعات در این مورد ایجاد گردیده است؟

 اسال کنید 81و  86مستندا اقدامات انجام گرفته را بیان کنید و اطلاعات جمع اوری شده را به خصوص در سال های 

به سایر ی جوی بالیاع قووپیش بینی و گاهی آپیش م عالا“مصوبه مذکور در خصوص وظیفه  5از ماده  1به توجه به بند -21

آیا این اطلاع راسنی انجام گردیده و این اطلاع رسانی از طریق چه ” شناسیاهون  مازطریق سادم از مرو مرتبط ی اـهه  تگاـسد

 ای ناجام گرفته است؟ پاسخ را مستندا بیان کنید.رسانه

ری در اـعتبو تسهیلات ابیمه ها از  مؤثر ده ستفاابر رت نظاپیگیری و “مصوبه مذکور در خصوص  5از ناده  9با توجه به یند -21

 آیا این وظیفه در خصوص بیمه ها و تسهیلات انجام گرفته است؟” ادثحواز ناشی رات با خساط تباردر انقل و بخش حمل 

 مستندات مربوطه را ارسال کنید.

وزارت راه و شهرسازی )سازمان »دارد: مجلس شورای اسلامی مقرر می 25/14/1386( قانون هوای پاک مصوب 26ماده ) -22

مکلف است، حداکثر ظرف مدت دو سال پس از ابلاغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی هواشناسی کشور( با همکاری سازمان 

سؤال مهم در رابطه با این ماده این است که روند تکمیل شبکه فوق در چه « رخدادهای سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند.

های توان گفت یکی از دلایل بروز خسارترداری نرسیده است، آیا میبای قرار دارد؟ در صورتی که تابحال شبکه مزبور به بهرهمرحله

 های اخیر، عدم وجود شبکه فوق بوده است؟عمده در جریان سیل

 *آمادگی

ش ـبخرگ در زـبز اـسن نساو اطبیعی ادث جامع مدیریت حوح طرمصوبه مذکور در خصوص تهیه  5از ماده  1با توجه به بند -23

ادث، آیا طرح جامع و طرح تفصیلی یسک حورایی ـز شناسـنیو الیانه ـه سـبرنام، هـثدحاع وـتفصیلی هر نح ین طروتدو تهیه و مربوطه 

 مذکور تهیه گردیده است؟ 

 های مذکور و مبانی مربوط به تدوین آنها مستندا ارسال گردد.صورت پاسخ مثبت طرح در

ی اـیر بخش هاز زهر یک ان در جانشینی مدیریت بحری هارتهیه ساختا“مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  2با توجه به بند -24

ار مذکور در تمامی زیر بخش های جمل ونقل و آیا ساخت“ وه تخصصی گررکاب مصوی لگواشناسی با توجه به اهوقل و نو حمل 

 هواشناسی ایجاد گردیده است؟
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 مستندات مربوطه در تمامی زیربخش ها ارسال گردد.

و گی دمان آاـمز در زاـنیرد وـنل مـپرسان و دیرـماز ک ـر یـظایف هح وتعیین شر“در خصوص  5از ماده  3با توجه به بند -25

 تشریح وظایف صورت گرفه است؟ ، آیا تقسیم و”انمقابله با بحر

 تقسیم بندی و تشریح وطایف هر یک از مدیران و پرسنل مستندا ارسال گردد.

و بط  ذی رپرسنل ان و به مدیرز نیارد موی هازش موم آنجاا” مص.به مذکور در خصوص 5از ماده  4با توجه به بند -26

 گرفته است؟، آیا آموزش های لازم انجام ”نهااوم آجهت تدی زـیرهـبرنام

در صورت پاسخ مثبت توضیح دهید آموزش ها مذکور تحت چه عناونینی و در طول چه مدت زمانی ارایه گردیده است. مستندا 

 پاسخ دهید.

مکاناتی که اایر ـسات و تجهیزت، تاسیسا، ماکن، اپرسنلره بادرطالعاتی  ابانک د یجاا” در خصوص 5از ماده  5با توجه به بند -21

، آیا این بانک ”ستز انیارد مود و موجورگ  بزز سان نساو ای ـطبیعادث وـحدر ی ـشناساهوو ل ـنقو حمل ر موه در اال قوبو بالفعل 

 اطلاعاتی ایحاد گردیده است؟ 

 در صورت پاسخ مثبت بانک اطلاعاتی و مستندات مذکور در خصوص ایجاد آن ارسال گردد.

دوره ین ـه تعیـمیندی در زبرراـکی اـهش هوژـپم اـنجپیگیری ا“ در خصوص  مصوبه مذکور 5از ماده  6با توجه به بند -29

، آیا پیگیری های لازم و مطالبه از سازمان “ن هواشناسی کشور مازتوسط سامختلف مناطق ی در جون و مخاطرات ت طوفاـگشزبا

 هواشناسی انجام گرفته است؟

 رسال گردد.نامه نگاری های لازم جهت پیگیری و مطالبه وظیفه فوق ا

ار دــهشر وــه منظــبت اــطالعاامع ــدیریت جــمم اــنظد اــیجا“ مصوب مذکور در خصوص  5از ماده  1باتوجه به بند -28

، آیا این نظام جامع مدیریت ایجاد گردیده است؟ در صورت ”ثهدحاع قون ومام در زبهنگاو قیق و دنی آسانی ع رطالو  اع ــه موقــب

 ن نظام در خصوص هشدار به موقع کارآمد و موثر بوده است؟پاسخ مثبت آیا ای

 مستندات لازم در خصوص تشکیل نظام مدیریت جامع اطلاعات و نیز کارامدی آن ارسال گردد .

ر ــهان در رــدیریت بحــن مــمق ااــتد ااــیجات ــجهی در رــپیگی“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  9با توجه به بند -31

 ، آیا پیگیری های لازم صورت گرفته است؟”شناسیاهوو نقل و حمل ی یربخش هااز  زک ــی

 نامه نگاری های انجام گرفته در خصوص پیگیری مذکور ارسال گردد.

ط اـتباری اررـت برقـیم جهـی سـبو باسیم زم  الت  مکانادایجاا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  8با توجه به بند -31

 ، آیا چنین امکاناتی ایجاد گردیده است؟ ”انبحران موثر  با مدیرو ئن  ـمطم

ز اـنیرد « مواتزـتجهیت و اـمکان، انسانیوی انیر“ان میزع و تعیین نو“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  11با توجه به بند -32

نها آجهت تهیه و پیگیری خصوصی و لتی ی دواـش هـبخان در رـا بحـه بـمقابلت مؤثر عملیاو سریع ای جرای انقل برو حمل ر موا

 ، آیا چنین اقدامی انجام گرفته است؟“ی مسئول هاه ستگادتوسط 

 تعین شده توسط دستگاه های مسئول داده شده است؟آیا نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات لازم 

 نامه نگاری ها و ابلاغیه های مربوطه ارسال گردد.



819            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

ن اـنسو ای ـطبیعادث وـحع وـقوه ـمیندر زلی ـفصی هارمانوای جرا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  11با توجه به بند -33

 ای مذکور انجام گرفته و به طور منظم برگزار گردیده است؟، آیا مانوره”شناسیاهوو نقل و حمل ر مورگ در ابزز اـس

 گزارشات مربوطه را مستندا ارسال کنید.

ه یوـشار و طرـضات ـحالح طوـین سـبه تعیط بط مربواضود پیشنها“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  12با توجه به بند -34

، آیا ضوابط مدنظر در این خصوص تعیین و ابلاغ گردیده ”شناسیاهوونقل و مجموعه بخش حمل ادث در حواز ناشی ی هاان بحرم الـعا

 است؟

 پیشنهادات تعیین و ابلاغ شده تماما ارسال گردد.

ی ـطبیعادث وـحع وـقاز وماهیانه ت شاارگزی جمع بندو تهیه “ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  13با توجه به بند -35

، آیا این وظیفه در خصوص گزارش “جع ابه مرم  آن عالو امربوطه نقل و حمل ی بخش هار دپیوسته ع  قووبه رگ بزز اـسن  اـنسوا

 دهی به طور مستمر و منظم انجام گرفته است؟

 گزارشات ماهیانه به ویژه گزارشات مربوط به سیلاب اخیر ارسال گردد.

مقابله با م هنگادر جایگزین ی حل هاو راه ا هراه تعیین و مطالعه “ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  15با توجه به بند -36

 ، آیا این راه حل گزینی انجام و ابلاغ گردیده است؟“شناسی اهوو نقل و حمل ی یربخش هااز زطریق هر یک ان از رـبح

 مطالعات انجام گرفته و راه های معین شده و ابلاغ های انجام گرفته ارسال گردد.

آیا کارگروه مذکور ” راتیابی خساارزتخصصی وه گررتشکیل کا“ صوبه مذکور در خصوص م 5از ماده  16با توجه به بند  -31

 تشکیل گردیده است؟

 در صورت تشکیل گزارشات و صورت جلسات آنها ارسال گردد.

دم و به مرزم الی هاآموزش یه ی در ارانیز پیگیره ریزی و برنام“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  11با توجه به بند -39

ی حدهاواتوسط آن نیز مقابله با ات آن و رـثااهش ـیا کو بالیا ع قوی از وبا چگونگی پیشگیرط تبادر ارنقل و بخش حمل ان بررکا

 ، آیا برنامه ریزی و پیگیری های لازم انجام گرفته است؟”یربخش نقلزسایر زی و شهرساد وزارت راه و ستال در مسئو

 امه نگاری ها جهت پیگیری لازم ارسال گردد.برنامه ریزی های انجام گرفته و نیز ن

ت ماادــقم ااــنجه اوــنحی اــلعمل هراتوــسـلاغ دبو اه ــتهی“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  19به توجه به بند -38

دستورالعمل آیا ” نقلو ش حمل ـط بخـبی ذی راـهه تگاـسده ـبادث حوع قول وحتماایا ع و قوم وهنگادر حتیاطی اری و اطرــضا

 مذکور تهیه و ابلاغ گردیده است؟

 دستور العمل های ابلاغی ارسال گردد.

از حیح ـصده تفاـساری و ادـر نگهـدیریت بـمو موقت ی پل هااث حدا“ از مصوبه مذکوردر خصوص  5ماده  18با توجه به بند -41

 انجام گرفته است؟ آیا اقدامی در این زمینه” بپرسنل نصازش موآجهت ی در نیز پیگیرو نها آ

 تعداد پل های احداثی و گزارشات مربوطه ارسال گردد.

وه گرراـایف کـظای وجردر احد وافرماندهی د یجای    جهت ایزربرنامه “ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  21با توجه بند -41

 است؟ ، چه اقدماتی در این زمینه انجام گرفته”انتب مدیریت مقابله با بحراسلسله مردر 

 مستندات مذکور در این زمینه ارسال گردد.
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 *مقابله

ان دیرــه مــه بــثدحاع  وــر نــهع وــقاز ویع ــسوانی ــسع رالــطا“ مصوبه مذکور درخصوص  5از ماده  1به توجه به بند -42

ان مدیریت بحرن مازبه ساه شدم نجاات ماادـقو اها اددـیروه ـبط  وـمربت طالعار و اخباایه و ارانقل و حمل های یربخشل درزئوــمس

آیا این وظیفه اطلاع رسانی، به موقع انجام گرفته است؟  به ویژه در “ ان مقابله با بحرت اـمرحله عملین ساعت تا پایا 12هرر در کشو

 سیلاب های اخیر اطلاع رسانی مذکور انجام گرفته است؟

 مستندات وگزارشات مربوطه ارسال گردد.

یب ـسات آزـتجهیت و اـریع تأسیسـسزی اـسزباو ترمیم و یت اهد“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  2بند با توجه به -43

آیا این ترمیم و بازسازی تاسیسات و تجهیزات در بحران های جوی به ویژه “ نقل و حمل ی یربخش مرتبط هااز زتوسط هر یک ه دـید

 سیلاب های اخیر انجام گرفته است؟ 

 مربوطه و میزان ترمیم و بازسازی مستندا ارسال گردد.گزارشات 

ده اـجی اـش هـبخدر مقابله م هنگادر بهینه ی مسیرهاغ بالا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  4با توجه به بند -44

 ، آیا ابلاغ های لازم صادر گردیده است؟“یلی و ریایی دریی اوـهای،

 ارسال گردد.تمامی ابلاغ های صادره در این خصوص 

ی ــتخصصان و دیرــمد رــابی عملکــیی ارزاــهـارگروه کام زــعا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  6و  5با توجه به بند -45

رات الیل خساآوردن دنیز بدست ان و ا بحرـه بـمقابلدرش ـبخان مدیرد یابی عملکرر ارزبه منظوادث حوع قووپی رات در ابی خساــیارز

فع رجهت رت نظای و پیگیرو حتمالی اضعف ط نقاغ بالان و ابحرم هنگاان در مدیرد یابی عملکروه ارزگررکاارش خذ گزا“  و  ،“وارده 

 ، آیا گروه های ارزیابی مذکور اعزام گردیده اند؟ آیا گزارش های اخذ شده ابلاغ گردیده است؟“نها آ

 غات انجام گرفته به ویژه در خصوص سیلاب های اخیر ارسال گردد.مستندات لازم و همچنین گزارشات گروه های ارزیابی و ابلا

دیریت ـمن مازاـه سـبم آن عاله و اشدوارد یالی رات رلیه خساآورد اوبر” مصوبه مذکور در خصوص 5از ماده  1با توجه به بند -46

انجام گرفته و اعلام آن صورت گرفته  ، آیا چنین اقدامی”انتکمیلی ت شاارگزل ساو ارثه دحاع قواز وساعت پس 12ر در کشوان بحر

 است؟

 گزراشات مربوطه و برآورد های اولیه به ویژه در خصوص سیلاب اخیر ارسال گردد.

 *بازسازی و بازتوانی

سیب آاطق ـی منـفنو ولی ـصزی ااـسزبار جامع علمی به منظوی هابرنامه ین وتد“ در خصوص  5از ماده  1با توجه به بند -41

، آیا چنین برنامه جامع علمی مدون ”هیددسیب آنقلی و ل  ـحمات تجهیزو ماکن اهماهنگی جهت ترمیم و نقل و حمل بخش ه در یدد

 گردیده است؟ 

 برنامه مدون شده ارسال گردد.

ل ـتحلیو ه ـتجزیرات و اـابی خسـیوه تخصصی ارزگررکاارش خذ گزا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  2با توجه به بند -49

ا جرو احی اطرزم در الت صالحام انجای در اپیگیروم زـلرت وـصو در ل ـنقو ل ـحمد در موجوت تأسیسان یددسیب و آیل تخریب الد

 ، آیا گزارشات کارگروه اخذ و تجزیه و تحلیل های لازم صورت گرفته است؟”ارینگهدرت و نظاو 

 گزارشات اخذ شده و تحلیل های انجام گرفته مستندا ارسال گردد.
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ت ـجهاردر تاندـساالح ـمصده از تفاـسار ـه بـعالیرت نظال و کنتر“ از مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  4و 3با توجه به بند -48

و حمل ت تأسیساای جردر ای ـفنرت اـمهرت کاان دارای گررکاده از ستفااعالیه بر رت نظال و کنتر“و “ نقل و حمل ت تأسیسااث دـحا

 صورت پذیرفته است؟ ، آیا چنین نظارتی”نقل

 گزارشات مربوط به نظارت های انجام گرفته ارسال گردد.

ط اـنقح الـصادث و اوـا حـه بـمقابلت عملیات قوو ضعف ط سی نقاربر“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  5با توجه به بند -51

، آیا بررسی های لازم و اصلاحات ضروی انجام ”زنیارت  وـصدر مربوطه رات مقرو نین اقوح صالامینه زم در زالدات یه پیشنهاو اراضعف 

 گرفته است؟

 گزارشات لازم در این خصوص ارسال گردد.

ت ــجهل ئوــع مســجاط مرــتوسزم الرات اــعتباذ  ــخی ارــپیگی“  مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  6با توجه به بند  -51

 هایی در این خصوص انجام گرفته است؟ چه اقدام و پیگیری“ ه یددسیب ت آتأسیسازی اــسزبا

 پاسخ مستندا ارسال گردد.

، چه ”ن بازسازیمجریاای برز نیارد نقلی موو حمل ت تسهیالد یجاا“ مصوبه مذکور در خصوص  5از ماده  1با توجه به بند -52

 تسهیلاتی در نظر گرفته شده و اعطا گردیده است؟

 استنادات و اسناد لازم ارسال گردد.

ر ـثدر اه ـل کـنقو ل ـش حمـبخاران گزراـنی کاتوزجهت بای در پیگیر“ مصوبه مذکور درخصوص  5از ماده  9وجه به بند با ت-53

 چه اقداماتی انجام پذیرفته است؟” مالی می شوندو بدنی رات خسار چاادث دحوع قوو

 گزارشات مربوطه ارسال گردد.

 و مسکنبخش سوم( سوالات مربوط به حوزه شهرسازی و معماری 

 ”:قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری“

ای است که های فرسوده و ناکارآمد شهری، نقشهنقشه محدوده بافت“ قانون مذکور در خصوص  2با توجه به بند ب از ماده -1

مسکن و شهرسازی )شرکت عمران و بهسازی شهری  های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارتبراساس شاخص

های موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده ها تهیه و به تصویب کمیسیونایران( و یا شهرداری

سیلاب اخیر توسط  آیا نقشه محدوده بافت های فرسوده و ناکارمد شهری به ویژه در استان ها و شهرهای سیلابی در” رسدیا می

 وزارتخانه مذکور تهیه گردیده است؟ 

 در صورت پاسخ مثبت نقشه مذکور ارسال گردد.

هایی های احیاء، بهسازی و نوسازی، طرحج( طرح“ “از قانون مذکور در خصوص  3و همچنین ماده  2با توجه به بند ج از ماده -2

های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مع و تفصیلی( به منظور اجرای برنامههای توسعه شهری )اعم از جاهستند که در چهارچوب طرح

های جدید و مورد نیاز محدوده معینی از ها در برگیرنده کاربریشود. این طرحبا رعایت اصول شهرسازی، فنی و معماری تهیه می

های های شهری از قبیل شبکهی و زیر ساختها متضمن تامین خدمات عمومهای فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنبافت

های عمران و خدمات شهری، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازی و معماری ها، پروژهدسترسی، معابر و بدنه آن

 باشد.اسلامی و بومی هر منطقه می-ایرانی
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ازی )شرکت عمران و بهسازی شهری ایران( و یا ( توسط وزارت مسکن و شهرس2های یاد شده در بند )ج( ماده )( طرح3ماده 

ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری

 هایی  به ویژه در شهرهای سیلابی اخیر تهیه و ابلاغ گردیده است؟آیا چنین طرح“ « رسد.می

 اغی و مصوب در خصوص شهرهای سیبلابی اخیر ارسال گردد.های ابلتمامی طرح

وزارت مسکن و شهرسازی )شرکت عمران و بهسازی شهری( مکلف است با “ »از قانون مذکور در خصوص  16با توجه به ماده -3

 مشارکت کلیه ها به منظور جلب همکاری وسازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور و شورای عالی استانهمکاری وزارت کشور، 

های فرسوده و ناکارآمد و در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه و ربط در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای اجرایی ذیدستگاه

ماه پس از تصویب  6ایجاد وحدت رویه کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی و استفاده از امکانات و منابع موجود حداکثر ظرف 

های فرسوده و ناکارآمد شهری با ون نسبت به تهیه و تدوین سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتاین قان

آیا سند مذکور تهیه و برای « “اسلامی اقدام و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید  -رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی 

 مرتبط ابلاغ گردیده است؟اجرایی شدن به دستگاه های 

 سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی مدون شده و مبانی این سند ارسال گردد.

ـ در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از  58قانون برنامه ششم توسعه که مقرر میدارد : ماده 58با توجه به بند الف ماده -4

 1391/2/25تولید و عرضه مسکن مصوب :

وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاومسازی و الف ـ 

بازآفرینی سالانه حداقل دویست وهفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونههای مختلف 

ـگاههای غیررسمی و حاشیـهای( و ارتقای دستـرسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد )شامل ناکارآمد ـ تاریخی ـ سکونت

محلهمحور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همهساله با پیشنهاد وزارت 

آفرینی شهری پایدار میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد ملی باز

و در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط و شهرداریها قرار میگیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و 

سازمان، شورایعالی استانها و کلیه  زیرساخت، در سهماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور،

دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامههای 

تمامی بازآفرینی شهری خواهند داشت.  در خصوص شهرهای سیلابی اخیر چه میزان احیاء،نوسازی و بهسازی انجام گرفته است؟ 

 مستندات مربوطه ارسال گردد.

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان و همچنین  35به استناد ماده  -5

ضوابط و مقررات شهرسازی در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمران شهری برعهده وزارت مسکن و 

باشد، در این خصوص آیا نظارت عالیه خود را به ویژه در شهر های سلابی اخیر انجام و گزارشات مروبوطه را ابلاغ کرده ازی میشهرس

 است؟

 گزارشات مربوط به نظارت ارسال گردد.

