
 

 

 663            شماره چاپ        دوم ـ سال همددوره 
  101-662     چاپ سابقه شماره  19/7/1396تاریخ چاپ 

  90                   شماره ثبت   
  

 شوري یکگزارش 
  ك/47223/16 شماره
  6/6/1396تاریخ 

  اسالمیبه مجلس شوراي  شوراها و امور داخلی کشور کمیسیون گزارش
کـه جهـت    101مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به شماره چاپ الیحه 

ارجـاع گردیـده بـود طـی      عنوان کمیسـیون اصـلی   به رسیدگی به این کمیسیون
ربـط، مشـاوران و    جلسات متعددي با حضور نمایندگان دستگاههاي اجرائی ذي

ها مورد رسـیدگی قـرار گرفـت و بـا اصـالحاتی در       ز پژوهشپژوهشگران مرک
  . عنوان و متن به تصویب رسید

مجلـس شـوراي    بـه نامه داخلـی   آیین )147(اینک گزارش آن در اجراي ماده 
  .شود تقدیم میاسالمی 

تـا   اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسـبات  فرعی هاي ضمناً گزارش کمیسیون
  .نگردیده استزمان ارسال این گزارش واصل 

  
  شوراها و امور داخلی کشور کمیسیونرئیس 

  محمدجواد کولیوند
  
  
  قوانین معاونت
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  تعالی باسمه
  

  الیحه مدیریت بحران کشور
  کلیات: فصل اول

، بینی و پیشـگیري  پیشتوانمندي جامعه در امور  منظور ارتقاي هب -1ماده 
، حـوادث و  طبیعـی  ثر در برابر مخاطراتپذیري، پاسخ مؤ کاهش خطر و آسیب

آوري بـا ایجـاد مـدیریت یکپارچـه در امـر       مین ایمنی، تقویت تاب، تأها بحران
هـاي اجرائـی و    ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینـه ، ریزي تگذاري، برنامهسیاس

دیـده و   رسانی متمرکـز، سـاماندهی و بازسـازي منـاطق آسـیب      پژوهشی، اطالع
ط در حوزه حوادث و سوانح و کمک رب نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههاي ذي

  .شود ریت بحران کشور احکام زیر وضع میبه توسعه پایدار براي مدی
 هـا،  وزارتخانـه  از اعـم  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  گانه سه قواي -2ماده 

 دولـت،  بـه  انتفـاعی وابسـته   مؤسسات دولتی، هايو شرکت مؤسسات ها، سازمان
 و و همچنین مؤسسات دولتی بیمه هايشرکتدولتی،  اعتباري مؤسسات و هابانک

انقـالب  نهادهـاي   و بنیادهـا  عمـومی،  مؤسسـات  غیردولتـی،  عمـومی  نهادهاي
نظـر  ، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادهـا و واحـدهاي زیـر    نیروهاي نظامی اسالمی،

بـر  شمول قـانون  که واحدهایی و هادستگاه و له مقام معظم رهبري با اذن معظم 
 داشته یـا  را خود خاص قانون اینکه از اعم است، نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها
 هاي وابسته یـا تابعـه  سسات و شرکتمؤ و نمایند تبعیت عام مقررات و قوانین از

  .باشند مشمول این قانون می آنها
کـار رفتـه در ایـن قـانون      اري بـه مفهوم واژگان و عبارات اختص -3ماده 

  :شرح زیر است به
امنیتی  -جز موارد نظامی هب(پدیده طبیعی یا کنش انسانی  :مخاطره -الف
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تواند تبدیل  پذیر می که در صورت وقوع در محیط یا جامعه آسیب) و اجتماعی 
  .بار شود به یک بحران و حادثه خسارت

مـدیریت آن از طریـق   بـاري کـه    رخداد خسارت: حادثه یا سانحه  -ب
  .قابل انجام باشد این قانون) 2(ل موضوع مادهدستگاههاي مسؤو

وقـوع   جامعه که ناشـی از  یک عملکرد جدى گسیختگى هم از :بحران - پ
 انسـانى،  منفی و بـازخورد گسـترده   اثرات و خسارات به منجر مخاطره است و

 توانـایى  از فراتـر  آن بـا  مواجهه که طورى هب شود، مى محیطى زیست یا اقتصادى
 . باشداین قانون ) 2(متأثر و دستگاههاي مسؤول موضوع ماده جامعه

شامل فیزیکـی،   غیرمادي و مادي کمبودهاي و ضعف :پذیري آسیب -ت
 وقـوع  شـود  مـی  باعـث  که جامعه است محیطی در ، اقتصادي و زیستاجتماعی
  .منجر به بحران شود مخاطرات
انسـانی و  باعث ایجـاد خسـارات   ه شدن با شرایطی که مواج :خطر -ث