یکی  از   دفترمقررات ملی وکنترل ساختمان که یکی از دفاتر وزارت راه و شهرسازی است که ترویج مقررات ملی ساختمان -6

قانون نظام مهندسی و کنترل  21و  15، 11، 2،4باشد که قانونگذار همواره در مواد وظایف دفتر امور مقررات ملی ساختمان می
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نامه اجرایی بر اهمیت آن و راههای گوناگون ترویج آن از جمله ارتقاء دانش و. .. آئین 29، 21، 21،26، 11، 1، 5ساختمان و در مواد 

های آموزشی، سمینارهای تخصصی و ریزی در برگزاری دورهروزرسانی اطلاعات فنی مهندسان از طریق سیاستگذاری و برنامهفنی و به 

آموزان، دانشجویان و عموم مردم با استفاده از تهیه راهنماهای مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین افزایش آگاهیهای دانش

نماید، در این خصوص دفتر مذکور چه اقداماتی به ویژه در شهرهای سیلابی اخیر ونی و. .. تأکید میهای تلویزیهای آموزشی، برنامهفیلم

 انجام داده است؟

 گزارشات مربوطه تماما ارسال گردد.

ها در طراحی، اصول و قواعد فنی که رعایت آن” قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص 33با توجه به ماده -1

دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و بهرهها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، برداری و نگهداری ساختمانرا، بهرهمحاسبه، اج

و ترتیب کنترل اجرای آنها و ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد 

 ای خواهد بودنامهانهای و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیینحدود کنترل اختیارات و وظایف سازم

آیا اصول و قواعد مربوطه و ” های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیدبه وسیله وزارتخانهکه 

 نامه مذکور تهیه و تدوین گردیده است؟همچنین آیین

 نامه مدکور ارسال گردد.آییناصول مدونه و همچنین 

های مسکن و شهرسازی، کشور و وزارتخانه“ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درخصوص  34از ماده  1با توجه به تبصره -9

د و ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استانداراند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاءصنایع مکلف

و واردکنندگان و هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگانتحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست

 گان مصالح و اجزایکنندهتوزیع

ده است؟ تهیه و ابلاغ گردی-آیا فهرست مذکور ” ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود

 در صورت پاسخ مثبت فهرست مدونه ارسال گردد.

از مجموع ضوابط و مقررات سـاختمانی کشـور وزارت مسکن و شهرسازی موظف ” پی و پیسازی“مقررات مربوط به -با توجه به -8

یز و فرمکنترل اجرای ماه از تاریخ ابلاغ این تصـویبنامـه فهرسـت تفصـیلی انـواع ساختمانهای عمومی و مخاطرهآم« 3»است ظرف 

را تهیه و به شهرداریهـای سراسر کشور ابلاغ نماید. آیا وظیفه مذکور انجام گردیده است؟ مستندات ” پی و پیسازی“مقررات مربوط به 

 مربوطه ارسال گردد. 

ی به جای وزارت راه و شهرساز 1351قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب  4به استناد ماده  -11

کند که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری آن وزارت دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری در تشکیلات خود واحدی ایجاد می

های جامع شهری از طریق بررسی و اظهار نظر در مورد طرح -1که مقرر میدارد:  1،2،3وظایفی را بر عهده دارد. با توجه به بند های 

های نامهتهیه معیارها و ضوابط آئین -2شوند.که اعضای آن به انتخاب اعضای شورایعالی و مؤسسات ذیربط تعیین میهای فنی کمیته

های  تفصیلی.   های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحنظارت در تهیه طرح -3شهرسازی

 پاسخ دهید که :

های جامع و تفصیلی در شهرهای سیلابی اخیر در تناسب با پدافند غیرعامل انجام گرفته است و آیا طرحآیا بررسی های لازم -الف

 طراحی گردیده اند؟
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های جامع و تفصیلی حریم رودخانه ها، مسیل ها، و دبی رودخانه ها در خصوص ساخت و ساز های مسکونی و آیا در طرح-ب

 گرفته شده است؟ دولتی  و ایجاد راه ها و شریان ها در نظر

 مستندات مربوطه تماما ارسال گردد.

 18/13/1382مصوب ” دیده در اثر حوادث غیرمترقبهقانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب“ بخش چهارم( سوالات مربوط به 

اقداماتی شده است  باتوجه به ماده واحده قانون مذکور، آن وزارتخانه به عنوان یکی از دستگاه های اجرایی کشور موظف به انجام

 آن اقدامات راجع به وضعیت پس از حادثه که مقرر می دارد:5که مشخصا راجع به بند

ها و اماکن تاریخی پس از اعلام ها و امامزادهدیده، مساجد، حسینیههای دولتی و عمومی آسیبـ به منظور بازسازی ساختمان 5))

نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اعتبار موردنیاز در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا ریزی و استانداری مربوط و تأیید معاونت برنامه

گیرد تا پس از تعیین ردیف، عنوان طرح و اعتبار مصوب هرکدام نسـبت به عملیات اجرائی آنها اقدام نماید ربط قرار میدستگاههای ذی

 ای که ظرف دو سال کلیه عملیات اجرائی خاتمه یابد.((به گونه

 توضیح دهید:

آیا تاکنون اعتبارات فوق الذکر در اختیار آن وزارتخانه قرار گرفته است یاخیر؟ اگر پاسخ مثبت است گزارش کاملی از کلیه -

 اقدامات اجرایی صورت گرفته از سوی آن وزارتخانه در این زمینه ارائه دهید.

 مورد قبل از وقوع حادثه که بیان می دارد:اقدامات مقرر شده در قانون فوق الذکر در 9همچنین راجع به بند

ساخته برای اسکان ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم را برای ساخت و آماده نمودن حداقل یکصد هزار واحد مسکونی پیش9))

حادثه به  ساخته برای اسکان دائم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا در صورت بروزموقت و به همین میزان قطعات پیش

 دیده مورد استفاده قرار گیرد.((سرعت در مناطق آسیب

 توضیح دهید:

آیا تاکنون اعتبارات مذکور ازسوی دولت در اختیار آن وزارتخانه قرار داده شده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، گزارش -

اده از اعتبارات مذکور برای موارد مقرر شده در آن قانون ارائه کامل و دقیقی از کلیه اقدامات انجام شده و تدابیر اندیشیده شده دراستف

 دهید.

 

 سازمان هواشناسی-8-1-11

 بسمه تعالی

 سؤالات مربوط به سازمان هواشناسی

11/12/1389 

و  -که بعدها به سازمان تبدیل گردید  -ریاست محترم سازمان هواشناسی، با توجه به قانون اجازه تأسیس اداره کل هواشناسی 

شرح وظایف سازمان هواشناسی کشور مندرج در تارنمایی رسمی آن سازمان، مقتضی است به نحو مستند، مستدل و مشروح با استفاده 

ی به سؤالات ذیل با عنایت به مراحل سه گانه –رسال تصاویر آنها به پیوست پاسخ ها ضروری است که ا –از سوابق، اسناد، مدارک 

 های اخیر، پاسخ دهید:پیش، حین و پس از سیلاب
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المللی، حفاظت از جان و مال مردم در مقابل در اجرای وظیفه اصلی سازمان هواشناسی کشور که مآلاً تأمین اهداف ملی و بین

تبط با آب، هوا و اقلیم می باشد همانطور که در شرح وظایف سازمان هواشناسی در تارنمای رسمی آن سازمان آمده است، مخاطرات مر

مدیریت و یکسان سازی 2دیدبانی، 1های اخیر، خاصه در بخشهای عملکرد سازمان تحت ریاست خود در پیش، حین و پس از سیلاب

اطلاع رسانی به کاربران عمومی و 5پیش بینی عددی و تولید محصولات قابل اطمینان و 4، هاسازی دادهمدل سازی و همگون3داده ها، 

 تخصصی را چگونه ارزیابی می کنید. )مقتضی از مراحل و موارد مطروحه به تفکیک و تفصیلاً توضیح داده شود.(

 

ان و مال مردم؛ مندرج در شرح وظایف در راستای انجام وظایف و نیل به اهداف سازمان هواشناسی کشور)تامین آسایش برای ج

ی متبوع سازمان های اخیر، همکاری هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارتخانهاعلامی در تارنمای رسمی آن سازمان( در سیلاب

ارزیابی می هواشناسی کشور، سایر وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگانهای مرتبط با آن سازمان را پیش، حین و پس از حادثه، چگونه 

 کنید؟ )مصادیق مؤثر مربوط به همکاری یا عدم همکاری نهادهای ذیربط مستنداً، مستدلًا و مشروحاً توضیح داده شود(.

 

وضعیت امکانات و تجهیزات ضروری مورد نیاز سازمان هواشناسی کشور برای انجام وظیفه ذاتی آن سازمان را چگونه ارزیابی می 

های مخابراتی سریع و مطمئن، توسعه و تقویت ، ایجاد بسترهای دیدبانیاخیر توسعه و تجهیز ایستگاهکنید؟ آیا در طول سالهای 

ای جهت اطلاع رسانی و ... بنحو مطلوب و کارا در جهت تأمین نیازها و احتیاجات آن سازمان های پردازشی، بسترهای رسانهسامانه

 های اخیر انجام شده است؟اببرای انجام وظایفش در خصوص پدیده هایی نظیر سیل

مندی سازمان هواشناسی کشور از امکانات، ها و خلع های احتمالی در برخورداری و بهرهمقتضی است، علل و عوامل کاستی

المللی و امثالهم و تجهیزات و اطلاعات مورد نیاز نظیر فقدان تجهیزات فنی و تخصصی، عدم دسترسی به اطلاعات جوی سامانه های بین

ها و اقدامات عملی آن سازمان برای رفع این مشکلات مستنداً، مستدلاً های اخیر و رایزنیسبت این کمبودها و خلع ها با حادثه سیلابن

 و به تفصیل با ارائه مدارک مثبته تشریح فرمایید.

 

ها، برای نهادها، وزارتخانه ها و هشدار های جوی کارا و با کیفیتبینیسازمان هواشناسی کشور، در خصوص تهیه و صدور پیش

سازمان ها و ارگانهای مرتبط و نهایتاً بطور خاص اطلاعات مورد نیاز برای ارائه به عموم مردم که در شرح وظایف این سازمان آمده 

انی سه الی پنج المللی و ملی عمل نمود؟ آیا قبل از بازه زمهای اخیر تا چه میزان مطابق با استانداردهای بیناست، در حادثه سیلاب

گردد، آن سازمان هاو سپس اخطاریه های قطعی در خصوص وضعیت جوی از ناحیه سازمان هواشناسی کشور صادر میروزه که اعلامیه

روزه  15الی  11قادر به پیشبینی احتمالی وضعیت جوی و دادن هشدارهای لازم جهت آمادگی نسبی نهادهای ذیربط با فرصت زمانی 

های اخیر این مهم انجام گردید؟ و اینکه مدل مواجهه اسخ مثبت است، لطفا توضیح دهید که آیا در خصوص سیلابمی باشد؟ اگر پ

 ها، سازمان ها و ارگانهای ذیربط را چگونه ارزیابی می کنید؟وزارتخانه

 

المللی هواشناسی و بین توسعه فعالیتهای مرکز آموزش1 میزان توجه و اهتمام نظری و عملی سازمان هواشناسی کشور در خصوص

علوم جو به منظور به روز نمودن دانش و تولید محصولات جدید با آموزش مداوم فناوریهای جدید و مختلف هواشناسی و علوم جو 

همکاری و مشارکت با دانشگاهها و مراکز علمی و تحقیقاتی و برقراری ارتباط با اساتید و 2مبتنی بر آخرین فرضیه های علمی، 
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المللی که هاو کنفرانسهای علمی و آموزشی و فنی بینهمکاری و مشارکت در اجلاسیه3ژوهان هواشناسی و علوم مربوطه و پدانش

تر وظایف آن سازمان در شرح وظایفش آورده شده است را چگونه ارزیابی می کنید؟ در حال همگی به عنوان لازمه انجام هرچه دقیق

بینی را در چه حیث نیروی انسانی مورد نیاز، در سطوح مدیریتی و خاصه کارشناسی و پیشحاضر از سازمان هواشناسی کشور از 

 وضعیتی ارزیابی می کنید؟

هاو فعالیت های انجام شده در راستای بالا بردن سطح دانش تخصّصی نیروی انسانی در پاسخ به این سؤال متقتضی است برنامه

ها و هاو مراکز تحقیقاتی، پژوهش های انجام شده و ... را با اشاره به نتایج، خروجیها با دانشگاهشاغل در آن سازمان، همکاری

های اخیر)بطور بازخوردهای، به نحو مستند و مستدل و با عطف نظر به کمّ و کیف اثربخشی آنها بر عملکرد سازمان در خصوص سیلاب

 خاص( را مفصلاً شرح دهید.
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 اطلاعاتوزارت ارتباطات و فناوری -8-1-11

 باسمه تعالی

 ”پرسش های مرتبط با بررسی وقوع سیلاب در حوزه ی ارتباطات و مخابرات“

 ”ارتباطات حلقه تکمیل کننده ی مدیریت صحیح در زمان بحران“

 

 وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

 با سلام و احترام

هیات ویژه گزارش ملی »همان طور که مستحضرید؛ با توجه به جاری شدن سیلاب در استان های مختلف کشور و تشکیل 

از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به منظور بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع؛ در این خصوص به سؤال مرتبط « هاسیلاب

 ات؛ پاسخ لازم داده شود. با اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاع

رود؛ با پاسخ دهی دقیق و اصولی، ضمن بهره مندی و انتقال تجربیات، زین پس؛ در صورت وقوع وضعیت های اضطراری انتظار می

 مشابه، با مدیریت دقیق بحران از پیش از بروز تا پایان وقوع حوادث، شاهد تخریب گسترده و دور از انتظار زیرساخت های ارتباطی و

 مراکز و تجهیزات مخابراتی نباشیم.

 

 سؤال اول:

شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و نکات 

 مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با ارسال تصاویر مدارک و مستندات، ارائه شود.

 سؤال دوم:

 نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور که اشعار می دارد؛آیین 5ه ماده با عنایت ب

نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان ها، دستگاه های ذی ربط در امر مدیریت بحران، موظفند با هماهنگی »

نسبت به تهیه ی طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و هاو واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان سایر دستگاه

سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره های )سه 

 «ماهه( به شورای عالی ارائه نماید.

گروه تخصصی مخابرات و ارتباطات مدیریت بحران در هریک از آیا طرحی جامع جهت تبیین راهکارها و تعیین وظایف اعضای کار

استان ها به ویژه در مناطق سیل زده )لرستان،گلستان و خوزستان(، جهت برگرداندن شرایط بحرانی به قبل از وقوع حادثه،تا کنون 

 تدوین گردیده است؟ در این خصوص مستندات مر بوطه ارائه شود.

گروه در مناطق سیل زده، مصوبات و تصمیمات و گزارش اقدامات انجام شده این کارگروه ارائه در صورت وجود و تشکیل این کار

 شود؟
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 :سوم سؤال

 اندازی شبکه مخابراتی مستقل جهت بهره برداری در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است؟ای در خصوص راهویژه تدابیر چه

 سؤال چهارم:

شبکه های ارتباطی جایگزین و موقت در مناطق سیل زده تاکنون چه بوده است و از این پس  نمودن دایر جهت لازم هایبینی پیش

 چه برنامه هایی در دستور کار قرار دارد؟

 سؤال پنجم:

با توجه به قرار داشتن اداره پست شهرستان پل دختر استان لرستان در حاشیه و حریم رودخانه، چه اقداماتی برای ساخت این 

و سایر ساختمان های مرتبط با دفاتر پست و ادارات مخابرات در مکان های مناسب صورت گرفته است و یا در حال ساختمان جدید 

 انجام است؟

 سؤال ششم:

آیا مدیریت یکپارچه و همکاری متقابل بین شبکه های مخابراتی در مناطق سیل زده در سیلاب اخیر، امکان پذیر بود؟ برای ایجاد 

 اری تا کنون چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟و یا ارتقای این همک

 سؤال هفتم:

های نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص پایدار سازی سیستم آیا از تجربیات بین المللی کشورهای سیل خیز و تکنولوژی

 های ارتباطی، استفاده شده است؟

 

 

 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معاون محترم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست محترم

 با سلام و احترام 

از « هاهیات ویژه گزارش ملی سیلاب»چنان که مستحضرید؛ با توجه به جاری شدن سیلاب در استان های مختلف کشور و تشکیل 

به سؤال مرتبط با اقدامات سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به منظور بررسی دقیق ابعاد مختلف موضوع؛ در این خصوص 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ پاسخ لازم داده شود. 

رود؛ با پاسخ دهی دقیق و اصولی، ضمن بهره مندی و انتقال تجربیات، زین پس؛ در صورت وقوع وضعیت های اضطراری انتظار می

وادث، شاهد تخریب گسترده و دور از انتظار زیرساخت های ارتباطی و مشابه، با مدیریت دقیق بحران از پیش از بروز تا پایان وقوع ح

 مراکز و تجهیزات مخابراتی نباشیم.

 

 

 سؤال:

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ مبنی  1396پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران مصوب  16. 1با عنایت به ماده 

ایران در صورت وقوع وضعیت اضطراری باید در پیش بگیرد و به سازمان ارائه دهد و طراحی روش ها و عملیاتی که شرکت مخابرات ”بر
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آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شرکت مخابرات ایران تقاضای به روز رسانی این طرح را ” هم چنین به روز رسانی آن

 است؟ مستندات مربوطه ارائه شود. مبتنی بر نیازهای روز به همراه پیش بینی وضعیت های جدید، نموده

 

 مدیر عامل محترم شرکت مخابرات ایران-8-1-18

 با سلام و احترام 

هیات ویژه گزارش ملی »همان طور که مستحضرید؛ با توجه به جاری شدن سیلاب در استان های مختلف کشور و تشکیل 

سی دقیق ابعاد مختلف موضوع؛ در این خصوص به سؤالات از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، به منظور برر« هاسیلاب

مخابرات مناطق سیل زده )لرستان، گلستان و خوزستان( با توجه به اهمیت پایداری شبکه -مرتبط با اقدامات شرکت مخابرات ایران

 ؛ پاسخ لازم داده شود. مخابرات در شرایط بحرانی، نقش و جایگاه ویژه، حساس، فوق العاده، مستمر و بی وقفه خدمات مخابراتی

رود؛ با پاسخ دهی دقیق و اصولی، ضمن بهره مندی و انتقال تجربیات، زین پس؛ در صورت وقوع وضعیت های اضطراری انتظار می

مشابه، با مدیریت دقیق بحران از پیش از بروز تا پایان وقوع حوادث، شاهد تخریب گسترده و دور از انتظار زیرساخت های ارتباطی و 

 راکز و تجهیزات مخابراتی نباشیم.م

 

 

 سؤال اول:

شرح کاملی از رویدادها و اتفاقات واقع شده در سیلاب اخیر را با جزئیات کامل و ذکر اشخاص دخیل و اقدامات انجام شده و نکات 

 مهم واقعه، از ابتدا تا انتها، با ارسال تصاویر مدارک و مستندات، ارائه شود.

 

 سؤال دوم: 

 که بیان می دارد؛ 1396پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایرن مصوب  16. 1به ماده با عنایت 

ای یا ملی، نظیر زلزله، سیل و وقایع مشابه، دارنده پروانه باید همه گونه در صورت وقوع وضعیت اضطراری یا بحران محلی، منطقه»

مات ایرانی، به عمل آورد. به این منظور، دارنده پروانه باید تلاش موثر را برای ارائه کلیه خدمات مخابراتی لازم مورد تقاضای مقا

های لازم را با سازمان )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی( به عمل آورد و از دستور العمل های آن ها پیروی کند. هماهنگی

ران( باید طرح خود برای روش ها و عملیاتی که ( ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن، دارنده پروانه )شرکت مخابرات ای6ظرف مدت شش)

 «در صورت وقوع وضعیت اضطراری در پیش خواهد گرفت به سازمان ارائه دهد و طرح مزبور را به محض تقاضای سازمان به روز نماید.

بر پیش بینی آیا شرکت مخابرات ایران، پس از لازم الاجرا شدن پروانه ی فعالیتش طی سال های گذشته؛ طرحی جامع، مبنی 

روش ها و عملیات برای انجام کلیه خدمات مخابراتی در صورت وقوع وضعیت اضطراری به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 

 ارائه نموده است؟ در این ارتباط مستندات مربوطه ارائه شود.

های نوین، قرار به روز رسانی با توجه به تکنولوژی با فرض ارائه ی چنین طرحی، آیا آن برنامه در سال های اخیر مورد بازبینی و

 گرفته است؟

 سؤال سوم: 
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در صورت بروز وقفه غیرمجاز در ارائه خدمات موضوع پروانه )شامل وقوع »پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران؛  9. 1به استناد ماده 

نگ، کلیه اقدامات ضروری برای اعاده دسترسی به خدمات یک حادثه فورس ماژور( دارنده پروانه)شرکت مخابرات ایران( باید بی در

موضوع پروانه؛ )هرگونه خدمات مخابراتی( و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی مشترکین به خدمات موضوع پروانه را انجام 

 «دهد.

اقدامات ضروری، آنی و فوری  مخابرات مناطق سیل زده)لرستان،گلستان و خوزستان( پس از وقوع سیل،-مخابرات ایران شرکت آیا

 جهت تسریع در برقراری ارتباط و اعاده دسترسی به خدمات مخابراتی )ثابت، سیار و دیتا( را انجام داده است؟

 این اقدامات شامل چه مواردی بوده است؟ 

 حداقل زمان برقراری اولین ارتباط در این مناطق چقدر بوده است؟

ز وقوع سیل به طور مشخص و دقیق اشاره بفرمایید ارتباطات ثابت، ارتباطات همراه و دیتا هم اکنون پس از گذشت مدت زمانی ا

)اینترنت( به طور ثابت و با کیفیت به حالت قبل از وقوع بحران بازگشته است؟ در صورت پاسخ منفی این امکان تا چه مدت زمانی 

 گردد؟برقرار می

 .شود ارائه مربوطه مستندات راستا این در

 ل چهارم:سؤا

شرکت مخابرات ایران در زمینه پیش بینی)به معنای امکان سنجی، مطالعه، تحقیق و سیاست گذاری(، آمادگی )به معنای برنامه 

ریزی و سامان دهی(، پیش گیری )به معنای کلیه اقداماتی که منجر به جلوگیری از وقوع یا کاهش اثرات حوادث و سوانح بر روی 

 گردد(، تاکنون به طور دقیق و مشخص چه اقداماتی انجام داده است؟سوئیچ، دیتا، کابل و ... میتجهیزات حوزه انتقال، 

 سؤال پنجم: 

 تاکنون جهت آسیب پذیری، نگهداری و مقاوم سازی تجهیزات و زیرساخت های مخابراتی چه اقداماتی صورت پذیرفته است؟
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 وزارت جهاد کشاورزی-8-1-11

 

 توسط این وزارت خانه برای مقابله با خطرات سیلاب انجام شد؟ آیا موثر بودند؟ چه اقداماتی قابل انجام نبودند؟چه اقداماتی 

 موانع و مشکلات برای مقابله با سیلاب در استانهای مختلف چیست؟

 شود؟میزان خسارت به محصولات کشاورزی چقدر برآورد می

 ستند؟چند درصد از کشاورزان دارای بیمه کشاورزی ه

 ها، سیستم آبیاری، چاه، کانالها، ایستگاه پمپاژ، زهکشها و ...( چقدر است؟میزان تخریب به تاسیسات زیر بنایی مانند )جاده

تفکیک اراضی زراعی با توجه به ورود رسوبات به مزارع و از بین رفتن مرزهای بین مزارع چگونه انجام خواهد شد؟ آیا موقعیت 

 شاورزی مشخص است؟ مختصات مکانی مزارع ک

 میزان خسارت به باغات )نهال و درختان( چقدر است؟

 میزان تسهیلات برای بازسازی باغات و تاسیسات زیربنایی چگونه و چقدر در نظر گرفته خواهد شد؟

 آیا لایروبی زهکش ها و نهرها در سالهای اخیر انجام شده بود؟

 شود؟د میچقدر اعتبار برای لایروبی زهکشها و نهرها برآور

های آبیاری و زهکشی با توجه به تغییرات بوجود آمده در مزارع )تغییر شرایط خاک در اثر فرسایش و رسوب طراحی سیستم

 گذاری( چگونه انجام خواهد شد؟ 

مزارع به همراه های بین ها، سایز بندی و طرح جادهها، نوارها و پلاتمیزان اعتبار برای تجهیز و نوسازی مزارع شامل بازآرایی کرت

 شود؟های آبیاری و زهکشی چقدر برآورد میکانال

 هاچقدر است؟میزان خسارت به گلخانه

 سیلاب اخیر چه تاثیری در صادرات و واردات محصولات کشاورزی خواهد داشت؟

 شود؟ها و مراتع نظارت و حفاظت میهای گیاهی جنگلچگونه پوشش

 های اخیر داشته است؟اد سیلابتخریب پوشش های گیاهی چه نقشی در ایح

 آیا اقدامات آبخیزداری برای کنترل سیلاب و تغذیه آب زیرزمینی طبق برنامه توسعه انجام شده بود؟

های ترویجی برای زراعت، دامداری و باغبانی به کشاورزان اقدامات ترویحی این وزارتخانه برای برای ارائه خدمات مشاوره و توصیه

 ره پساسیل( چیست؟در شرایط جدید )دو

 کارشناسان و محققان این وزارتخانه چه نقشی در بهبود وضعیت کشاورزی و اقتصاد کشاورز در شرایط جدید خواهند داشت؟

 میزان مشارکت کشاورزان در پروژه های بازسازی، مرمت و احداث تاسیسات در روستاها و مزارع کشاورزی چقدر است؟

 های آتی کاهش یابد؟ ین و مقررات باید مرتفع شوند تا خطرات سیلابنواقص، ابهامات و خلاء های قوان

  های آتی چیست؟راهکارها و پیشنهادات این وزارت خانه برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید برای کاهش خطرات سیلاب
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 وزارت نیرو-8-1-16
 

سیلاب انجام شد؟ آیا موثر بودند؟ چه اقداماتی قابل انجام چه اقداماتی توسط این وزارت خانه در پیشگیری و کاهش خطرات 

 نبودند؟

 موانع و مشکلات کنترل سیلاب در استانهای مختلف چیست؟

 سدسازی چه نقشی در وقوع یا کنترل سیلاب اخیر داشت؟

 شود؟ها نظارت و حفاظت میها و مسیلچگونه حریم و بستر نهرها، رودخانه

 هکشها به چه میزان در وقوع سیلاب و خسارات نقش داشته است؟هاو زعدم لایروبی رودخانه

 ها صادر شده است؟ چگونه مجوز ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه

هاواقع هستند، در دوره پساسیل امکان پذیر آیا بازسازی و ساخت منازل، ویلاها، صنایع و رستورانهایی که در حریم و بستر رودخانه

 است؟

هاو بستر رودخانه واقع شده بودند و تخریب شدند( خسارت واده به ساختمانهای مجوزدار )که در حریم رودخانه مشکلات حقوقی

 چیست؟ آیا پرداخت خسارت به این ساختمانها از طریق بیمه امکان پذیر است؟

 در دوره سیلاب موثر باشند؟آیا سیستمهای هشدار سیلاب به درستی در حال بهره برداری هستند؟ این سیستمهای چقدر توانستند 

 آیا از اطلاعات و داده های سازمان هواشناسی برای مدیریت بهره برداری سد در قبل و بعد از وقع سیلاب استفاده شده است؟

میزان ورودی و خروجی از سدها چگونه کنترل می شده است؟ مدیریت بهره برداری از سدها چه نقشی در افزایش یا کاهش میزان 

 مالی و جانی شده است؟خسارات 

 برای عدم ورود سیلاب به شبکه فاضلاب چه اقداماتی اندیشیده شده است؟ 

 های آتی کاهش یابد؟ نواقص، ابهامات و خلاء های قوانین و مقررات باید مرتفع شوند تا خطرات سیلاب

 های آتی چیست؟برای کاهش خطرات سیلابراهکارها و پیشنهادات این وزارت خانه برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات جدید 

 

 

 فرمانداری-8-1-17

 

 سؤال از فرمانداری محترم شهرستان شیراز

 سؤال اول

نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، آیین 13فرماندار محترم شهرستان شیراز مستحضر هستید که مطابق ماده 

های دولتی، ها، موسسات و شرکتوزارتخانه»وزارت نیرو،  11/19/1318سانی و زهکشی مصوب های طبیعی و شبکه آبرها، برکهمرداب

های مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و ها و نهادهای وابسته به دولت مکلفند قبل از اجرای طرحها سازمانشهرداری

وط به موافقت کتبی و قبلی وزارت نیرو است. متخلفان از این ماده ها را استعلام نمایند. هرنوع تصرف در بستر و حریم منحریم...مسیل
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مصوبه شورای عالی اداری)تعیین وظایف و  2ماده  28از آنجا که مطابق بنده « طبق مقررات موضوعه تعقیب و مجازات خواند شد.

( 1311،11،29ولین دستگاههای اجرایی مصوب اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئ

ظایف و اختیاراتی که برعهده استانداران محول کلیه و“ 24استاندار موظف به نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است و ماده 

را در شهرستان محل  این مصوبه( 2ماده  15ظایف و اختیارات )به استثنای اختیار مطرح در بند گردیده است فرمانداران نیز همان و

 خواهشمندم به این سؤال پاسخ صریح و روشن دهید:« موریت خود را دارا هستند.مأ

نامه وزارت نیرو ای در قبال نظارت بر اجرای آیینبه نظر فرمانداری محترم بر اساس قوانین و مقررات مذکور فرمانداری چه وظیفه

 راتی است؟ها اختیادارد و در این زمینه دارای چه صلاحیت

 آیا فرمانداری در زمان ساخت خیابان در مسیل کنار دروازه قرآن بر فرآیند اخذ استعلام از وزارت نیرو نظارت کرده است؟

 آیا اساسا وزارت نیرو برای ساخت این خیابان مجوز صادر نموده است؟

جوز ساخت خیابان در مسیل را صادر نکرده است، اگر چنانچه از وزارت نیرو استعلام صورت نگرفته است و یا وزارت نیرو طبعاً م

 فرمانداری وقت چه اقداماتی را برای جلوگیری از اجرای این پروژه غیرقانونی صورت داده است؟

 فرمانداری فعلی چه اقدامی را برای تخریب این سازه غیرقانونی انجام داده است؟ 

 

 

 

 

 سؤال دوم

قانون قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب  91ماده جناب فرماندار مستحضر هستند که ماطبق 

استانداران، فرمانداران، “ 114ای را برای شورای شهر مقرر داشته است و مطابق ماده اختیارات گسترده 1315/ 3/ 1شهرداران مصوب 

دود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در ح

همین قانون  81و البته مطابق با تبصره یک ماده « موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود.

هیأت تطبیق »اند مراتب را به تواعتراض به تصمیمات شورای اسلامی شهر برعهده فرماندار می باشد و فرماندار مطابق این بند می

گزارش کند و مقدمات جلوگیری از لازم الاجرا شدن تصمیم را فراهم نماید. البته پیش از « مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین

را را پیش این قانون نیز امکان اعتراض مسئولان اجرایی به مصوبات شو 91اصلاح ماده اخیر و در زمان احداث خیابان در مسیل ماده 

 بینی نموده بود.

لطفا روشن و صریح و مستند به ادله و مدارک توضیح دهید که از نظر فرماندار محترم ساخت خیابان، تفرجگاه وفضای سبز در 

 مسیل دره سیل آباد به استناد کدامیک از تصمیمات شورای شهر شیراز انجام گرفته است؟

 گری در این زمینه از سوی شهرداری وقت شیراز انجام گرفته است؟از نظر فرمانداری چه اقدامات غیرقانونی دی

آیا فرماندار وقت اعتراض خود را به شورای شهر رسانده است و تلاش خود را برای جلوگیری از اجرای این تصمیم غیرقانونی مبذول 

 داشته است؟

 سؤال سوم



      883     تحلیل نهایی -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

ماموریت خود سرکشی نموده و اگر سوء جریانی در کار باشد  فرماندار مکلف است اقلا سالی دو نوبت به قلمرو»مطابق نص قانون 

رفع و گزارش اقدامات خود را بوزارت داخله بفرستد بعلاوه در هر موقع که در قسمتی از شهرستان کار عام المنفعه مهمی در جریان 

مرتبا سرکشی نموده مراقبت نماید که در باشد از قبیل ساختن راهها و تاسیس کارخانه و ساختن سد و امور فلاحتی مهم فرماندار باید 

 16)ماده « حدود مقررات امور پیشرفت نماید و اگر بی ترتیبی هائی ملاحظه نماید مکلف است باستاندار و ادارات مربوطه گزارش نماید.

وظایف گسترده فرماندار در قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران( و با توجه به اشاره مکرر متون و مواد قانونی به 

 حفظ آرامش و امنیت شهرستان مربوطه مانند

حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود و مراقبت در بهبودی اوضاع اجتماعی محل)بند یک قانون تقسیمات کشوری و 

 (1316وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 

مصوبه تعیین وظایف و اختیارات  24و ماده  2تان است.)بند یک ماده ل برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرسفرماندار مسؤو

 استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی(

 شود که به طور مستدل و با ارائه مدارک اعلام دارند:از فرمانداری محترم درخواست می

 سرکشی به قلمرو ماموریت انجام گرفته است؟آیا به طور مرتب 

با توجه به وظیفه خاص فرماندار در سرکشی به نحوه انجام کارهای عام المنفعه که قطعا ساخت خیابان تفرجگاه ایستگاه های مترو 

 و غیره در موضوع پیش رو از این دسته هستند انجام گرفته است؟

در احداث سازه های شهری در محل مسیل سیل آباد را به استاندار گزارش نموده های شهرداری تدبیریآیا فرماندار گزارش بی

 است؟ 

 سؤال چهارم

های اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران“یکی از وظایف استاندار و به بتع او فرماندار 

تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه  2ماده  25)بند «  ...ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و

شود عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرایی( می باشد. بدین ترتیب ار فرمانداری محترم درخواست می

 مستدل و مستند به مدارک اعلام فرمایند:

 وظیفه قانونی در برابر وظایف دیگر نهادها چیست؟ و انجام چه اموری را وظیفه خاص خود می دانند؟برداشت فرمانداری از این 

 اند؟گیری از سیل مبذول داشتهفرمانداری در مقاطع مختلف چه اقداماتی را برای پیش

 فرمانداری در زمان بروز حادثه چه اقداماتی را انجام داده است؟

 چه اقداماتی را در زمینه رفع بحران ناشی از سیل انجام داده است؟فرمانداری پس از فروکش سیلاب 
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 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور-8-1-14

 

 

 

 ریاست محترم سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 

  

 

به منابع و زیر ساخت  همانگونه که استحضار دارید در جریان سیلاب اخیر در برخی از مناطق کشور، خسارات و صدمات هنگفتی

های کشور بطور عام و اموال و سرمایه سیل زدگان بطور خاص وارد گردید. بخشی از مسئولیت این خسارت و ضایعه ملی از آن جهت 

تواند متوجه آن سازمان حاکمیتی و استراتژیک گردد که، از جمله مهمترین عوامل تشدید کننده سیلاب اخیر و خسارت بار بودن می

های آبخیزداری ، تخریب اراضی جنگلی و پوشش های گیاهی در سطح دشت ها و جنگل های کشور و همچنین عدم تکمیل طرحآن را

های اخیر کشور و بررسی صحت و سقم این اند. بر این اساس و به منظور آسیب شناسی و تهیه گزارش ملی بحران سیلابارزیابی نموده

اندازه در میزان خسارت های ناشی از سیلاب منابع جنگلی و بطور کلی منابع طبیعی تا چهپیش فرض و اثبات این نکته که تخریب 

اخیر نقش داشته است و چه موانع و مشکلاتی در زمینه پیشگیری از تخریب منابع طبیعی و منابع جنگلی کشور و وقوع حوادثی از این 

گردد .استدعا دارد در پاسخ به پرسش های یی به شرح ذیل مطرح میتوان بر حل آن فائق آمد، پرسش هاقبیل وجود دارد و چگونه می

مطروحه مستدلا و مستندا به چالش ها و موانع پیش روی آن سازمان در تحقق اهداف و صلاحیت های ذاتی و انجام رسالت مهم 

 حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور نیز اشاره گردد .

در قوانین و مقررات مربوط به اراضی جنگلی، منابع طبعی و حوزه آبخیزداری که بصورت  مقدمه : فارغ از تمامی تکالیف مندرج 

پراکنده و تفصیلی به تکالیف سازمان جنگلها و مراتع کشور در حوزه حفاظت از منابع طبیعی پرداخته، پرسش های شرح الذیل با 

 گردد .طرح می _و وظایف سازمان آیتم اهداف _استناد به پورتال سازمان محترم جنگل ها و مراتع کشور 

 

 

 

 

 

 سازمان  هدف

های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشهبرداری اصولی از جنگلحفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره

پایدار)نقل از پورتال سازمان های آبخیز و رعایت اصول توسعه و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه حفاظت

 جنگلهاومراتع کشور(.
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 وظایف سازمان

های توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری ها و راهبردهای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و تنظیم و اجرای برنامه. تدوین سیاست1

 های توسعه پایداردر چهارچوب سیاست

 های آبخیز کشورها و حوزهها، مراتع و بیاباننگل. حفظ، حمایت،حراست و بهره برداری اصولی از ج2

 حاکمیت دولت بر منابع ملی کشور . تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت3

منابع طبیعی و های های جامع و اجرای فعالیتریزی و تهیه طرحهای آبخیز کشور به منظور برنامه. بررسی و مطالعه حوزه4

 های آبخیز کشورآبخیزداری در حوزه

ها و مراتع مخروبه و ترویج زراعت چوب با تأکید بر های جنگلی،اصلاح و احیاء جنگلها و مراتع دست کاشت، پارک. توسعه جنگل5

 حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی

 های اجراییالیتوری در فع ریزی مناسب جهت افزایش بهره. مطالعه و برنامه6

برداری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری با استفاده از دانش بومی های تولید وبهرهسازی الگوها و نظام. مطالعه، طراحی و بهینه1

 و تجربیات جهانی

 های منابع طبیعی و آبخیزداری. جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای فعالیت9

گام سازی نظام اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت ارتقاء دانش عمومی و ترویج فرهنگ . تدوین، اجرا و به هن8

 منابع طبیعی

وری و اثربخشی.)نقل از پورتال . مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به منظور ارتقاء بهره11

 سازمان جنگل ها م مراتع کشور(

  

 

از طریق مدیریت علمی در “ حفاظت و حمایت از آب و خاک کشور “با توجه به اینکه در بخش اهداف سازمان، موضوع  -1سؤال 

حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار در زمره تعهدات سازمان قلمداد گردیده است، خواهشمند است بصورت مستدل و مستند 

ایید : اولا در جریان سیل های اخیر، ارزیابیهای آن سازمان محترم چه میزان تخریب و و با ارائه روش های علمی متقن اعلام فرم

های اجرا شده آن سازمان در خسارت را در خصوص از دست دادن خاک مفید و حاصلخیز برآورد می کند؟ بر همین اساس طرح

عیار هکتاری و به نسبت استانی در سطح کشور( سنوات گذشته در حوزه جنگل کاری و آبخیزداری چه میزان بوده است؟)تعیین با م

همچنین ارزیابی سازمان محترم جنگل ها و مراتع کشور از میزان عرصه های جنگلی و دشت های مستعد طرح آبخیزداری کشور که 

لعه دقیق و تاکنون در خصوص آنها اقدامی صورت نپذیرفته است چه مقدار می باشد.)تعیین دقیق با معیار هکتاری و بر اساس مطا

 نیازمند های هر استان بر اساس جغرافیای خاص حاکم بر هر منطقه ازکشور(.

 

اهم مشکلات آن سازمان در حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور کدام است؟ دستگاهها و ارگان های اجرایی که در این -2سؤال 

؟ آیا در وادی عمل قصور و اهمالی در ارائه همکاری از خصوص دارای تکالیف همکاری و مشارکت با سازمان جنگل ها می باشند کدامند
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اید؟ با توجه به اینکه تجاوز و تصرف به اراضی جنگل کرارا توسط مراجع نظارتی گزارش جانب سازمان های معین مشاهده نموده

؟ بر همین اساس آیا از منظر گردیده است، مقتضی است اهم اقدامات آن سازمان در اعاده و احیاء اراضی تصرف شده را اعلام فرمایید

آن سازمان محترم که تولیت حفاظت و صیانت از اراضی ملی و جنگلی کشور و همچنین منابع آبی و خاکی کشور را بر عهده دارد و از 

در  این حیث و بطور حتم، مورد نظارت دقیق و پرسش های بنیادین نسل های آتی نیزقرار میگیرد، اهرم های حقوقی و قانونی موجود

اختیار سازمان جنگل ها مکفی از تهدید ها، تجاوز ها و تصرفات غیر قانونی نسبت به حوزه های پیش گفته می باشد یا خیر؟ استدعا 

دارد به صراحت اعلام فرمایید ارگان ها و نهاد های عمومی دولتی و یا غیر دولتی که به نوعی در تخریب منابع ملی، خاکی و آبی کشور 

 ام وظایف سازمانی نقش داشته و ممانعت از ایشان در توان آن سازمان محترم نیست کدامند؟ با توجیه انج

 

با عنایت به اینکه حفاظت دقیق، اصولی و علمی از منابع ملی و طبیعی در زمره مهمترین اهداف طرح کاداستر قرار گرفته  -3سؤال 

و املاک کشور و تعامل و همکاری کلیه دستگاههای اجرایی و از جمله  و بر همین اساس قانون کاداستر با محوریت سازمان ثبت اسناد

تصویب و ابلاغ گردیده است، مستدعی است توضیح فرمایید : اولا آن سازمان محترم  1383سازمان جنگل ها و مراتع کشور در سال 

نموده است؟ )مستحضر هستید که تثبت چه میزان از اراضی جنگلی کشور را با تعریف مشخص کاداستر در قانون حد نگار،کاداستر 

نهایی و بدون اشکال لایه کاداستر منابع طبیعی در بانک جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد نظر بوده و صرف رقومی 

اساس توضیح  گردد(. بر همینکردن و ژئو رفرنس نمودن نقشه های منابع ملی، تلقی به کاداستر شدناراضی ملی و منابع طبیعی نمی

 فرمایید مشکلات پیش روی آن سازمان در انجام تکالیف محوله در قانون حد نگار چه می باشد؟

 

با توجه به گزارش های واصله در خصوص تخلفات کارکنان سازمان محترم جنگل ها و مراتع کشور مبنی بر اهمال، -4سؤال 

مستدعی است گزارشی از عملکرد بخش های نظارتی آن سازمان و اغماض و یا قصور در حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی، 

همچنین تعداد و کیفیت آرایی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مستقر در سازمان جنگل ها و مراتع کشور در این خصوص 

 صادرو منجر به محکومیت و تنبه افراد خاطی در این خصوص گردیده است را ارائه فرمایید؟

 

مستحضر هستید که کشور ایران برروی کمر بند خشک و نیمه خشک واقع گردیده است. همچنین استحضار دارید که -5سؤال 

خشکسالی و کمبود بارش های سال های اخیر )منهای سال جاری( از یک سو و عدم تدبیر و عدم مدیریت صحیح در برداشت از منابع 

ایران که باحفر چاه های عمیق اقدام به استحصال تمامی حجم آب سفر ها و حتی آبی کشور از سویی دیگر )بالاخص در فلات مرکزی 

توان اذعان داشت که کنترل اند( زنگ خطر را برای اکثر قریب به اتفاق دشت های کشور به صدا در آورد. لذا میآبهای باستانی نمود ه

بالاخص در استان های مرکزی  _ای وسیع آبخیزداری هبه شرط طراحی و اجرای سیاست _صحیح و تغذیه مصنوعی بارش های اخیر

توانست تا حد زیادی کشور را از وضعیت بحرانی خارج کند. با این وصف و با عنایت به اینکه بارش های اخیر )علی رغم ورود ایران می

پنج دهه اخیر محسوب میشد، خسارت های بسیار( یک فرصت تاریخی و شاید تکرار نشدنی در مقوله آبخیزداری برای کشور در تمامی 

های آبخیزداری آن سازمان محترم تا چه حد این فرصت را غنیمت دانست و از این حیث چه مقتضی است در پاسخ اعلام فرمایید طرح

 های آیخیزداری به سفر های زیر زمینی تزریق گردید؟ پاسخ آن سازمان محترم به این پیش فرضمیزان از این حجم بارش در تله طرح

های آبخیزداری در اثنا نقاط دشت های تشنه ایران باعث از دست رفتن این فرصت تاریخی گردید چیست؟ استدعا که عدم اجرای طرح
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های اجرا شده، به شرح جداول توصیفی مربوط به هر استان و با در نظر گرفتن وسعت دارد در ارائه پاسخ گزارشی دقیق از طرح

رای طرحهای آبخیز داری ارائه گردد؟ بدیهی است که آمار ارائه شده قابلیت انطباق با گزارش بیلان آبی سرزمینی و میزان توفیق در اج

 وزارت نیرو در خصوص دشت های کشور در سال های گذشته و سال جاری دارد.