  .پذیر است ، در صورت وقوع یک مخاطره در جامعه آسیبمادي
هـا و   رویکردهـا، برنامـه   ،نظام حـاکم بـر راهبردهـا   : مدیریت بحران -ج

بینی ، پیشگیري و کاهش خطر، آمادگی و پاسـخ   اتی است که با هدف پیشاقدام
ـ        صـورت   هکارآمد و بـازتوانی و بازسـازي پـس از وقـوع حـوادث و سـوانح، ب

  .گیرد اي صورت می خهچر
شود  به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می: کاهش خطر و پیشگیري -چ

لــزام هـا، ا  پـذیري  کـه شـامل شناسـایی، شــناخت و تحلیـل مخـاطرات، آســیب     
هـاي   کـارگیري مـدیریت کـاهش خطـر در تـدوین برنامـه و بودجـه بخـش         به

، تـدوین و اجـراي   هاي گوناگون هاي بخش اي، تعیین راهبردها و اولویت توسعه
  .باشد هاي کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور می برنامه

و جامعـه  ظرفیـت  اسـت کـه     اقـداماتی تـدابیر و  مجموعه : آمادگی -ح
دهـد   افـزایش مـی  حوادث و سـوانح  ثر به ل را براي پاسخ مؤودستگاههاي مسؤ

  .طوري که خسارات انسانی و مادي ناشی از آن را به حداقل برساند هب
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ها و اقداماتی است که با وقـوع حادثـه آغـاز     مجموعه فعالیت: پاسخ -خ
شده و شامل هشدار سریع، تخلیه، جستجو، نجات و امداد، تأمین امنیت و نظایر 

  .باشد می هاي هر مخاطره ، متناسب با ویژگیاینها
شود کـه   به مجموعه تدابیر و اقداماتی گفته می: بازسازي و بازتوانی  -د

 زنـدگى  شـرایط  و توانمندي  معیشت، خدمات و ساختارها، بهبود و ترمیم براي
 نحـوي کـه موجـب ارتقـاء     شود؛ بـه  حوادث و سوانح انجام می از متاثر جوامع
  .حوادث آتی شود خطر کاهش در جهت آنها ظرفیت و توانایی

در معرض مخاطرات، براي  توانایی یک نظام یا جامعه به: آوري تاب -ذ
بازسـازي  ایستادگی، تحمل و سازگاري در برابر حوادث و سوانح و بازتوانی و 

  .شود دیده گفته می موقع جامعه آسیب موثر و به
ت و مخـاطرا  وقـوع  پـی  در کـه  اسـت  وضـعیتی : شرایط اضطراري -ر
امات شـود و نیـاز بـه اقـد     ایجاد می الوقوع بودن حادثه یا بعد از وقوع آن قریب
  .العاده براي پاسخ دارد فوق

  عالی مدیریت بحران کشور  شوراي :عالی شوراي -ز
  سازمان مدیریت بحران کشور  :سازمان -ژ

  بحران فرماندهی و هماهنگی ستاد پیشگیري، :ستاد -س
شـرح زیـر تهیـه و     تانی مورد نیاز این قـانون بـه  اسناد ملّی و اس -4ماده 
  :شود تدوین می
 ایـن  اسـاس  بر سندي است که :بحران مدیریت ملّی راهبردسند  -الف

بینی ، پیشگیري و کـاهش   پیش هايروش و معیارها اصول، ها، گیري جهت قانون،
 ایـن  مشـمول  هايدسـتگاه  توسـط  بازتوانی و بازسـازي  آمادگی، پاسخ و خطر،

ابالغی مقام معظم هاي کلی  هماهنگ با سیاست را قانون و نحوه مشارکت مردم
ـی    .کند می هاي توسعه کشور مشخص رهبري و برنامه این سند با تأیید سـتاد ملّ

  .رسد میعالی  شورايبه تصویب 
سازمان سندي است که : ملّی کاهش خطر حوادث و سوانحبرنامه  -ب
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ارچوب هاین قانون، در چ) 2(ماده ول موضوعمشارکت کلیه دستگاههاي مسؤبا 
خطر حوادث  کاهش ویژه اهداف کند و می تهیهبحران  مدیریت سند راهبرد ملّی

ـی   . نماید مى بیان مربوطه اقدامات همراه به و سوانح را این سند با تأیید سـتاد ملّ
  .رسد به تصویب شوراي عالی می

سندي است که اداره : حوادث و سوانح استانی کاهش خطر برنامه -پ
) 2(موضوع مادهتان با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤول کل مدیریت بحران اس