 

 گزارش مطالعه تطبیقی حقوق سیلاب-8-6

 چکیده-8-6-1

وق سیلاب است. اهمیت مطالعات تطبیقی در این حوزه علاوه بر فواید کلی گزارش پیش رو ناظر بر مطالعات تطبیقی مربوط به حق

مطالعات تطبیقی، بخاطر نو بودن، پیچیده بودن و ضرورت توجه به موضوع سیلاب در کشور ما در دوره های اخیر است. هدف این 

از کشورهای مورد مطالعه در مدیریت بحران گزارش به مانند هر مطالعه تطبیقی فهم صحیح از سازوکارهای هنجاری و نهادی در برخی 

های ناشی از سیلاب است. مهمترین دستاورد این مطالعه آن است که امروزه مسئله سیلاب در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال 

به علاوه، برای  پیشرفت جهان در کانون توجهات سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان و به ویژه مراکز پژوهشی و دانشگاهی است.

مدیریت صحیح این پدیده، هر چند نهادهای مختلفی در سطوح تصمیم گیری متفاوت ذیدخل می باشند، اما هماهنگی مربوط به آن 

در نهادهای متمرکزی که برای همین منظور تشکیل شده است، انجام شده و به اصطلاح مدیریت های یکپارچه و متمرکز در اغلب 

حران سیلاب می پردازند. موفقیت بسیاری از سیستم ها در جهان امروز نه صرفا در مهار این بحران طبیعی بلکه کشورها به مدیریت ب

بیشتر در مدیریت آن از طرق سیاستگذاری صحیح، قانونگذاری های پیشرفته و نیز اجرای صحیح و به هنگام فرایندهای لازم برای این 

 موضوع است.

 

 مقدمه-8-6-1

امروزه اهمیت مطالعات تطبیقی در همه ی زمینه ها و بخصوص موضوعات حقوقی در همه ی کشورها و نظام های حقوقی بر کسی 

پوشیده نیست و بر این اساس شاید نیازی به آن نباشد تا در خصوص ضرورت چنین مطالعه ای در کلیت آن داد سخن داد.  با وجود 

از آن یاد می شود، مسلما با توجه به  "حقوق سیلاب"، آنچه که در این اواخر با عنوان ثابت بودن چنین ضرورتی در خصوص حقوق

جدید بودن موضوعات و فقدان سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی و نیز بی توجهی درازمدت در عرصه عمل و اجرا به این حوزه، انجام 

 ی رسد. مطالعات تطبیقی بیش از هر حوزه ی حقوقی دیگر لازم و واجب به نظر م

شاید در برخی از پیشرفته ترین نظام های حقوقی  بیش از سی سالی از توجه جدی به مقوله ی مدیریت بحران و به صورت خاص 

حوزه ی سیل و بلایای طبیعی ناشی از آن می گذرد و در این مدت به ویژه در این کشورها پیشرفتهای زیادی در زمینه های 

ت و اجرا و نیز پیش بینی سیستم های نظارتی کارامد و موثر صورت گرفته است.  آگاهی از برخی از سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیری

این سیستم ها برای نظم حقوقی در حال شکل گیری کشور ما، ایران می تواند به سهم خود بسیار مفید و راهگشا بوده و توجهات را به 

 نقاط قوت و ضعف وضعیت ملی و داخلی جلب نماید. 

گزارش حاضر سعی گردیده تا از طریق مراجعه به گزارش های رسمی برخی کشورها  که گزارش های شان به صورت رسمی در در 

سامانه های اینترنتی در دسترس بوده به وضعیت کلی نظام حقوقی مدیریت سیلاب توجه شود و شرحی هر چند مختصر و کوتاه برای 

 آشنایی کلی از آن کشور ارائه گردد. 
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ینخصوص توجه به چند نکته ی مقدماتی ضروری می نماید: اول آنکه به دلیل ضیق وقت امکان مراجعه به کشورهای بیشتری در ا

وجود نداشته، در حالیکه شاید با ارجاع بیشتر بهتر بتوان به نتایجی کلی تر و متقن تر دست یافت. دو اینکه، به جهت اهمیت اعتباری 

لی در این گزارش تطبیقی فقط به اسناد رسمی موجود در سامانه های معتبر بوده تا از ارائه اطلاعات سند ملی گزراش سیلاب ارجاع اص

ناصحیح و نامعتبر خودداری گردد. سوم آنکه، به هدف ارائه نمایی کلی از قاره ها و کشورهای مختلف در پهنه گیتی سعی گردید تا در 

قا، اروپا و اقیانوسیه  موردهایی انتخاب شود.  بر این اساس کشورهای مورد مطالعه به انتخاب کشورها از قاره های آسیا، امریکا، آفری

کانادا. چهارم  -8هند،  -9استرالیا،  -1آلمان،  -6آفریقای جنوبی،  -5تایلند،  -4پاکستان،  -3مالزی،  -2هلند،  -1ترتیب عبارتند از : 

مدیریت سیلاب شاید لازم باشد تا به مسئله از ابعاد مختلف حقوقی نظیر  آنکه ، مسلما برای بررسی جامع و کامل حقوقی در خصوص

بررسی قوانین و مقررات، نهادهای صالح، حقوق محیط زیست، حقوق مسئولیت مدنی و نظایر آن به قضیه پرداخته شود. اما با توجه به 

به معرفی کلی نهادها ی صالح و نیز چارچوبه کلی نبود وقت و کمبود امکانات چنین امری قابل تحقق نبوده و در این گزارش صرفا 

مدیریت سیلاب در کشورهای مورد مطالعه اکتفا شده است. از طرفی بخاطر جامع بودن کمیته ها و اجزای مختلف گزارش ملی نیز 

 پیش بینی گردید که به بسیاری از این موضوعات توسط گروههای مختلف دیگر پرداخته شود.

حاضر در دو بخش ابتدا به بررسی تطبیقی تعهدات دولت ها ی مورد مطالعه پرداخته و سپس به معرفی بر این اساس، گزارش 

ساختارهای گزارش های هر کشور اقدام شده است، با این توضیح که شاید جای معرفی شکلی و ساختاری گزارش های هر کشور در 

 قالب گزارش تطبیقی حاضر باشد.

 

 کشور( 8مطالعه تطبیقی تعهدات دولت ها و موضوع سیل ) -8-6-1

 الف( کشور هلند ●

کشور هلند به دلیل قرار گرفتن در مجاورت دریای شمال و وجود زمین های پست و جلگه ای که هم سطح دریا هستند، در معرض 

نفر جان خود را  2111ر آن نزدیک به مربوط است که د 1853خطر سیل قرار دارد، مهمترین و شدیدترین سیل در این کشور به سال 

 . پس از این حادثه مقامات کشور هلند تصمیم به برنامه ریزی مدون و مناسب برای مقابله با سیل و خطرات آن گرفتند.1از دست دادند

o نهادهای مسئول 

آب است، این نهاد با  اولین نهاد عمومی مسئول برای رسیدگی به موضوع سیل در این کشور وزارت مدیریت زیرساخت و منابع

 کمک کمیسیون تخصصی دلتا در امور آب، گزارش ها و برنامه های سالیانه تدوین و به مجلس ارائه می کند.

 2فعالیت های وزارت مدیریت زیرساخت و منابع آب .1

منابع آب به وظیفه ی این وزارت خانه بهبود شرایط زندگی، دسترسی به محیط زیست پاک،سالم و پایدار است.مدیریت صحیح 

 منظور مقابله با خطر سیل و بهبود کیفیت آب و هوا از سایر وظایف این نهاد است.

 3:برنامه دلتا برای مدیریت حوادث ناشی از آب .2

                                                 
floods. Accessed in July, 2019.-sea-north-http://floodlist.com/europe/1953 1 

Ministry of Infrastructure and Water Management 2 

the Delta Programme 3 
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 کمیسیون دلتا       

انه دلتا و در مجلس هلند، مقام کمیسیونر دلتا برای اجرای برنامه سالی 2112پس از تصویب و الزام آور شدن قانون دلتا در سال 

بررسی روند اجرای آن ایجاد شد.این مقام به عنوان رابط میان دولت، استان ها و مقامات محلی فعالیت می کند که در این کار از 

همکاری سازمان های مردم نهاد، موسسات علمی و کسب و کارهای داخلی استفاده می کند. از نظر سلسله مراتب و مسئولیت این مقام 

مدیریت زیرساخت و منابع آب است. این مقام به صورت سالیانه به تهیه برنامه دلتا برای مدیریت منابع آب و مقابله با خطر زیرنظر وزیر 

 سیل می پردازد که در قالب لایحه بودجه وزارت مدیریت زیرساخت و منابع آب، به مجلس تقدیم می شود.

 قانون دلتا

به تصویب رسید و الزام آور گشت. این  2112برنامه دلتا تحت عنوان قانون دلتا در سال توافق حقوقی و الزام آور دولت برای ایجاد 

قانون تصریح می کند که برنامه دلتا به صورت سالیانه باید تدوین گردد و براساس این سند برنامه دلتا باید طرح هایی برای محافظت از 

اید. این طرح ها همچنین باید دارای برنامه زمان بندی شده و محاسبه کشور در برابر سیل و تضمین دسترسی به آب سالم آماده نم

حدودی هزینه ها باشد.در نهایت بر اساس متن این قانون برنامه دلتا باید در ماه سپتامبر هر سال به مجلس تقدیم شود. قواعد مربوط 

 1.به فعالیت صندوق مالی و کمیسیونر دلتا در این سند درج شده اند

 ی دلتاصندوق مال

 5/1صندوق مالی دلتا منابع مالی و ضروری لازم برای فعالیت این نهاد را فراهم می آورد. متوسط بودجه سالیانه این صندوق حدود 

 2.، به صورت سالیانه افزایش می یابد2116میلیارد یورو است که بر اساس تصمیم کابینه دولت در سال 

موضوع تغییرات اقلیمی به عنوان تهدید و عاملی بر ایجاد سیل، این کشور در تصمیم باید در نظر داشت که همزمان با مطرح شدن 

گیری های خود نسبت به مقابله و آمادگی در برابر سیل تغییراتی به وجود آورده است.مدل سنتی مقابله با سیل که در بسیاری از 

ثر نهادهای مسئول در موضوع سیل به صورت همزمان و است به این معنی که اک 3کشورها همچنان اجرا می شود، سیستم چند بعدی

متحدانه اما با وظایف متفاوت که گاهی هم پوشانی دارند فعالیت می کنند. دولت هلند که به طور سنتی به دلیل شکل سرزمینی خود 

ثه را در زمره منافع عمومی از دیرباز با موضوع سیل دست به گریبان بوده است، به صورت پیش فرض موضوع مقابله با خطرات این حاد

و به دلیل اهمیت این موضوع رویکرد جدیدی  4می داند که در بسیاری از موارد این منفعت در مقابل سایر منافع برتری پیدا کرده است

ن روش، .در ای5برای روریاوریی به سیل انتخاب کرده است.این رویکرد مبتنی بر محاسبه سود و زیان اقدامات در برابر مخاطره است

دولت مرکزی و سازمان های بالادستی به بررسی خطرات وارده بر زیرساخت های ملموس مانند ساختمان های در خطر یا حمل و نقل 

                                                 
act. Accessed in July, -delta-https://english.deltacommissaris.nl/documents/publications/2011/12/01/dutch 1

2019. 

programme. Accessed in July, -delta-the-is-programme/what-https://english.deltacommissaris.nl/delta 2

2019. 

a approachescriteri-multi 3 

Environmental Science & Policy 73 (2017).p 18. 4 

benefit analysis-cost 5 
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شهری می پردازند و نهاد های محلی و منطقه ای به اقدامات اجرایی و تصمیم گیری در خصوص کمک به خسارات ناملموس مانند 

 1:ویژگی مهم دارد 4یست روی می آورند. این رویکر جدید بهداشت عمومی،آموزش و محیطز

 پیوند تصمیمات کوتاه مدت با فعالیت های بلندمدت ●

 مداخله ی اصل انعطاف در موارد محتمل ●

 فعالیت با سیاست های چندوجهی که به صورت جایگزین قابل اجرا هستند. ●

ش خصوصی به منظور شریک شدن در پیوند دادن سیاست های سرمایه گذاری مخلتف با مقامات محلی و بخ ●

هزینه ها و تصمیم گیری ها.برای نمونه در برنامه ی دلتای اخیر توجه بسیاری به سرمایه گداری بخش 

خصوصی و خرید امکانات و زیرساخت های مقابله با سیل شده است.توجه بالا به اختراعات در حوزه مقابله با 

ی تلفن همراه یا تجهیزات رایانه ای برای سنجش خطر وقوع سیل مانند سیستم هشداردهنده وقوع سیل برا

 از ویژگی های مهم رویکرد جدید است. 2سیل

دولت این کشور را موظف به  2119به دلیل مطرح شدن تغییرات اقلیمی وتاثیر انسان بر این تغییرات، دیوان عالی هلند در سال 

که باعث گرم شدن زمین و بالا آمدن  1881بت به میزان معمول سالنس 2121درصدی انتشار گازهای آلاینده تا سال  21کاهش 

درصد برآورد شده است که اعتراض و پیگیری دیوان عالی را به دنبال داشته  13تنها  2119سطح آب می شوند، کرد. این کاش تا سال 

 3.است

 

 ب( کشور مالزی ●

o معرفی اجمالی 

وا در بسیاری از مواقع در بین کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان بارش کشور مالزی به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی خط است

سانتی متر بارش سالیانه(. وقوع طوفان های موسمی و تغییرات اقلیمی جدید باعث بالا رفتن  229سالیانه را تجربه می کنند.) حدود 

 4.اک شده استمیزا بارش ها در این کشور و به تبع آن قرار گرفتن در خطر سیل های خطرن

سیستم مدیریت بلایای طبیعی در کشور مالزی دارای سه سطح است که در هر سطح کمیته ها و نهادهای مختلفی مسئولیت 

دارند. در سطح ابتدایی کمیته ی محلی با کمک گرفتن از منابع انسانی و همچنین رسانه ها فعالیت می کند. در سطح میانی کمیته ی 

و انسانی را سازمان دهی می کند و در سطح بالایی کمیته ای سیاست های ملی مدیریت بلایای طبیعی،  منطقه ای کمک های مالی

منابع مالی و انسانی را تعیین می کند. بنابراین مدیریت این دسته از حوادث در این کشور به صورت از بالا به پایین و با نقش های کلی 

 به سمت نقش های جزئی تر انجام می شود.

                                                 
3.-Assessing flood risk management_ the Netherlands. 2016. pp 2 -ECONADAPT Toolbox  1 

ccessed in July, programme. A-delta-the-is-programme/what-https://english.deltacommissaris.nl/delta 2

2019. 

ruling. -climate-landmark-appeal-government-https://www.climatechangenews.com/2018/11/19/dutch 3

Accessed in July, 2019.  

https://www.preventionweb.net/news/view/60354. Accessed in July, 2019. 4 
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 1:سیاست اصلی را دنبال می کند 5انجام چنین فعالیت هایی دولت مالزی در 

 جلوگیری از ساخت و سازهای مسکونی در مناطق مستعد سیل برای کاهش خسارات در زمان وقوع حادثه-1 °

 محافظت، به معنی کاهش خطرات و تاثیرات سیل بر مناطق مستعد از طریق اقدامات لازم-2 °

 به شهروندان در خصوص اقدامات لازم برای محافظت از خود در زمان سیل و کاهش خطرآمادگی، دادن اطلاعات -3 °

 اقدامات اضطراری دز زمان وقوع سیل از طریق تهیه برنامه ها و واکنش های ضروری-4 °

بازسازی و بررسی تجربیات جدید در مواجهه با سیل و تلاش برای بازگرداندن شرایط به حالت طبیعی و کاستن اثرات -5 °

 مخرب اجتماعی و اقتصادی سیل بر جامعه

 فعالیت های دولت مالزی در مواجهه با بحران سیل در سه مقطع زمانی انجام می شود:

 اقدامات دولت قبل از وقوع سیل ✔

مهمترین فعالیت در این مرحله، داشتن سیستم اطلاع رسانی برای هشدار و پیش بینی سیل و شرایط بحرانی است زیرا با این کار 

ی توان شهروندان را قبل از وقوع حادثه مطلع کرد و از خسارات مالی و انسانی بسیاری جلوگیری کرد. در مالزی نهادی که مسئول م

ای ن کشور است. این نهاد مسئولیت پیش بینی و سیستم های هشدار سیل را  2انجام این کار است ابتدائا دپارتمان آب و فاضلاب

، سطح آب رودخانه ها و نقشه 3خش آب شناسی و منابع آب )سیستم آنلاین برای گزارش دهی خطر سیل(برعهده دارد که با همکاری ب

های هواشناسی را بررسی و در صورت وقوع خطر به نهادهای مرتبط مانند دفتر نخست وزیری، پلیس، ارتش و... اطلاع رسانی می کند. 

جام می شود که دولت درنظر دارد تا این سیستم را برای همه شهروندان در حال حاضر سیستم هشدار از طریق ارسال پیام کوتاه ان

فعال کند تا در مناطقی که از سایر رسانه ها مانند تلوزیون بی بهره هستند، هشدار به موقع فرستاده شود.نکته مهم درباره این سیستم 

دولت مالزی با  2116کمتر نیز قابل فهم باشد. در سال  این است که متن پیام ها باید به زبانی باشد که برای مردم محلی و با سواد

که در کشور انگلستان فعالیت می کند تصمیم به بهبود و گسترش سیستم های هشدار سیل  4کمک نهاد کمک های فنی محیط زیست

 5.از طریق استفاده از داده های ماهواره ای گرفت که گام مثبتی برای تعیین دقیق تر شرایط بحرانی است

 اقدامات دولت در زمان وقوع سیل ✔

است. این  6وطیفه کمک رسانی و جلوگیری از گسترش خطر سیل در زمان وقوع حادثه بر عهده کمیته کمک رسانی بلایای طبیعی

کمیته در سطح محلی و منطقه ای اقدامات خود را انجام می دهد و سالیانه پیش از شروع بارش های موسمی جلسه ای برای ایجاد 

گی و بررسی شرایط ترتیب می دهد. زمانی که منطقه ای دچار حادثه ی سیل می شود، به احتمال فراوان در ساعت های اولیه آماد

                                                 
: An Evaluation of the Effectiveness Flood Delivery System. Flood Disaster Management in Malaysia 1

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 5, No. 4, April 2015. p399. 

Department of Irrigation and Drainage. Available at: https://www.water.gov.my 2 

m. . Available at: http://infobanjir.water.gov.myThe public Infobanjir syste 3 

Ambiental Environmental Assessment. Available at: https://www.ambiental.co.uk/ 4 

https://www.preventionweb.net/news/view/60354. Accessed in July, 2019. 5 

Natural Disaster Relief Committee 6 
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سیستم های هشدار حادثه و زیرساخت های کاهش خطر سیل از بین می روند. همچنین راه های ارتباطی و رسانه ها نیز ممکن است 

 مالزی وظیفه ابتدایی کمک به حادثه دیدگان بر عهده ارتش و نهادهای دفاعی ملی است.از دسترس خارج شود که در سیستم کشور 

 اقدامات دولت پس از وقوع سیل ✔

در این کشور رویکرد کمک رسانی بعد از اتمام حادثه به دو دسته کلی تقسیم می شود.کمک های مالی و کمک های غیرمالی. 

یری از خطرات سیل های آتی اهمیت دارد.برای نمونه لایروبی رودخانه ها، بازسازی علاوه بر این بازساری زیر ساخت ها برای جلوگ

مجدد سیستم های هشدار سیل، جنگل کاری به منظور کاهش روان شدن آب بر سطح زمین و تصفیه آب برای دسترسی شهروندان به 

ه و بودجه تخصیص یافته مناسب برای مدیریت آب سالم. بر اساس بررسی مرکز مطالعات سیاست عمومی مالزی، علارغم وجود برنام

شرایط پس از بحران، آمادگی های عملی در واقع تا زمان پس از وقوع حادثه صورت نمی گیرد و قربانیان حادثه تا مدت ها درگیر اثرات 

 1.آن هستند

 TNB:2بررسی موردی پرونده قصور شرکت  ▪

در کشور مالزی به بهره برداری رسید که مسئولیت اجرایی  Bertam Valleyدر منطقه  Sultan Abu Bakarسد  1863در سال  

به دلیل بارش های  2113( بوده است. در سال TNB) Tenaga Nasional Bhdاین سد و بهره برداری از آب آن بر عهده ی شرکت 

د تصمیم به آزاد سازی آب در دو فراوان در این متطقه آب جمع شده در دریاچه سد به میزان بحرانی خود رسید که اداره کنندگان س

گرفتند، این تصمیم بدون اطلاع قبلی به ساکنان روستای پایین دست سد و در نیمه ی شب انجام شد که  Bertamمرحله در رودخانه 

شرکت در علیه این  2115نفر از کشاورزان در سال  111باعث ورود میزان غیرقابل کنترلی از سیلاب به مزارع روستاییان گشت. تعداد 

دیوان عالی کشور مالزی طرح دعوی خسارات نمودند که با بررسی های انجام شده توسط دیوان، مسئولیت شرکت محرز دانسته شد. 

دیوان این شرکت را به دلیل بازکردن دریچه های سد بدون اطلاع قبلی به ساکنان روستا و همچنین عدم داشتن تجهیزات مناسب 

 ت خسارت به ساکنان پس از تعیین میزان آن توسط کارشناسان دادگاه محکوم کرد.برای رهاسازی آب به پرداخ

 

 کشور پاکستانج(  ●

در کشور پاکستان به دلیل شکل جغرافیایی که زمین های جلگه ای و پست در جنوب این کشور قرار دارند، وقوع سیل بسیار 

های موسمی که در خلیج بنگال ایجاد می شوند هم دلیل  محتمل است از طرفی به دلیل نزدیکی این کشور به خط استوا طوفان

است که از سه  3دیگری بر وقوع سیل هستند. در این کشور اولین مرجع بررسی حوادث مربوط به آب در سطح ملی، وزارت منابع آب

 بخش تخصصی تشکیل شده است:

o 4کمیسیون فدرال مربوط به سیل 

o 1مقام نظارتی رود سند 

                                                 
ct Sheet: Malaysia’s Flood Management. p4CPPS Policy Fa 1 

-tnbs-decision-upholds-court-courts/2018/12/439491/appeals-https://www.nst.com.my/news/crime 2

negligence-bertam-valley-floods. Accessed in July, 2019. 

Ministry of Water Resources, available at: http://mowr.gov.pk 3 

Federal Flood Commission 4 
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o 2خصوص آب رود سند دفتر کمسیون دولت در 

o 3مقام توسعه منابع آب و برق 

در زیر مجموعه این وزارت خانه، مهمترین بخش که مسئول گزارش دهی سالیانه و اجرای برنامه محافظت در برابراست،کمیسیون 

شد، پیش از این با هدف مدیریت یکپارچه حادثه سیل در پاکستان تشکیل  1811فدرال مربوط به سیل قرار دارد. این نهاد در سال 

تصمیم وظیفه مدیریت این حادثه بر عهده مقامات هر استان بود که به دلیل عدم فعالیت مناسب، تصمیمات جدید اتخاذ شد.این نهاد 

که خود از دو بخش ملی و استانی تشکیل شده است، در  4با همکاری سایر نهادهای پایین دست خود مانند نهاد ملی مدیریت حوادث

سال یکبار از  11ط وقوع سیل و همچنین مدیریت شرایط بحرانی در زمان وقوع حادثه فعالیت می کنند.این کمیسیون هر بررسی شرای

برنامه جامع برای محافظت در برابر سیل منتشر می کند که در آن به صورت تفصیلی با کمک گزارش های مرکز مطالعات  1819سال 

رتبط، به پیش بینی سیلاب های پیش رو و اقدامات انحام شده برای مقابله با آن می پردازد.  و سایر سازمان های م 5اثرات تغییر اقلیم

 در کنار این نهاد اصلی، سایر نهاد های مسئول در موضوع سیل به شرح زیر هستند:

o دپارتمان های منطقه ای توزیع آب 

o مقام توسعه ی آب 

o مقام های منطقه ای مدیریت بحران 

o ارتش پاکستان 

o هواشناسی) بخش پیش بینی سیل( سازمان 

o نهاد ملی مدیریت حوادث 

o سیستم ملی انتشار خطر سیل 

 اقدامات دولت قبل از وقوع سیل

بر اساس تجربه مقامات این کشور در زمان وقوع طوفان های موسمی، کمیسیون فدرال مربوط به سیل هر سال پیش از رسیدن 

ررسی فعالیت سال گذشته در برابر سیل و همچنین آمادگی برای مقابله با سیل پیش زمان طوفان ها اقدام به برگزاری جلساتی برای ب

همزمان با صدور هشدارهای قبلی سازمان هواشناسی این کشور مبنی بر وقوع طوفان و سیل،  2119رو می کند. برای مثال در سال 

 2111ی پاکستان در خصوص سیل سهمگین سال ،جلسات این نهاد برای آمادگی بشتر و با در نظر گرفتن توصیه های دیوان عال

تشکیل شدند. دپارتمان های منطقه ای توزیع آب نیز وظیفه ی بررسی سیستم لوله کشی های آب و ایجاد سیستم هشدار سیل پیش 

به  از وقوع طوفان های سالیانه است. مقام توسعه آب همچنین با ارسال گزارش هایی از سطح آب رودخانه های مهم این کشور

کمیسیون فدرال، پیش بینی وقوع سیل را قوی تر می کند.ارتش پاکستان در این زمان وظیفه بررسی سلامت زیرساخت های مقابله با 

                                                                                                                                                                  
Indus River System Authority 1 

Office of Pakistan Commissioner for Indus Waters 2 

Water and Power Development Authority 3 

National Disaster Management Authority 4 

Global Change Impact Studies Centre 5 



1114            هیأت ویژۀ حقوقیکارگروه 

 هاگزارش ملی سیلاب

سیل را دارد، برای  این منظور چند تن از مهندسان نظامی این نهاد در مرکز هشدار سیل در لاهور حاضر هستند تا شرایط بحرانی را 

کستان به دلیل طغیان رودخانه سند و رودخانه های فرعی آن، دفتر کمسیون دولت در خصوص آب رود سند، بررسی نمایند.در پا

 1وظیفه بررسی پیوسته ی سطح آب این رودخانه را بر عهده دارد تا در شرایط بحرانی اطلاع رسانی نماید.

 اقدامات دولت در زمان وقوع سیل

به سیل روزانه گزارش هایی از اطلاعات مربوط به بارش ها،سطح آب رودخانه ها و  همزمان با وقوع سیل، کمیسیون فدرال مربوط

اثرات سیل به استان ها و دولت مرکزی ارسال می کند. مقام های منطقه ای مدیریت بحران نیز وظیفه اصلی اسکان شهروندان سیل 

د برای کمک های فنی حاضر است و برای کمک به آسب زده و ایجاد مکان های امن را بر عهده دارند.ارتش با ماشن آلات سنگین خو

میلیون  21و پس از سیل ویرانگری که زندگی حدود  2111با این حال در سال 2دیدگان در کنار نهادهای مدنی فعالیت می کند.

ه ی کمک رسانی به سیل پاکستانی را تحت تاثیر قرار داد، به دلیل تفاوت در دیدگاه های سیاسی میان مقامات ملی و منطقه ای، برنام

 3زدگان به درستی اجرا نشد.

 اقدامات دولت پس از وقوع سیل

پس از وقوع سیل، کمیسیون فدرال اقدام به بررسی شرایط مناطق متاثر از حادثه از طریق ارسال گروه های ارزیاب می 

پیش از وقوع حادثه تدوین شده است.همچنین نماید.وظیفه این گروه ها بررسی اجرای صحیح برنامه اضطراری مربوط به سیل است که 

نهاد ملی مدیریت حوادث، با نقش هماهنگ کننده خود به کمک نهادهای و سازمان های منطقه ای برای کمک رسانی بهتر به سیل 

 4زدگان می آید.

 :2111بررسی موردی پرونده سیل سال  ▪

در این کشور اثرات مخرب  2111مانطور که گفته شد سیل سال با وجود چنین نهادهایی برای پیش بینی و مقابله با خطر سیل، ه

زیادی برجای گذاشت تا جایی که قصور و اهمال کاری نهادهای عمومی پاکستان در قضیه سیل مورد بررسی دیوان عالی این کشور 

 5:قرار گرفت.مهمترین یافته های این دیوان موارد زیر است

ن آب خروجی در رودخانه های فرعی و تپه ها را می سنجیده که به دلیل عدم کمیسیون فدرال مربوط به سیل باید میزا ●

 نصب دستگاه های سنجش، این اتفاق نیفتاده است.

سازمان هواشناسی پاکستان در کمک گرفتن از نهادهای بین المللی برای کاهش خطر و پیش بینی بهتر سیل،کوتاهی کرده  ●

 است.

                                                 
Federal Flood Commission Annual Flood Report 2018 1 

Ibid, 2 

-FLOOD-paper/ISSRA_Papers_Vol3_IssueI_2011/04-https://ndu.edu.pk/issra/issra_pub/articles/issra 3

MANAGEMENT-IN-PAKISTAN-Rauf.pdf. Accessed in July, 2019. 

Ibid, 4 

Supreme Court of Pakistan, CONSTITUTION PETITION NO. 62 OF 2010. 5 
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در رسیدگی به وضعیت بحرانی، مقامات و کارشناسان مربوط به سازمان آب این کشور به جرم عدم کفایت، عدم توجه و فساد  ●

 که در زمان وقوع سیل تحت امر این نهاد بوده اند در دادگاه صالح مورد پرسش قرار می گیرند.

از وقوع آن آگاه  معاونت امور آب برخی از استان ها مانند استان سند از کمبود آمادگی و امکانات برای مقابله با سیل،پیش ●

بودند اما به این موضوع رسیدگی نکردند.همچنین تعدادی از مقامات امور آب استان ها در بررسی میزان سطح آب رودخانه 

 ها قصور ورزیده اند که باعث خرابی های بسیاری شد.

رسی به رسانه های عمومی در برخی از شهرها به دلیل عدم اطلاع رسانی درست قبل از وقوع سیل به شهروندان و عدم دست ●

 مانند تلوزیون در روستاها، بسیاری از خطر سیل اگاه نبودند.

در برخی مناطق میزان اعلام شده سطح آب رودخانه با میزان واقعی آن در تضاد بود که برخی از افراد محلی به صورت مکرر  ●

 این موضوع را به مقامات گزارش داده و پاسخ درستی دریافت نکرده بودند.

در برخی از مناطق این کشور که تکثر بالایی از نظر دیدگاه های سیاسی وجود دارد، تعدادی از مقامات تنها اقدام به کمک  ●

رسانی به گروه مورد حمایت خود کردند که باعث محرومیت عده ی زیادی شد.توزیع امکانات اولیه، کمک های هوایی و 

 بود. استفاده از بالگرد تنها محدود به گروه خاصی

 فرایند پرداخت وام های دولتی برای بازسازی خرابی ها به اندازه ای طولانی شد که باعث اعتراض شهروندان گشت. ●

برنامه های شهرسازی به خصوص در شهرهای بزرگ و شهرهای حاشیه رودخانه ها از دقت کافی برخوردار نبود که باعث  ●

 دخانه ها شد.ساخت خانه های بسیاری در مناطق خطرناک و بستر رو

در زمان سیل بیشترین خسارت بخش عمومی متوجه بخش ارتباطات و حمل و نقل گشت که گزارش هایی از دست داشتن  ●

 خرابکاری های شخصی در این مورد به دادگاه رسیده است.

غییرات اقلیمی و عدم برنامه ، اعلام کرد که به دلیل تاثیر فراوان کشور پاکستان از ت2115علاوه بر این دیوان عالی لاهور در سال 

ریزی درست دولت در این مورد، شهروندان می توانند در صورت آسیب دیدن از تغییرات اقلیمی)مانند گرم شدن هوا و بالا آمدن آب 

و رودخانه ها که در نهایت منجر به سیل می شود( با استناد به نقض حقوق بنیادین خود از سوی دولت به دلیل عدم اطلاع رسانی 

 1برنامه ریزی مناسب، به این دیوان شکایت خود را ارجاع دهند.

  

                                                 
-au-vole-pakistanaise-justice-la-bas-pays-les-https://www.lemonde.fr/climat/article/2015/10/03/apres 1

secours-du-climat_4782040_1652612.htm.  Accessed in July, 2019. 
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 د( کشور تایلند ●

کشور تایلند از دیرباز تا کنون منطقه ای تحت تاثیر بارش های موسمی و استوایی بوده است. سیل در این کشور برتکرارترین 

از بارش های موسمی و منطقه مرکزی و شمالی تحت مخاطره ی طبیعی است.مناطق شمالی وهمچنین مناطق جنوبی این کشور متاثر 

تاثیر بارش ها و طوفان های استوایی هستند.در سال های اخیر پدیده ی سیل در تایلند باعث از بین رفتن زیرساخت های فراوان و 

استان این کشور 11استان از  64است که  2111کشته شدن تعدادی از شهروندان شده است.مهمترین سیل اخیر در تایلند، سیل سال 

 1.میلیارد دلاری شد 46نفر  و ایجاد خسارتی 1111را تحت تاثیر قرار داد و باعث مرگ حدود 

 1818در کشور تایلند برای مدیریت و رسیدگی به حوادث مختلف مانند بلایای طبیعی و یا حملات نظامی، قانون دفاع مدنی سال 

فاع مدنی هر سه سال یک بار توسط نهادهای مرتبط ب موضوع حوادث نوشته می شود که مورد استناد است. برنامه ای با نام برنامه د

 به کمیته دفاع مدنی ملی تقدیم می شود. این برنامه از سه قسمت عمده تشکیل می شود:

o  بخش اول ناظر بر اصول مدیریت حوادث، مسئولیت هر نهاد، سازمان های مرتبط و فرایند های مدیریت

 و پس از حادثه می شود.حوادث)قبل،حین 

o .بخش دوم شامل فرآیند های مدیریت حوادث عمومی مانند سیل،زلزله،رانش زمین، خشکسالی و ...است 

o .بخش پایانی شامل فرآیندهای مدیریت حوادث مرتبط با دفاع ملی مانند اشغال نظامی می شود 

یاست ها و برنامه های لازم را برای مدیریت حوادث بر اساس برنامه دفاع مدنی، کمیته ی ملی دفاع مدنی مسئولیت تدوین س

 2:طبیعی دارد. این برنامه ها مانند اقدامات سایر کشورها در سه سطح صورت می گیرد

 اقدامات دولت قبل از وقوع سیل ✔

کاستن در این مرحله، نهادهای مسئول موظف به اتخاذ اقدامات کاهنده ی خطر حادثه یا فراهم آوردن اقدامات مناسب برای 

وظیفه ی انجام اقداماتی  3خسارات حوادثی هستند که در شرف وقوع قرار دارند.در این کشور دپارتمان سلطنتی مربوط به امور آب

نیز وظیفه سامان دادن به برنامه های بالابرنده ی  4مانند ساخت سیل بند برای مواجهه با حادثه ی سیل را دارد.سازمان هواشناسی

 آگاهی عمومی مانند صدور هشدارهای خطر قبل از وقوع سیل را بر عهده دارد.

 اقدامات دولت در زمان وقوع سیل ✔

نهاد با در این زمان، دفتر معاونت دفاع مدنی که زیرمجموعه وازرت کشور است مهمترین نهاد برای اتخاذ اقدامات لازم است. این 

فراهم آوردن کمک های ضروری، کاستن احتمال خسارات مجدد و مضاعف از طریق همکاری با ارتش، داوطلبان شخصی و نهادهای 

 مردمی، فعالیت می کند.

 اقدامات دولت پس از وقوع سیل ✔

                                                 
k Management Plan (2015).p4 National disaster Ris 1 
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ی بازسازی و اسکان امن حادثه پس از پایان حادثه دفتر معاونت دفاع مدنی با همکاری سایر نهادهای مسئول وظیفه انجام فرایند ها

دیدگان را دارد.این اقدامات از طریق فراهم آوردن کمک های مالی و فنی برای بازسازی مجدد زیرساخت های مهم، کمک های پزشکی 

 و روان شناسی به حادثه دیدگان و رسیدگی به امور شغلی افرادی که شغل خود را از دست داده اند، صورت می گیرد.

تاسیس شده است و زیر مجموعه وازرت  2112که در سال  1ن اقدمات، سازمان جلوگیری و کاهش خطرات بالای طبیعیدر کنار ای

 2:کشور به حساب می آید، ماموریت هایی برای مقابله با بلایا و خطرات آن دارد.مهمترین وظایف این نهاد به قرار زیر است

ی، حوادث طبیعی و سیستم های هشدار و ایجاد آمادگی برای اجرایی کردن اقدامات جلوگیری از شرایط اضطرار-1 °

 مواجهه با خطر در همه مناطق کشور

 مدیریت و اجرایی کردن فعالیت های کاهنده ی اثرات بلایای طبیعی به صورت سیستمی،سریع و جامع-2 °

 زمان مخاطرات طبیعیفراهم آوردن امکانات، تجهیزات و ماشین آلات ناظر بر جلوگیری،کاهش و بهبود شرایط در -3 °

نوسازی واحدهای عمومی خسارت دیده در بحران، کمک های انسانی و روانی به قربانیان حادثه و برقراری مجدد -4 °

 زندگی در مناطق حادثه دیده.تمام این فعالیت ها با سریع،جامع و مناسب با نیازهای قربانیان باشد.

 بلایا و همکاری با نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه. نظارت و همسویی با برنامه جلوگیری و کاهش اثر-5 °

، دانشکده ی جلوگیری 2114این نهاد به منظور بالا بردن سطح دانش شهروندان در خصوص حوادث طبیعی و غیرطبیعی، در سال 

یابی، تحقیق و توسعه ی دانش و کاهش خطرات بالای طبیعی را با تصویب وزارت کشور تاسیس کرد.این دانشکده وظیفه ی مطالعه، ارز

 های مرتبط با مدیریت حوادث را بر عهده دارد.

 :2111بررسی موردی پرونده سیل سال  ▪

آسیب های جبران ناپذیری به مردم و زیرساخت  2111علارغم وجود چنین امکاناتی برای مقابله با خطر سیل در تایلند، سیل سال 

های هواشناسی و هشدار در این کشور طراحی درست و استانداردی داشتند، میزان  های این کشور وارد کرد. در حالی که سیستم

بارش ها و حجم سیل از میزان پیش بینی شده فراتر رفت. عدم مراقبت دوره ای از تجهیزات هشدار سیل و بررسی سطح آب باعث 

مدنی در مدیریت بحران مشهود بود. تحلیل های نادرست از شدت سیل گشت و همچنین هماهنگ نبودن دستگاه های سیاسی و 

شهروندان این کشور دلیل مدیریت نادرست این حادثه را کافی نبودن اقدامات جلوگیری کننده از حادثه و صدور اطلاعیه ها و 

 3.هشدارهای گمراه کننده می دانند.علاوه بر این به دلیل سابقه فساد در دولت تایلند، مدیریت سیستمی حادثه ناکارامد بود

دو سال پس از وقوع این سیل، دیوان عالی تایلند در پی اعتراض گروهی از فعالان محیط زیست به برنامه های مدیریت بحران این 

کشور و اثرات مخرب آن بر محیط زیست، دستور به تعلیق برنامه های دولت در خصوص مدیریت بحران داد. در این برنامه دولت قصد 

                                                 
ation. available at: http://www.disaster.go.th/en/index.php Department of Disaster Prevention and Mitig 1 

Department of Disaster Prevention and Mitigation Act. 2017 2 

Flood Disaster Management in Malaysia: An Evaluation of the Effectiveness Flood Delivery System.  3

International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 5, No. 4, April 2015. p400. 
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رودخانه های مهم مخزن بزرگی برای نگهداری و جمع آوری آب احداث کند تا از حوادث آینده جلوگیری داشت تا در نزدیکی یکی از 

 1.نماید. دیوان این برنامه را با هدف شنیدن استدلال طرف مقابل تعلیق کرد

  

                                                 
-project-management-flood-billion-5-9-delays-court-floods/thai-thailand-https://www.reuters.com/article/us 1

idUSBRE95Q0AY20130627. Accessed in July, 2019. 



      1118     تحلیل نهایی -فصل چهارم  هیأت ویژۀ       
 هاگزارش ملی سیلاب

 ه( کشور آفریقای جنوبی ●

ر دارد و به همین دلیل در معرض طوفان های کشور آفریقای جنوبی واقع در نیمکره ی جنوبی کره زمین در مجاورت اقیانوس قرا

نینا و یا تغییرات مربوط به اقلیم مانند بالا آمدن سطح آب دریا و به تبع آن خطر سیل قرار دارد برای مثال -خطرناک مانند طوفان ال

 مورد سیل را تجربه کرده است. 11این کشور حدود  2111تا  1891دربازه زمانی سال های 

ترین قانون برای رسیدگی به امور حوادثی مانند سیل و مدیریت خطرات آن در آفریقای جنوبی، قانون مدیریت مهمترین و خاص 

را دارد، در سطح ملی این نهاد  2است.بر اساس این قانون رئیس جمهور وظیفه ایجاد کمیته مشترک مدیریت بحران 12112بحران سال 

سایر اعضای این کمیته ی ملی شامل: وزیر امور آب و محیط زیست، وزیر بهداشت، وزیر  قرار دارد. 3زیر نظر وزیر امور جاریه و تعاون

دفاع، وزیر اقتصاد، دفتر ریاست جمهوری، وزیر دادگستری، وزیر آموزش، پلیس هستند. این نهاد در برابر کابینه ی رییس جمهور 

د مهم دیگری که بر اساس قانون اشاره شده در آفریقای موظف به ارائه گزارش و مشاوره هایی در خصوص مدیریت بحران است. نها

است که وظیفه رصد کردن حوادث، گردآوری همه منابع لازم برای مدیریت حادثه،  4جنوبی ایجاد شده است، مرکز ملی مدیریت بحران

تبط را بر عهده دارد. تمام نهادهای نظم دادن و پاسخ به موقع در زمان حادثه و ایجاد پایگاه داده در امور حوادث برای همه نهادهای مر

دولتی در حوزه ماموریت خود موظف به ارائه برنامه مدیریت بحران به مرکز هستند که بررسی مجدد و به روزآوری آنها الزامی است. 

ر وقوع سیل دارد. علاوه بر این مرکز ملی مدیریت بحران وظیفه ی ایجاد فهرستی آنلاین و مبتنی بر داده های هواشناسی را درباره خط

 امور مدیریت بحران علاوه بر سطح ملی در سطوح استانی و محلی)شهرداری ها( اما با حوزه اختیارات متفاوت، پیگیری می شوند.

علاوه بر مسولان دولتی ازکمک های  5در کنار نهادهای دولتی، بر اساس قانون مدیریت بحران، دفتر مشورتی مدیریت بحران ملی

ولتی هم استفاده می کند. این نهاد مشورتی در قالب یک سازمان مشاوره ای به کمیته ی مشترک مدیریت بحران نهادهای غیرد

خدمت می نماید. دولت مرکزی با انتشار اصول راهنمای مدیریت بحران در سطح محلی به شهرداری ها اجازه می دهد تا از کمک های 

در اوایل  KwaZulu-Natalی دولتی، بهره برد.برای مثال پس از وقوع سیل در استان نهادهای داوطلب و غیردولتی در کنار فعالیت ها

در آفریقای جنوبی که یک نهاد غیردولتی است نسبت به آمادگی دولت دربرابر تغییرات  6، مرکز حقوق محیط زیست2118سال 

ای گلخانه ای و تدوین برنامه های مقابله با اقلیمی هشدار داد.تصویب قانون جامع در خصوص تغییرات اقلیمی، کاهش میزان گازه

 1.بحران برای تمام شرایط خاص جوی از خواسته های این نهاد از دستگاه های دولتی است

                                                 
Disaster Management Act No. 57 of 2002 1 

Joint Disaster Management Committee 2 

vie Governance & Traditional AffairsDepartment of  Cooperat3 

National Disaster Management Centre 4 

National Disaster Management Advisory Forum 5 

Centre for Environmental Rights. 6 

-in-call for urgent climate action. Available at: https://cer.org.za/news/floodingFlooding in KZN and Eastern Cape: A  1

kzn-and-eastern-cape-a-call-for-urgent-climate-action. Accessed in July, 2019. 
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آفریقای جنوبی از کشورهایی است که در زمینه تغییرات اقلیمی و مدیریت آن ساختار نهادی طراحی کرده است. معاونت کل 

، دستگاهی است که وظیفه بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیر آن بر وقوع مخاطرات طبیعی را 1زیستتغییرات اقلیمی سازمان محیط 

انجام می دهد. این نهاد از طریق فعالیت با نهادهای غیردولتی و سازمان های علمی هر ساله گزارش هایی را از وضعیت اقلیم و اثر آن 

 اشاره شد هنوز سند حقوقی خاص برای فعالیت این نهاد وجود ندارد.بر کشور مذکور ارائه می دهد. با این حال همانطورکه 

 اقدامات دولت قبل از وقوع سیل ✔

نهادی است که پیش از وقوع حادثه وظیفه ی مدیریت منابع آب به خصوص مدیریت دو رودخانه ی مهم  2دپارتمان ملی امور آب

Vaal و Orange وظیفه جمع آوری اطلاعات لحظه ای مربوط به بارش ها و سطح آب  را بر عهده دارد در کنار این موضوع، این نهاد

، 4سازمان هواشناسی این کشور که به صورت لحظه ای به روزرسانی می شود 3سدها را از طریق برنامه هشدار شرایط خاص جوی

ور گشایش خروجی های سدها را برعهده دارد. چنانچه میزان بارش ها و سطح آب رودخانه به حد هشدار برسد، دپارتمان امور آب دست

هواشناسی خود هر -نیز از طریق کمیته ی مشترک کشاورزی 5برای کاهش خطر سیل می دهد. وزارت کشاورزی، جنگلداری وشیلات

را قبل از آغاز فصل بارش ها برای بررسی و هشدار به کشاورزان و  6سال بر پایه گزارش های دپارتمان امور آب، گزارش های خود

 صیادان منتشر می کند.

 اقدامات دولت در زمان وقوع سیل ✔

در زمان وقوع حادثه، وظیفه هماهنگی فعالیت نهادها در دفتر فرماندهی مرکزی دپارتمان ملی امور آب انجام می شود. به دلیل 

سلامت آب در زمان سیل، نهادهایی دولتی مانند سازمان امور تالاب ها و یا سازمان آتش نشانی شیوع بیماری های خطرناک و کاهش 

وظیفه مدیریت عملیاتی سیل و بررسی سلامت آب را بر عهده دارند. کمیته ی مشترک مدیریت بحران نیز برای تثیبت شرایط بحرانی 

منظور بازسازی خسارات زیرساخت های استان است و بودجه بحران  دو نوع بودجه اختصاص خواهد داد: بودجه بحران استانی که به

 شهرداری که برای تعمیر زیرساخت های شهری است. این بودجه ها برای نمونه صرف امور زیر خواهد شد:

 فراهم آوردن سرپناه برای افراد متاثر از حادثه ●

 توانی دستگاه مربوطفراهم آوردن دسترسی موقت به جاده ها پل های تخریب شده در صورت نا ●

 فراهم آوردن کلاس های درس سیار در صورت ناتوانی وزارت آموزش ●

 فراهم آوردن کمک و امکانات برای بخش کشاورزی ●

 اقدامات دولت پس از وقوع سیل ✔

                                                 
Climate Change, Sustainable Development and Air Quality Deputy General 1 

of WaterNational Department  2 

Severe Weather Warning System 3 

Available at: http://www.weathersa.co.za/Home/Warnings 4 

Department of Agriculture, Forestry and Fisheries 5 

Available at: https://www.daff.gov.za/doaDev/topMenu/doc/09Ad18%20for%20May2019.pdf 6 
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و  پس از وقوع سیل و به منظور بازساری خرابی های ناشی از حادثه، کمیته ی مشترک مدیریت بحران بر اساس قانون موسس خود

اعطا می کند. این کمیته پس از بحران کارشناسان خود را  1مقررات خزانه ی ملی، بودجه های بازسازی در سطح استانی و شهرداری ها

برای بررسی میزان خسارات و تعیین حدود بودجه مورد نیاز به کار می گیرد و پس از تایید کارشناسان بودجه های استانی و شهری 

 اعطا می شوند.

 موردی: پرونده قصور شهرداری بررسی ▪

در زمان وقوع بارش های سیل آسا که ظرفیت سدها به حد هشدار می رساند، شهرداری ها وظیفه دارند تا بخشی از دریچه های 

سد را به منظور تخلیه آب و کاهش خطر شکستن سد، تخریب کنند. این موضوع باعث طرح دعوی های موردی شهروندان علیه 

در دیوان عالی کیپ تاون  2114یل خسارت دیدن از ورود آب اضافی به خانه هایشان شده است. برای مثال در سال شهرداری به دل

که یکی از شهرورندان مدعی بود از تصمیم شهرداری برای خارج کردن آب اضافی صدمه دیده است  2شکایتی علیه شهرداری طرح شد

اماتی برای جلوگیری از ورود خسارت به املاک شهروندان اتخاذ کند. دیوان به این و شهرداری بر اساس قانون موظف بوده است تا اقد

منظور چنین استدلال کرد که از نظر تاریخی در مواقع این چنینی همیشه وظیفه ی شهرداری بوده است تا با تخریب عمدی بخشی از 

داری این چنین احتمال داده اند که با وقوع سیل و تخریب دهانه سد، خطر بزرگتر شکستن سد را کم کند.علاوه بر این کارشناسان شهر

دهانه ی سد چه به عمدی یا در حالت طبیعی، وقوع خسارت حتمی بوده پس تفاوتی از نظر نتیجه وجود نداشته است. بنابراین 

 درخواست تجدیدنظر از نظر دادگاه مردود شد.

طرفین دعوی ست، معمولا این نهاد برنده دادگاه می شود، تحقیقات  با وجود اینکه در بیشتر پرونده هایی که شهرداری یکی از

 2111نشان داده است که مشکلات مدیریت بحران همچنان در بخش های دولتی این کشور وجود دارند. برای مثال در سال  3علمی

درصد  25هادهای منطقه ای و درصد ن 69نیمی از شهرداری های آفریقای جنوبی ساختار درستی برای مدیریت بحران نداشته اند.

نهادهای استانی فاقد دفتر مشورتی مدیریت بحران بوده اند. در این شرایط به دلیل مدیریت نادرست بیشترین بار اقدامات در زمان 

شاره بحران، بر عهده ی آتش نشانی و نهادهای امدادی است که باعث کاسته شدن بهره وری آنها می شود.علاوه بر این همانطور که ا

شد مهمترین وظیفه دفترهای مشورتی مدیریت بحران، همراه کردن نهادهای غیردولتی در روند مدیریت است که به دلیل تشکیل 

 نشدن این دفاتر، مشارکت نهادهای غیردولتی برای کمک رسانی و آماده سازی اقدامات برای مقابله با بحران بسیار کمرنگ شده است.

  

                                                 
ipal Recovery GrantProvincial & Munic 1 

South Africa Supreme Court of Appeal. Abbott v. Overstrand Municipality and Others (99/2015) [2016]  2

ZASCA 68 (20 May 2016). 

Flood Disaster Management in South Africa: Legislative Framework and Current Challenges.  3

International Conference on Applied Life Sciences (ICALS2012) 

Turkey, September 10-12, 2012. 
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 و( کشور آلمان ●

سیلی در اروپا شکل گرفت که ناشی از بارش بی وقفه باران به مدت یک هفته بود. این سیل کشورهای متعددی را  2112در سال 

مورد حمله و آسیب قرار داد اما در این بین کشور آلمان با بیشترین میزان خرابی مواجه شد.این اتفاق باعث شد تا اولین قانون کنترل 

 سیل در آلمان ایجاد شود.

 ای مرتبط:نهاده

 1 ( کمیته محیط زیست1

لازم  2115مارس  11را ایجاد کرد و این قانون در  2قانون مختص ارتقای وضعیت ممانعت از سیل 2114جولای 2این کمیته در 

 الاجرا شد.

 3(دفتر فدرال حمایت مدنی و مدیریت بحران2

ه وسیله ی این سازمان امکانات لازم برای اطمینان از با بودجه وزارت کشور تاسیس شد. کشور آلمان ب 2114مه  1این دفتر در 

امنیت شهروندان خود و همچنین فراهم کردن وسایل و اطلاعات لازم در ارتباط با سیل را یکجا در اختیار دارد. اطلاع رسانی به 

شرایط سیل، نحوه همکاری با  شهروندان، تامین دارو در زمان بحران، تامین آب آشامیدنی، ارائه برخی آموزش های اولیه مرتبط با

 نهادهای حمایتی ملی در زمان وقوع سیل از جمله فعالیت های این نهاد است.

 قوانین مرتبط با مسئله سیل در آلمان:

 4قانون فدرال آب °

 5قانون دوم کنترل سیل °

مورد اصلاحات واقع شدند. این  ، و قواعد مربوط به رویه دادگاه های اداری1، قانون حفاظت از طبیعت6قانون فدرال ساخت و ساز 

اصلاحات تماما برای ساده سازی و سرعت بخشیدن به فرایند کنترل سیل بدون کاهش مشارکت عمومی بوده است. به این ترتیب 

 کنترل سیل ارتقا می یابد و از آسیب های ناشی از سیل جلوگیری می شود.

 لازم الاجرا شده اند. 2119ژانویه 5قانون فدرال آب و قانون حفاظت از طبیعت در 

بخش چهارم از اصلاحیه قانون آب به مسئله سیل اختصاص دارد. در این اصلاحیه پس از آن که اصول کلی برای جلوگیری از سیل 

بیان می شود، از زمین های مسطحی که امکان وقوع سیل بنا به شرایط جغرافیایی در آن جا بیشتر است صحبت می شود و اعلام می 

باید معرفی شوند. در ارتباط با این زمین ها علاوه بر شناسایی یکسری سیاست ها برای حفاظت  2111مه  11این زمین ها  تا  دارد که

 نیز باید در نظر گرفته شود:

                                                 
Environment Committee 1 

Act to Improve Preventive Flood Control 2 

al office of civil protection and disaster assistance (BBK)Feder 3 

Federal Water Act 4 

Flood Control Act II 5 

Federal Building Code 6 

Federal Nature Conservation Act 1 
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 حفاظت یا ارتقای وضعیت این زمین ها ●

 ممانعت از مسائلی که موجب فرسایش زمین می شوند ●

 کنترل جریان آب ناشی از سیل ●

 وگیری از خرابی های ناشی از سیلکاهش یا جل ●

 علاوه بر این استفاده های جدید از این زمین ها با موانع و کنترل بیشتری روبرو شده است.

در آلمان، بسیاری از ضعف های مدیریت بحران سیل در سیستم آلمان شناسایی شد از جمله ناقص  2112به دنبال سیل سال 

سیل، کمبود ابزار آلات مرتبط با سیل، پاسخ گویی ضعیف و عدم وجود آگاهی های لازم در بودن یا عدم وجود اخطارهای مرتبط با 

همچنین   21151ارتباط با سیل. به همین دلیل اقدامات قانونی در این راستا آغاز شد، از جمله قانون حمایت در مقابل سیل 

ساختاری و هم اقدامات غیر ساختاری برای کاهش خسارات  . این دو هم شامل اقدامات2دستورالعمل اتحادیه اروپا برای موضوع سیل

 ناشی از سیل می باشند.

یک سیل فراگیر در اروپای مرکزی رخ داد که به طور اختصاصی آسیب فراوانی به آلمان زد. این سیل شدیدترین سیل  2113در 

( تا چه حد موفق 2113تا این سال ) 2112پساسیل سال اخیر بوده است.شرایط در این سال نشان دهنده آن بود که تمهیدات  61در 

 بوده است و چه اقدامات دیگری باید صورت بگیرد.

 فاکتور مهم برای مدیریت سیل نام برده است: 3منتشر کرده است،از  3در گزارشی که کمیته کاهش بلایای )طبیعی( آلمان 

 پاسخ های اضطراری ●

 ترمیم ●

 کاهش ریسک ●

پیشرفت هایی صورت گرفته است از جمله الف( در نظر گرفتن خطرات  2112است که پس از سیل این گزارش نشان دهنده آن 

سیل در ارتباط با برنامه شهری و تعیین حدود و فاصله ها. ب( آمادگی کلی و کاهش کلی خطرات ناشی از سیل و ج( اخطارهای موثر 

 اده از ابزارآلات مفید و مرتبط با دفاع در برابر سیل.در ارتباط با سیل د( پاسخ های هماهنگ و جامع به حادثه ه( استف

موثرتر باشد.البته این پایان ماجرا نیست و جای پیشرفت هنوز باقی است که این  2113همه این موارد باعث شد تا کنترل سیل در 

 محور اصلی به عنوان برنامه آینده در زمینه سیل مورد توجه است: 4موارد در 

ماهنگ کننده دیگر برای کاهش تاثیرات سیل: ساختارهای دفاعی مثل سد و حفاظ های رودخانه ایجاد سیاست های ه ▪

ها البته که با توجه به تجارب قبلی این تدابیر ممکن است شکست بخورند، پس تدابیر دیگری لازم است مثل طراحی 

ل و وقوع حقیقی آن بتوان آن را مناطق محافظت شده مثل حوزه ی رودخانه ها که در فاصله زمانی بین پیش بینی سی

 کنترل کرد و زیر نظر داشت.

                                                 
Flood protection 1 

EU Flood Directive 2007 2 

German Committee for Disaster Reduction (DKKV) 3 
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افزایش همکاری بین سازمان های مختلف که در ارتباط با بلایای طبیعی مسئولیت هایی دارند. مسائل مورد همکاری  ▪

 این سازمان ها باید به صورت سیستماتیک درآیند و برنامه های مدیریت بحران سیل را در خود جا بدهند.

ر کردن عموم مردم: شهروندان معمولا بسیار دیر در فرایند برنامه ریزی درگیر می شوند درحالی که تجارب و منافع درگی ▪

 بومی آن ها می تواند در برنامه ریزی ها بسیار موثر باشد.

انتقال شفاف ریسک: محققان معتقد هستند یک قانون گذاری شفاف برای حمایت در ساخت دوباره آنچه در سیل  ▪

 ریب شده است، لازم است. مثل یک راهکار از جانب دولت فدرال برای دارایی های از دست رفته.تخ

اما به طور کلی مدیریت بحران سیل یک امر پویا است و هیچ گاه متوقف نمی شود. فاکتورهای ریسک از جمله تغییرات آب و 

 مستمر مورد ارزیابی قرار گیرند.هوایی، توسعه اقتصادی و تغییرات در استفاده از زمین باید به طور 

 اقدامات بعد از وقوع سیل برای مواجهه با سیل های بعدی: ✔

 برای مدیریت بهتر ریسک های ناشی از سیل. GISآموزش متخصصانی برای استفاده از نرم افزار  °

 تعریف کردن و مشخص کردن نقشه مناطقی که بیشترین ریسک برای سیل در آن ها وجود دارد. °

 ی مورد نیاز برای کمک های اضطراری به شهروندان از جمله نحوه کمک رسانی و ابزارآلات لازمساختارها °

 توسعه مدل پیش بینی سیل های محتمل با توجه به شرایط آب ها. °

 اقدامات دولت قبل و بعد از سیل: ✔

می کنند یا خیر نداشتند یا این که  شهروندان آلمانی اطلاعات کافی از این مسئله که آیا در منطقه سیل خیز زندگی2112قبل از  

چگونه باید از خود در مقابل سیل محافظت کنند.اطلاعات محلی مرتبط وجود نداشت وهیچگونه تدابیری در جهت تشویق شهروندان به 

 بیمه شدن در برابر بلایای طیعی هم وجود نداشت.

و بار دیگر پس از سیل  2112اقدامات یک بار پس از سیل  بعد از سیل، شرکت های بیمه اقدامات پیشگیرانه را آغاز کردند. این

 مورد توجه قرار گرفت. این اقدامات به شرح زیر است: 2113

 ایجاد موانع و حصارهایی در مقابل آب °

 ساخت و ترمیم زیرزمین و سقف خانه ها °

 قرار دادن تجهیزات گرمایشی در بالای خانه ها °

بروز سیل با مشکل مواجه نشوند. ) سیستم های مبتنی بر نفت و سوخت های استفاده از سیستم های گرمایشی که با  °

 فسیلی(

 آمادگی برای پاسخ گویی و ترمیم: الف( اخطار در مورد بروز سیل ب( پاسخ گویی اضطراری ج( انتقال ریسک و ریکاوری °

ت عملی اجرا نشد. متعاقبا سیل روش هایی برای جامع سازی مدیریت بحران سیل بیان شد که لزوما همه آن به صور1885در 

 2112موجبات ایجاد تغییراتی در قانون های مرتبط را فراهم کرد که البته آن هم نواقصی داشت که با بروز سیل سال  2112سال 

 د.نمایان شد. اکنون اقدامات مرتبط با سیل در آلمان در وضعیت با ثباتی قرار دارد البته هنوز جای پیشرفت در آن دیده می شو
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 ز( کشور استرالیا ●

تقریبا  2118در استرالیا نیز همانند ایران مسئله سیل در مناطق شهری از مهمترین موضوعات مدیریت بحران است، در سال 

همزمان با سیل بی سابقه ی ایران ، سیل سهمگینی در استرالیا ، خیابان ها را به رودخانه تبدیل کرد. سیل سهمگین بی سابقه ای در 

شرق استرالیا جاری شده و خیابان های شهر تانزویل در شمال شرقی کوئینز لند را به رودخانه بدل کرد. مقامات محلی هشدار شمال 

دادند وضعیت بارش در روزهای آینده شدت خواهد یافت و ساکنین بهتر است محل اقامت خود را ترک کرده و در مکانهایی امن به 

 یل مدیریت بحران سیل برای این دولت اهمیت بالایی دارد.به این دل1طور موقت سکنی گزینند.

 2نهاد ها و قوانین مربوط به سیل 

که مسئولیت اصلی مدیریت بحران  3نهاد مدیریت سیلابدر کشور استرالیا در زمینه مربوط به سیل نهادی دولتی وجود دارد با نام 

فرعی و مکمل و به نوعی جانبی در زمینه ی سیل دارند مانند مدیریت  سیل را در یک منطقه دارد. سایر ارگانها و نهادها مسئولیتی

بر جمع آوری و ارتقا و انتشار بهترین اطلاعات موجود درباره ی وضعیت سیل و خطرات نهاد مدیریت سیلاب  .بنیان و اساس 4اضطرار

مسئول در قبال مدیریت بحران سیل ، قابل استفاده همراه آن است.این اطلاعات برای افراد جامعه، تصمیم گیرندگان، و دیگر نهادهای 

 است.

این اطلاعات ممکن است از طریق پروسه ی خاص مدیریت سیلاب یا از طریق دیگر منابع استنتاج شوند.)خصوصا منابع تاریخی و 

 و مدیریت کرد.دیگر مطالعات ( .همچنین این اطلاعات در دسترس،  باید به نحوی باشند که خطر سیل را بتوان بهتر درک 

بنا نهاده شده که در سطح ملی ، با نام ، مدیریت سیلاب در استرالیا : بهترین  5این چارچوب بر اساس پروسه ی مدیریت سیلاب 

 1شناخته می شود. این چارچوب در واقع یک نوع انعطاف پذیری را برای نهاد مدیریت سیلاب 6اصول عملی )کاربردی( و راهبردها

را که حاوی سطوح متفاوت منابع و اطلاعات است که خود کمک شایانی برای آگاهی و مدیریت سیلاب می باشد.ایالت فراهم می کند چ

 و دولت مرکزی مسئولیتی مشارکتی در همه سطوح اجرایی برای مدیریت خطر سیل در قبال جوامع محلی دارند.

و قوانین و نکات مهم در رابطه با سیل تاسیس کرده است که از جالب است بدانیم که دولت استرالیا ، پورتالی را با همه جزییات 

میتوان به وجود نقشه های جغرافیایی اشاره کرد که مناطق و درصد خطر هرمنطقه روی این نقشه ها  9بخشهای ویژه این سایت

فاده از این منبع اطلاعاتی مشخص شده است.همچنین این سامانه امکان جستجوی دقیق هر محدوده را فراهم کرده است.به علاوه است

 برای عموم ، در دسترس و رایگان است.

                                                 
EURONEWS FA 1 

Managing the Floodplain: A Guide to Best Practice in Flood Risk Management in Australia HANDBOOK  2

7. Australian Disaster Resilience Handbook Collection 

Floodplain Management Entity (FME) 3 

Emergency management 4 

Floodplain Management Process 5 

best practice principles and guidelines (SCARM 2000)Floodplain Management in Australia:  6 

FME  1 

study-Australian Flood Risk Information Portal: https://afrip.ga.gov.au/flood 9 
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:این نهاد برای ارتقای مناسب مناطق سیلابی و کمک به کاهش مخاطرات جانی و مالی ناشی از سیل  1نهاد مدیریت سیلاب استرالیا

ز، افراد حرفه ای و متخصص است که در شورا، مقامات مدیریت حوضه ی آبری  141، متعهد شده است. اعضای این نهاد شامل بیش از 

 تمام  زمینه های شهری و روستایی مدیریت خطر سیلابی مشارکت داشته اند.

دیدار کردند تا  2، تاسیس شد. زمانی که چهار مقام کاهش سیل ساحلی در میت لند تاون هال 1861نهاد مدیریت سیلابی در سال 

 و نظرات خود راهی برای حل سیل بیابند. بتوانند با به اشتراک گذاری راه حل های فنی

البته با مشارکت منظم  4،دوره ای توسط دانشگاه فنی )تکنولوژی( سیدنی   3، با همکاری ان اس دبلیو آفیس 2118در سال 

 ه بود.برگزار شد که شامل روشهای مدیریت سیلاب مبتنی بر صنعت بود که براساس نیازهای فنی و تکنولوژی صورت پذیرفت 5سایرین 

،  6اکنون نهاد مدیریت سیلابی حضور و مشارکت چشمگیری در پیش قدم بودن در سطح ملی داشته است . همانند دفتر ملی سیل

،  12و جنوب استرالیا11، ویکتوریا 11، اکت48 کوئینزلند9و...این نهاد از همه ایالات از جمله ان اس دبلیو  1گروه ملی مشورتی خطر سیل

 عضو دارد.

 لت قبل و هنگام و بعد از وقوع سیلوظایف دو ✔

در واقع طیفی از خدمات)سرویس های( ضروری در سطح منطقه ای ، در سطوح بالاتر دولت تاسیس شده است که عموما اقدامات 

 صورت گرفته توسط دولت استرالیا است، اگرچه ایالت و دولت مرکزی نیز میتوانند نقش داشته باشند.در کل، دولت استرالیا مسئول

فراهم آوردن پیش بینی های هواشناسی ، بررسی دقیق موقعیتهایی که نزدیک است که منجر به سیل  بشوند، سطح بندی پیش بینی 

های در زمینه سیلاب و... می باشد که این مسئولیت با راهنمایی های سایر نهادهای مشاور و مسئول صورت گرفته است.دولت استرالیا  

 13 ری شده ی زمین هست. مثل شبیه سازی ماهواره ای و...حامی داده های اندازه گی

 14بررسی موردی مدیریت بحران در شهر ملبورن کشور استرالیا ●

 سابقه ی سیل در ملبورن

                                                 
Floodplain Management Australia (FMA) 1 

Maitland Town Hall  2 

NSW Office of Environment and Heritage 3 

Sydney -University of Technology  4 

  New South Walesھمچون5 

National Flood Forum 6 

National Flood Risk Advisory Group 1 

NSW 9 

QUEENSLAND 8 

ACT 11 

Victoria  11 

South Australia 12 

dplain: A Guide to Best Practice in Flood Risk Management in Australia Managing the Floo 13

HANDBOOK 7: Australian Disaster Resilience Handbook Collection 

City of Melbourne Flood Emergency Plan. Final Version 2.0, September 2012 14 
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نفرریچموند و پرران را ترک کرده و بی  3111: رودخانه یارا و حوالی رودخانه کالینگوود، حدود 1981سیل بزرگ سال  -

 خانمان شدند.

نفر  19میلی متری آب از سطح دریاچه یارا شد که منجر به فوت  141ساعته باعث بالا آمدن  49بارش بی وقفه  1834سال  -

 نفر شد. 6111و آوارگی 

 1814و ماه می  1816و  1816سیلاب های عمده سپتامبر  -

ه باشد  توسط   سرویس اضطراری  چنانچه نیاز به اصلاح یا حمایت و ... داشت 1برنامه ) طرح ( اضطراری سیلاب مربوط به شهرداری

و البته با مشورت با شهر ملبورن صورت خواهد گرفت. طرح اضطراری سیلاب مربوط )وابسته ( به شهرداری،  توسط شهر 2ویکتوریا 

 21ملبورن و تحت لوای کمیته برنامه ریزی برنامه اضطراری سیلاب مربوط به شهرداری ، آماده سازی شده که متعاقب فرمان بخش 

 می باشد. 1896قانون اصلاح شده ی مدیریت اضطرار ) مدیریت بحران( مصوب 

این یک برنامه زیربنایی برای برنامه مدیریت اضطراری شهرداری شهر ملبورن است که سازگار با قوانین  مدیریت اضطراری 

توسط کمیته برنامه ریزی مدیریت بحران ویکتوریا و استراتژی مدیریت سیل ویکتوریا است. نتایج ریسک مدیریت اورژانسی جامعه 

 در نظر گرفته خواهد شد. این طرح با برنامه اضطراری سیل منطقه ای  و برنامه اضطراری سیل کشوری نیز سازگار است.3 شهرداری

 دلایل و روش برنامه اضطراری سیل

 شناسایی ریسک و احتمال سیل در شهر ملبورن ●

 حداقل رساندن علل و اثرات حوادث سیل در شهر ملبورن؛حمایت از اجرای اقدامات برای به  ●

 وپاسخ دقیق و ترتیبات بازسازی از جمله آمادگی 4  مدیریت ضمنی ، فرماندهی و کنترل واکنش ●

شناسایی ارتباطات با برنامه های اضطراری محلی و منطقه ای و ایالتی و برنامه ریزی های گسترده تر با تاکید خاص و ویژه  ●

 رتبط با سیلاب.بر موارد م

 طرح پیشگیری از سیل 

 تمام جزییات این طرح توسط رسانه های محلی ، وب سایت خاص این طرح و ... برای آگاهی عموم منتشر خواهد شد.

جالب اینجاست که توسط دولت استرالیا بروشور جامعی برای کودکان در زمینه آموزش سیلاب تدارک دیده شده که اقدامات به 

 4را قبل و هنگام و بعد از سیل جزو وظایفی میداند که می تواند به جامعه ، مردم کمک کند.  موقع کودکان

 نهاد های پاسخگو 

نهاد های بسیاری با نقشهای منحصر به فرد در حمایت از این طرح در جریان جدی سیل ملبورن پاسخگو هستند که به اختصار 

 اشاره می شود.

 1ه شهرداری کز هماهنگی اضطراری وابسته ب مر ●

                                                 
Municipal Flood Emergency Plan 1 

ate Emergency ServiceVictoria St 2 

Municipal Emergency Management Planning Committee 3 

 

Fesa flood ema 4 
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، اولویتهای استراتژی کنترل باید پروسه ی برنامه ی اقدامات هنگام 2برای فراهم آوردن راهنمایی به تیم مدیریت حادثه  ●

 حادثه را از مبنا بسازند. و وظایفی مثل محافظت از اشیا در سیل و حفاظت محیط زیستی و ...

 ن منطقه ای و ایالتی است.فرماندهی ، کنترل  و همکاری تحت برنامه مدیریت بحرا ●

 تیم مدیریت حادثه ●

مسائل استراتژیک مربوط به کنترل حوادث مطلع شوند و بتوانند راهنمایی های استراتژیک و مشاوره : از 3 تیم مدیریت بحران ●

 ای در مورد سیاست گذاران حادثه ارائه دهند .توسعه استراتژی های مدیریت بحران

وظیفه منطقه ای ، وظایف بی شماری دارند که از جمله می توان به کنترل وضعیت آب و  کنترل کنندگان حادثه : افسران ●

 هوایی در سیل و...اشاره کرد.

مرکز کنترل حادثه که وظیفه ی مدیریت ارتباطات رسانه ای را بر عهده دارد . در صورت عدم وجود چنین مرکزی این ظیفه  ●

 برعهده ی افسران وظیفه ی منطقه ای است.

 م مهمضمائ

 از جمله ضمائم مهم این طرح ترتیب تخلیه سازی سیلاب هست که در پنج فاز )مرحله( اجرا خواهد شد.

فاز اول :فاز تخلیه سازی کنترل کننده حادثه می تواند تصمیم بگیرد که یک اجتماع در معرض خطر را در شرایط زیر تخلیه و 

بیرون بری کند : برای مثال: اشیا احتمال غوطه ور شدن دارند  و ممکن است سلامت عمومی در نتیجه سیل در خطر بیفتد که 

 4اگانه صورت می گیرد. سنجش این موضوع تحت برنامه خاص و جد

:هشدار و اخطار که توسط مدیریت اضطراری ویکتوریا و استراتژی مدیریت سیل ویکتوریا با مشورت نهاد های اجرایی 2فاز )مرحله( 

انجام 6و دپارتمان خدمات انسانی  5و هماهنگ کننده منابع اضطراری وابسته به شهرداری  و مامور منابع اضطراری وابسته به شهرداری

 می گیرد.

 که توسط پلیس ویکتوریا انجام می شود. و منظور، تامین امنیت مناطق است. صرف نظر کردن و بازبینی:3فاز 

و پلیس ویکتوریا  1و فراهم آوردن سریع نیازهای اولیه سیل زدگان که با همکاری مدیریت اضطراری ویکتوریا  پناه گیری:4فاز 

 انجام می گیرد.9

کنترل می شود. و با توجه به مواردی این بازگشت می بایستی صورت بگیرد.از  که توسط پلیس ویکتوریابازگشت:: 5فاز 

 جمله:وضعیت حال سیلاب ، میزان جمعیت ، نیازهای جمعیت و....

  

                                                                                                                                                                  
Emergency Management Manual Victoria 1 

Incident Management Team 2 

Emergency Management Team 3 

Municipal Emergency Resource Officer 4 

Municipal Emergency Response Coordinator 5 

Department of Human Services 6 

Victoria State Emergency Service 1 

Victoria Police 9 
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 کشور هند ح: ●

هکتار آن برای  میلیون41میلیون هکتار سرزمین این کشور،  328کشور هند به شدت در مقابل سیل آسیب پذیر است و در بین 

بروز سیل مستعد است. سیل آسیب های بسیاری برای این کشور به دنبال دارد از جمله مرگ و میر، تخریب شرایط و وضعیت 

 معیشتی، تخریب ساختمان ها، زیرساخت ها و امکانات عمومی.

ناخته نمی شد و به همین دلیل در در حال حاضر در این کشور سیل در مناطقی رخ می دهد که قبلا به عنوان مناطق سیل خیز ش

طرح های حمایتی تاکید بیشتری به این مناطق می شود تا بتوان تمام حیطه مورد حمله سیل را تحت پوشش قرار داده و آن را 

 مدیریت کرد.

ملاح و مواد ته درصد بارش در ماه های پرباران از ژوئن تا سپتامبر رخ می دهد و بر اثر این بارش های موسمی، رودخانه ها ا 91

نشین شده را به جریان می اندازند، این جریان که حجمی ورای گنجایش خود دارد، از عوامل بروز سیل، برخورد و تداخل زهکشی ها و 

فرسایش کرانه رودخانه ها می باشد. همچنین طوفان های موسمی و ابرهای متراکم سبب ایجاد سیل های شدید و خسارات زیادی می 

 شوند.

یک حقیقت است که رودخانه هایی که باعث ایجاد سیل در هندوستان می شوند، از کشورهای همسایه سرچشمه می گیرند این 

که این مسئله به پیچیدگی کنترل این پدیده می افزاید. زیرا برای مدیریت بروز سیل و ایجاد زیرساخت ها برای مقابله با آن لازم است 

ود توافق نامه هایی امضا نماید به همین دلیل این موضوع علاوه بر تلاش های فنی و مدیریتی که این کشور با کشورهای همسایه خ

 نیازمند تلاش های سیاسی مقامات کشوری است.

مرگ و میر در یک مقیاس بالا و بروز خسارات فراوان به امکانات عمومی و متعلقات خصوصی که به طور مستمر ادامه دارد، این 

 ن می کند که باید در این کشور به دنبال راه حلی موثر در پاسخ به مسئله سیل بود.مسئله را خاطر نشا

روش هایی را برای شناسایی موثر مناطق ریسک پذیر برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از سیل  NDMA1خلاصه دستور کار 

 ارائه داده است.

 برنامه های مرتبط با سیل

 به طور کلی در دو طرح ارائه شده است: :  این برنامه2برنامه مدیریت سیل

1) Flood Management Programme during XI Plan Revised Guidelines for Central Assistance to States  برنامه(

 مدیریت سیل در قالب یازدهمین برنامه تجدیدنظر شده برای کمک های مرکزی به استان ها(

2) Flood Management Programme during XII Plan Guidelines for Central Assistance to States  برنامه مدیریت سیل(

 در قالب دوازدهمین برنامه برای کمک های مرکزی به استان ها(

در هر دو برنامه، ابتدا یک مقدمه از شرایط آب و هوایی و سابقه سیل در این کشور ارائه شده است و در ادامه حیطه ای             

نامه بر آن کنترل دارد، منابع مالی، کنترل و زیرنظر گرفتن اجرای درست برنامه و ارزیابی دستاوردها مشخص شده است. در که این بر

 انجام می شود.3و شورای براهماپوترا 2، کمیسیون کنترل سیل گانگا 1مورد اخیر ارزیابی و کنترل توسط کمیسیون مرکزی آب

                                                 
National Disaster Management Authority (in India) 1 

Flood Management Program 2 
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این سازمان یک معیار رای پیش  2119ان در هندوستان برای پیش بینی سیل است. در کمیسیون مرکزی آب، تنها سازمان و ارگ

منطقه را پیش بینی می کند. در  166بینی سیل در سایت رسمی خود منتشر کرده است که بنابر این معیار امکان وقوع سیل برای 

در کشور هند، وظیفه آموزش  4ی واکنش به بحرانموضوع مدیریت بحران و کمک رسانی به شهروندان در زمان بروز سیل، نیروی مل

 های قبل از بحران به شهروندان و امداد و نجات در حین بروز سیل را بر عهده دارد.

 برنامه های بین المللی

 همانطور که قبلا هم اشاره شد، بسیاری از سیل هایی که در کشور هند اتفاق می افتد به دلیل مسائل مربوط به رودهایی است که

از کشورهای دیگر سرچشمه می گیرند. به همین دلیل اقدامات بین المللی میان کشور هند و دیگر کشورها لازم است تا بتوان هم بروز 

چنین مسئله ای را پیش بینی کرد و هم در صورت وقوع آن تا حد امکان از آسیب های ناشی از آن کاست. توافقات متعددی در این 

عمدتا در آن ها پس از شکل گیری توافق، دفتری در هر دو کشور دایر شده که به طور مستمر با هم در  راستا شکل گرفته است که

ارتباط بوده و اطلاعات بدست آمده از سطح رودخانه ها و حوادث پیش آمده از دفاتر دیگر کشور ها به هند و متقابلا از هند به آن ها 

 توان به نمونه های زیر اشاره کرد:ارسال می شود. در ارتباط با این توافقات می 

در جریان است و هدف آن نهایت بهره مندی از مزایای رودهای  1812: این ارتباط به طور عملی از سال همکاری هند و بنگلادش (1

 مشترک این دو کشور است که البته مسئله سیل و مسائل مربوط به آن را هم در بر می گیرد. در طی این همکاری کشور هند نیز

اطلاعاتی از رودخانه های مشترک را به صورت رایگان در اختیار کشور بنگلادش قرار داده است که باعث شده است این کشور 

 بتواند از بروز بسیاری خسارات جانی و مالی جلوگیری کند.

هزینه کشور هند در ایستگاه پیش بینی شرایط جوی و مسائل مربوط به آب با  35: براساس این همکاری همکاری هند و بوتان (2

هند برای پیش بینی وقوع سیل  5بوتان مستقر شده است و اطلاعاتی که این پایگاه ها بدست می آید توسط کمیسیون مرکزی آب

 مورد استفاده قرار می گیرد.

رودهایش در فصل : بنابراین توافق دولت چین اطلاعات بدست آمده از ایستگاه های اطلاعاتی خود در ارتباط با همکاری هند و چین (3

 هایی که بارندگی موسمی وجود دارد در اختیار دولت هند قرار می دهد.

یک قرارداد بین این دو کشور برای تکمیل کردن پروژه رودهای مشترک بین آن ها و تجهیز  1886: در سال همکاری هند و نپال (4

این دو کشور همچنین در سه حوزه نهادهای مرتبط با  سال اعتبار دارد. 15کردن آن ها شکل گرفته است که این قرارداد به مدت 

 هم را تشکیل داده اند:

 6الف( کمیسیونی وابسته به وزارت منابع آبی

                                                                                                                                                                  
Central Water Commission (CWC) 1 

Ganga Flood Control Commission (CFCC) 2 

Brahmaputra Board 3 

National Disaster Response Force, available at: http://ndrf.gov.in 4 

Central Water Commission (CWC) 5 

Joint Ministerial Level Commission on Water Recourses  6 
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 1ب( کمیته مشترک منابع آبی

 2ج( کمیته مشترک فنی

ر رودخانه های توافق نامه ایجاد کمیسیون هایی در دو کشور برای نظارت ب 1861این دو کشور در سال  همکاری هند و پاکستان: (5

مرزی امضا کردند که هر کدام از این کمیسیون ها از سوی دولت متبوع خود مامور انجام مذاکرات و انتقال اطلاعات است.این دو 

را تشکیل می دهند. انتقال اطلاعات هشدار بروز سیل در زمان طوفان های  3کمسیون به همراه یکدیگر کمسیون دائمی رود سند

 ت هند به دولت پاکستان نمونه ای از فعالیت این دو نهاد است.موسمی از سوی دول

  

                                                 
Joint Committee on Water Recourses  1 

Joint Standing Technical Committee 2 

Permanent Indus Commission 3 
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 ط( کشور کانادا ●

در کشور کانادا به دلیل مجاورت زمین با آب های قطب شمال، و همچنین وجود کوهستان های برفی، خطر وقوع سیل علاوه بر 

ب های قله های کوهستانی در اوایل فصل بهار باعث بارش های سنگین باران میتواند دلایل دیگری داشته باشد. برای نمونه آب شدن آ

بیشتر شدن حجم آب رودخانه ها و دریاچه ها می شود به گونه ای که در این فصل بیشترین تعداد حادثه سیل در کانادا رخ می دهد. 

راف آن به سمت دلیل دیگر وجود یخ های قطبی هستند، این یخ ها گاهی باعث بسته شدن مسیر حرکت آب می شود و باعث انح

مناطق شهری می گردد، از طرف دیگر گاهی این توده های یخ مانند سد عمل می کنند و آب را پشت خود ذخیره می کنند که به 

دلیل تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین با شکستن این توده ها، حجم آب عظیمی وارد خشکی می شود. بنابراین مدیریت منابع آب و 

 1وه بر شرایط معمول وقوع سیل، به دلیل شرایط خاص جغرافیایی این کشور اهمیت بیشتری دارد.سیل در کانادا علا

 نهادهای مسئول در کنترل و مدیریت سیل:

بر اساس قانون اساسی کانادا، مسئولیت ابتدایی و اصلی در مدیریت مناطق در خطر سیل و حفاظت از منابع آبی در حوزه صلاحیت 

در  11د. در کنار استان ها، دولت مرکزی مسئول تامین مالی بخشی از برنامه ها است. پس از وقوع سیل در دهه استان ها قرار می گیر

این کشور، تصمیم بر این شد که رویکرد گذشته در مدیریت بحران سیل که بیشتر رویکرد ساختاری و مکانیکی بود ) مانند ساخت 

( به رویکرد جدید تغییر یابد. در رویکرد جدید این دولت، بر اساس متن قانون سد، سیل بند و کاشت درخت در مناطق در خطر سیل

ایجاد شد. این برنامه بیشتر رویکرد غیر ساختاری دارد به این معنی  2آب، برنامه ی جدیدی به نام برنامه ی ملی کاهش خسارت سیل

رودخانه ها،جمع آوری اطلاعات هواشناسی و ... اهمیت که در کنار ساخت سدها و سیل بندها، روش های دیگر مانند بررسی سطح آب 

 بیشتری دارد.

کلیه تصمیم گیری های دولتی و استانی درباره مدیریت سیل تحت عنوان این برنامه قرار می گیرد. بر اساس این برنامه، تصمیم 

ی برای کاهش و جلوگیری از اقداماتی گیری های مشترک )مانند شناسایی و تعیین مناطق مستعد سیل در استان و اجرای سیاست های

که باعث بیشتر شدن خطر سیل می شود( میان دولت اصلی و استانداری هر استان اجرا می شود. سایر اقدامات مانند احداث سیستم 

و در  های پیش بینی و اطلاع رسانی خطر سیل و همچین اقدامات ساختاری مانند ساخت سد تا جایی که از نظر مالی به صرفه باشد

خدمت تصمیمات غیرساختاری قرار گیرد، در این برنامه اجرا می شوند. برای اجرای این برنامه، توافق نامه ی دوجانبه ای میان دولت 

مرکزی و استانداری امضا می شود که هزینه های اجرای برنامه به صورت مشترک پرداخت می گردد. توافق نامه ی اصلی به صورت 

ی مانند شناسایی مناطق در خطر، بررسی صرفه مالی و اجرایی اقدامات ساختاری و غیرساختاری مقابله با سیل معمول شامل موضوعات

است و برای موضوعات جزئی تر از توافق های جانبی استفاده می شود. پس از امضای توافق اصلی، دولت مرکزی و استانداری در قدم 

 اول تعهدات زیر را بر عهده می گیرند:

 نهاد برنامه های افزایش دهنده خطر سیل را در مناطق شناسایی شده اجرایی، تایید یا تامین مالی نخواهند کرد. این دو ●

این دو نهاد کمک های لازم برای مقابله با سیل را به برنامه هایی که پس از شناسایی یک منطقه به عنوان منطقه در خطر  ●

 اجرا شده اند، ارائه نخواهد داد.

                                                 
control, Accessed in August 13.-flood-and-https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/floods 1 

The national Flood Damage Reduction Program. 2 
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، ادارات منطقه ای را در حوزه ی صلاحیت خود، تشویق به تهیه برنامه بر اساس نیازهای مناطق در خطر سیل این دو نهاد ●

 می نمایند.

 اقدامات قبل از حادثه سیل

ایجاد شده اند تا میزان بارش ها و الگوهای هواشناسی را برای پبش بینی خطر سیل  1در هر استان از کشور کانادا، موسساتی

به بررسی لحظه ای رویدادهای هواشناسی می پردازد. در صورت وجود خطر  2و در سطح فدرال، سازمان هواشناسی کانادابررسی کنند 

سیل، سیستم های هشداری که در ابتدای هر فصل بازسازی می شوند، گزارشی کلی از شرایط پیش رو بر اساس الگوی آب و هوایی 

معمولا در قالب اطلاعیه های کاغذی یا اخبار رسانه ها به اطلاع شهروندان می رسد. خاص هر استان ارائه می دهند. این گزارش ها 

اطلاعیه های کلی تر که ابتدای هر فصل بر اساس مدل کلی آب و هوا ارایه می شوند به دستگاه های مسئول برای آماده شدن فصل 

 بارش و سیل ارسال می گردد.

، سازمان های اقدامات 3ر کشور کانادا، مسئولیتی مشترک است. دولت های منطقه ایدر حالت کلی آمادگی برای مقابله با سیل د

، بیشترین میزان مسئولیت در زمان قبل و هنگام سیل را دارند. دولت 5و سازمان های استانی مدیریت منابع آب 4اضطراری استانی

دولت های منطقه ای و استانداران را تشویق به اماده کردن ، 6مرکزی نیز در قالب برنامه های وزارت ایمنی عمومی و اقدامات اضطراری

می کند. این برنامه ها شامل نقشه های مناطق مسکونی، پل ها و تاسیساتی است که در زمان سیل  1برنامه اضطراری مقابله با بحران

الم از وظایف شهرداری یا ممکن است با خطر رو به رو شوند همچنین اماده کردن نقشه دسترسی به منابع آب و تامین آب س

استانداری ها است. علاوه بر این همانطور که اشاره شد، دولت مرکزی در چارچوب برنامه ملی کاهش خسارت سیل با هر استان 

، سیستمی است که در قالب آن همکاری های میان دولت مرکزی و نهادهای منطقه 9همکاری می نماید.سیستم ملی اقدام اضطراری

برنامه ریزی می شود. علاوه بر نهادهای فدرال و منطقه ای، آمادگی برای مقابله با سیل از وظایف هر شهروند به حساب  ای و استانی

می آید به این منظور برنامه ی مقابله با بحران در هر منطقه در اختیار شهروندان قرار می گیرد تا در زمان حادثه با نهادهای دولتی 

 همکاری نمایند.

 ات هنگام حادثه سیلاقدام    

مسئولیت اصلی زمان وقوع بحران سیل بر عهده شهرداری ها و استانداری ها است. این نهادها اقداماتی مانند اطلاع رسانی های 

ضروری به شهروندان یا صدور اطلاعیه های تخلیه مناطق مسکونی، احداث سیل بند موقت، کمک به حادثه دیدگان، نظارت بر وصل 

                                                 
   :رجوع شود به1 

https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/water-

overview/quantity/floods/forecasting-centres.html 

Environment Canada's Meteorological Service 2 

Local governments 3 

provincial emergency measures organizations 4 

provincial water resources organizations 5 

Public Safety Canada. Available at: https://www.publicsafety.gc.ca. 6 

emergency plans 1 

National Emergency Response System 9 
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هم به شهروندان از طریق رسانه ها، ایمیل،  1ساخت ها مانند آب و برق را بر عهده دارند. سیستم ملی هشداردهی عمومیسریع زیر 

 پیام کوتاه و سایر دستگاه های الکترونیکی و هم به دستگاه های دولتی و مسئول، هشدار شرایط خطر ارسال می کند.

به هماهنگ سازی  2وزارت ایمنی عمومی با ایجاد یک مرکز عملیات فدرالدر کنار این نهادها، دولت مرکزی و به صورت خاص 

ساعته به بررسی، هشداردهی،  24اقدامات درباره مناطق حادثه دیده و منافع عمومی متاثر از حادثه، می پردازد. این مرکز به صورت 

مرکزی، دولت های منطقه ای و استانی، سازمان  تحلیل، برنامه ریزی و فراهم آوردن کمک های فنی و تدارکاتی و هماهنگی با دولت

 های غیردولتی، بخش خصوصی و نهادهای بین المللی مشغول است.

 اقدامات پس از وقوع سیل

همانطور که گفته شد مسئولیت ابتدایی مقابله و پاسخ به بحران سیل بر عهده ی نهادهای منطقه ای و استانی است، اما در صورتی 

تامین هزینه های بازسازی از توان شهروندان و نهادهای منطقه ای خارج باشد، وزارت ایمنی عمومی در قالب  که میزان خسارات و 

با نهادهای منطقه ای واستانی همکاری می کند. این کمک ها به صورت مستقیم به  3توافق نامه های همکاری مالی در مورد حوادث

یا منطقه ای پس از بررسی میزان خسارات و نوع خسارات، کمک های دولتی را به  شهروندان اعطا نمی شود بلکه دستگاه های استانی

 4 حادثه دیدگان اختصاص می دهد.

                                                 
National Public Alerting System (NPAS) 1 

Government Operations Centre (GOC) 2 

Disaster Financial Assistance Arrangements (DFAA) 3 

en.aspx. Accessed in August 13.-dsstrs/index-mngmnt/rcvr-https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc 4 
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 بررسی شکلی سیستم گزارش دهی در مورد سیلبخش دوم: 

ان وظیفه تهیه گزارش های دوره ای در خصوص عملکرد دولت در مقابله با بحر هلند همان گونه که بررسی شد در سیستم کشور

بر عهده کمیسونر برنامه دلتا است.این گزارش هر سال تقدیم مجلس می شود و شامل سه برنامه است: برنامه مدیریت خطر سیل، 

 برنامه فراهم آوردن آب سالم و برنامه توافقات خاص.

 1:به صورت خلاصه این برنامه به صورت شکلی از بخش های زیر تشکیل شده است

 زه ی ملی:بخش نخست: اقدامات در حو °

 توسعه ی برنامه ی دلتا و همکاری های بین المللی ▪

 فرآیند و اقدامات مدیریت خطر سیل شامل مطالعات انجام شده برای تضمین مدیریت درست ▪

 فرآیند و اقدامات فراهم آوردن آب سالم شامل تصمیمات و اقدامات انجام شده برای در دسترس بودن آب سالم ▪

 خاص مانند ایجاد برنامه هایی برای بهبود سیستم نقشه برداریفرآیند و اقدامات توافقات  ▪

 صندوق دلتا، بودجه آن و همکاری با سازمان های غیردولتی ▪

بخش دوم : اقدامات در بخش ملی و توضیح فعالیت در هر استان) شامل رویکردها، همکاری نهادها و اقدامات حرفه ای  °

 انجام شده(

 سناد مهمبخش پایانی: ضمائم و دسترسی به ا °

کمیسیون فدرال مربوط به سیل که زیر مجموعه وزارت منابع آب است، گزارش های سالیانه منتشر می نماید.  پاکستان در کشور

 2:موارد زیر از مهمترین موضوعات اشاره شده در این گزارش است

و رویکرد های سابق دولت در فصل اول: این فصل دربرگیرنده مسائل کلی مربوط به سیل مانند تعاریف، سابقه تاریخی  °

 مدیریت بحران است.

فصل دوم: این قسمت در ارتباط با توضیح درباره کمیسیون فدرال مربوط به سیل است مانند سند ایجادکننده ی نهاد،  °

 رویکردها،وظایف، بودجه، برنامه ها و دستاوردها

ی دولتی و سیستم هشدار سیل اشاره شده فصل سوم: در این فصل به مکانیسم های مدیریت بحران، مسئولین نهادها °

 است.

 فصل چهارم: برنامه ها و اقدامات انجام شده برای مقابله با باران های موسمی سال فعلی °

 فصل پنجم: آمار مربوط به بارش موسمی سال فعلی، خسارات و برنامه های بازسازی مناطق خسارت دیده °

 هابخش اخر: شامل جدول ها، ارقام و اطلاعات بارش  °

نیز گزارش ها و برنامه های مقابله و مدیریت سیل را از طریق سازمان جلوگیری و کاهش خطرات بالای طبیعی منتشر  تایلند کشور

می کند. این سند به دلیل اینکه علاوه بر درج گزارش، شامل برنامه های دولت برای مقابله با سیل می شود، حجم بالایی داردو 

 1:وارد هستندمهمترین مطالب سند این م

                                                 
Delta Programme 2019. 1 

ANNUAL FLOOD REPORT 2018 2 
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 فصل اول: شامل گزارشی از مخاطرات گذشته، شرایط و دوره های زمانی وقوع مخاطره °

 فصل دوم: شامل سیاست های مدیریت خطر حوادث، رویکردها، منابع مالی °

 فصل سوم: شامل اصول و اسناد حقوقی مرتبط با مدیریت خطر حوادث °

 فصل چهارم: سیاست ها و برنامه ها برای کاهش حوادث °

 فصل پنجم: شامل موضوعات مربوط به مدیریت در شرایط اضطراری، استانداردها و مراحل مدیریت در حین وقوع سیل °

 فصل ششم: مدیریت مرحله ی پس از وقوع بحران و برنامه های اسکان دائمی و بازسازی مناطق حادثه دیده °

ود استانداردها در شرایط نیازهای فصل هفتم: شامل همکاری های بین المللی برای کاهش خطر حوادث و بهب °

 بشردوستانه.

 فصل هشتم: شامل قواعد اجرایی، ارزیابی و تحقیق و توسعه ی برنامه مدیریت بحران °

 بخش پایانی: شامل لغت شناسی حوادث طبیعی °

بر عهده دارد. موارد  ،  دپارتمان آب و فاضلاب  وظیفه ی ارائه گزارش های سالیانه و گزارش های پیشرفت برنامه رامالزیدر کشور 

 2:زیر از عناوین مهم یاد شده در گزارش ها هستند

 جلد اول: شامل بررسی مهمترین سیل اخیر در کشور می شود.

 فصل اول: معرفی تیم تحقیق و سابقه ی موضوع °

 فصل دوم: خسارات های عینی و معنوی سیل °

 فصل سوم: روش ها و رویکردهای کمک رسانی و کمک های بین المللی °

 فصل چهارم: روش آوری داده ها و نقشه برداری از حادثه سیل °

 فصل پنجم: کمک ها برای خسارات عینی و نحوه ی محاسبه ی آن °

 فصل ششم: کمک ها برای خسارات معنوی و نحوه ی محاسبه ی آن °

 فصل هفتم: جمع بندی وپیشنهادات °

 ا بحرانجلد دوم:شامل گزارشی کلی از وضعیت کشور واقدامات برای مقابله ب

 فصل اول: شامل کلیات، سابقه ی تاریخی و روش های سابق مقابله با بحران °

 فصل دوم:تعاریف. شامل تعاریف انواع خسارت مادی ومعنوی و خسارات واقعی و محتمل °

 فصل سوم: اصول راهنما و روش مقابله با بحران و روش های جمع آوری اطلاعات °

 ام شده برای مقابله با سیل در شهرهافصل چهارم: نمونه هایی از اقدامات انج °

 بخش پایانی: شامل نمونه پرسش نامه از شهروندان برای تعیین نوع و میزان خسارات سیل  °

 ، مهمترین موارد اشاره شده در این گزارش، چنین است:1آفریقای جنوبیبر اساس گزارش سازمان ملی مدیریت بحران 

                                                                                                                                                                  
National disaster Risk Management Plan (2015) 1 

e Assessment of Flood Damages in FINAL REPORT. Volume 2 : Guidelines and Procedures for th 2

Malaysia.2001 
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 سازمان،وظایف، اسنادقانونی و همکاری های بین المللیفصل اول: کلیات، شامل: معرفی  °

فصل دوم: فعالیت های سازمان، شامل: خط مشی ها و سیاست ها، اقدامات قبل و بعد از بحران، آگاه سازی عمومی و  °

 تحقیقات علمی، استفاده از فناوری و سیستم های مدیریت اطلاعات

ر بحران. شامل گزارش های نهادهای مرتبط و گزارش مجلس این فصل سوم: نتایج اقدامات برای جلوگیری و کاهش خط °

 کشور

 فصل چهارم: طبقه بندی و بررسی بحران ها و بخران حال حاضر در کشور °

 فصل پنجم: مشکلات سیستم مقابله و کاهش خطر بحران و پیشنهادات سازمان و حل آنها °

 دیریت بحرانفصل ششم: بررسی پیشرفت های به دست آمده با اجرای برنامه ی م °

 فصل هفتم: هماهنگی با سایر نهادهای ملی در مدیریت بحران °

، به صورت کلی به چند نوع از حادثه اشاره شده است که در قالب فصل های ذیل آلمان در گزارش کمیته کاهش بلایای طبیعی

 بررسی شده اند:

 فصل اول: معرفی انواع بلایای طبیعی و احتمال وقوع آن در آلمان °

 م: روش های جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها در مورد بلایافصل دو °

فصل سوم: نهادهای مرتبط برای جلوگیری از بحران و در نظرگرفتن موضوع تغییرات اقلیمی.شامل: همکاری های بین  °

 المللی،سیاست ها وخط مشی های داخلی، مسئولیت ها و استفاده از نهادهای غیردولتی و تحقیقاتی.

 : بررسی چالش ها و کمبودهای مدیریت بحران و تغییرات اقلیمی از نظر سیاسی، مالی و علمیفصل چهارم °

 فصل پنجم:نتیجه گیری و ضمائم °

، فصل های ذیل از مهمترین موضوعات مورد بحث درباره مدیریت سیل 2بر اساس گزارش نهاد مقابله با بحران استرالیا در کشور

 است:

 حران سیل در استرالیا و بررسی آن در کنار سیستم مدیریت حوادث اضطراری.فصل اول: شامل کلیات مدیریت ب °

 فصل دوم: انواع عملیات های مبتنی بر مدیریت بحران و کنترل مناطق حادثه دیده و منابع در معرض حادثه. °

 سیل.فصل سوم: بررسی سیستم اطلاعات در مورد سیل های پیش رونده و شناسایی شرایط به وجود آمده بعد از  °

 فصل چهارم: تصمیم گیری در زمان مدیریت بحران و عوامل موثر بر آن °

 فصل پنجم: هماهنگ سازی عملیات های مدیریت بحران در سطح اجتماعی، آموزشی و مالی و... °

 فصل ششم: هماهنگ سازی سیستم های هشدار سیل و استفاده از فناوری در این موضوع. °

 محافظت از اموال در زمان حادثه.فصل هفتم: هماهنگ سازی اقدامات  °

 فصل هشتم: تصمیم گیری ها در خصوص تخلیه مناطق حادثه دیده و بررسی این تصمیم در سیل های گذشته. °

 فصل نهم: هماهنگ سازی تصمیمات درباره تامین مجدد منابع و اصول حاکم بر این موضوع. °

                                                                                                                                                                  
2018.-National Disaster Management Centre. Annual report 2017 1 

Australian Disaster Resilience Handbook Collection. Flood Response.2009 2 
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 فصل دهم: هماهنگ سازی اقدامات امداد و نجات در زمان سیل. °

 فصل یازدهم: اقدامات مربوط به جبران و بازسازی بعد از سیل. °

که وابسته به کمیسیون برنامه دولت است، موارد زیر از مهمترین موضوعات قابل  هنددر  1بر اساس گزارش کار گروه مدیریت سیل

 اشاره در گزارش هاست:

 کارگروه های مدیریت سیلفصل اول: معرفی کلی و بررسی موضوع سیل در سطح ایالات و همکاری های  ●

فصل دوم: وضعیت فعلی فعالیت های مدیریت سیل در هند مانند اقدامات ساختاری و غیرساختاری، شناسایی مناطق مستعد  ●

 سیل

 فصل سوم: بازبینی عملکرد مدیریت سیل در برنامه ی سابق دولت هند ●

 فصل چهارم: مسائل خاص منطقه ای در هند در برخورد با سیل ●

 بازبینی های نهادی و ساختاری درباره موضوع مدیریت سیل فصل پنجم: ●

 فصل ششم: موضوعات و مسائل بین المللی ●

 فصل هفتم: سیاست ها و پیشنهادات برای اجرای  برنامه ی جدید مدیریت سیل ●

 ساله ی برنامه ی جدید 5فصل هشتم:  بودجه تخصیص یافته برای اجرای  ●

 

 کانادااقدامات اضطراری، مهمترین موضوعات در برنامه ریزی مدیریت بحران در کشور وزارت ایمنی عمومی و  2بر اساس گزارش

 موارد زیر است:

بخش اول: بررسی اجمالی برنامه مدیریت بحران کانادا. شامل معرفی کلی، بررسی شرایط زسیت محیطی کانادا و خطر بحران  ●

ننده در موضوع سیل، نقش وزارت ایمنی عمومی در ناشی از آن، بخش ها و نهاد های اصلی هماهنگ کننده و حمایت ک

 مدیریت بحران، اقدامات اضطراری حمایتی در زمان بحران

بخش دوم: بررسی سیستم فدرال مدیریت واکنش اضطراری. شامل معرفی، اهداف کلی، ساختار نهادهای مسئول دولتی مانند  ●

 دهای اجرایی و اقدامات ابتدایی زمان بروز سیل.کابینه و وزارت خانه ها، معرفی نهادهای مدیریتی، معرفی نها

 بخش سوم: بررسی مسائل مالی اجرای برنامه ●

 بخش چهارم: بررسی نحوه ی اجرای برنامه در کشور ●
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