حوادث و سـوانح   خطر کاهش ملّی ، بر اساس برنامهاین قانون متناظر در استان
هـا و راهکارهـاي    هـا، ظرفیـت   پـذیري  کند و شناخت مخاطرات، آسیب تهیه می

ء جـرا الا سند پس از تأیید سـازمان الزم این  .گیرد کاهش خطر استان را در بر می
  .است

سندي است که سـازمان بـا مشـارکت     :برنامه ملّی آمادگی و پاسخ -ت
ارچوب سند راهبرد ه، در چاین قانون) 2(مسؤول موضوع ماده کلیه دستگاههاي

ول و مسـؤ  دسـتگاههاي وظایف و اقـدامات  کند و  بحران تهیه می مدیریت ملّی
موقع به  هثر و بنی را جهت آمادگی مطلوب و پاسخ مؤنحوه هماهنگی بین سازما

ـی بـه تصـویب        . نماید می ها تبیین حوادث و بحران این سـند بـا تأییـد سـتاد ملّ
  .رسد شوراي عالی می

سندي است که  اداره کل مـدیریت   :برنامه استانی آمادگی و پاسخ -ث
 ایـن قـانون  ) 2(ول موضوع ماده تان با مشارکت کلیه دستگاههاي مسؤبحران اس

وظـایف و   کند و میپاسخ تهیه  و آمادگی ملّی ، بر اساس برنامهمتناظر در استان
نی را جهـت آمـادگی   ول و نحوه هماهنگی بین سازمااقدامات دستگاههاي مسؤ

ایـن سـند   . نماید ها تبیین می موقع به حوادث و بحران هثر و بمطلوب و پاسخ مؤ
  .االجراء است س از تأیید سازمان الزمپ

ســندي اســت کــه ضــوابط،  :برنامــه ملّــی بازســازي و بــازتوانی  -ج
هاي بازسازي قبل و هاي مؤثر بازتوانی و تهیه طرحوشها، الگوها و ر ارچوبهچ

کلیـه  گیرد و توسط سازمان و با مشـارکت   بعد از حوادث و سوانح را در بر می
ـی  هـ ایـن قـانون، در چ  ) 2(دستگاههاي مسؤول موضوع ماده  ارچوب راهبـرد ملّ
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ـی بـه   .شود بحران تهیه می مدیریت تصـویب شـوراي    این سند با تأیید ستاد ملّ
  .رسد عالی می
سـندي اسـت کـه چگـونگی کـاهش خطـر       : پیوست کاهش خطـر  -چ

هاي ملّی یـا همتـراز     ریزي و اجراي هر یک از برنامه مهدر برناحوادث و سوانح 
ایـن سـند   . نمایـد  و مبتنی بر شواهد تبیـین مـی   از طریق مطالعات میدانیآن را 

مذکور را هاي   که مسؤولیت برنامه این قانون) 2(هاي موضوع مادهتوسط دستگاه
  .رسد شود و به تصویب رئیس سازمان می بر عهده دارند، تهیه می

  ارکان: فصل دوم
  :ارکان موضوع این قانون به ترتیب عبارتند از  -5ماده 
  عالی شوراي –الف 
  سازمان  -ب
  ستاد-پ

مدیریت بحـران کشـور، در    سیاستگذاري کالن در زمینهمنظور  هب -6ماده
مـدیریت بحـران    ، شـوراي عـالی  هاي کلی ابالغی مقام رهبري محدوده سیاست

  :شود با عضویت اشخاص زیر تشکیل می کشور
  ) رئیس شورا(رئیس جمهور یا معاون اول  -1
 زیر کشورو -2

 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  -3

 وزیر راه و شهرسازي  -4

 وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -5

 وزیر نیرو  -6
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 وزیر جهاد کشاورزي -7

 وزیر اطالعات  -8

 رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح  -9

 رئیس سازمان برنامه و بودجه  -10

 رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  -11

 )دبیر شورا( یس سازمانئر -12

 جمهوري اسالمی ایران ئیس جمعیت هالل احمرر -13

یون شوراها و امور داخلی کشـور بـه انتخـاب    یکی از اعضاي کمیس -14
 )به عنوان ناظر(مجلس شوراي اسالمی 

یکی از اعضاي کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسـالمی   -15
 )به عنوان ناظر(

و بـا   دو نفر از متخصصان مدیریت بحران به پیشنهاد رئیس سازمان -16
  جمهور حکم رئیس

ارش مصـوبات شـوراي   اسـت گـز   دبیر شوراي عالی موظف - 1تبصره 
  .ساي قوا ارسال کندعالی را براي رؤ

ي عالی به صورت عـادي حـداقل هـر سـه مـاه      شوراجلسات  -2تبصره 
العاده آن بر حسب ضرورت به درخواست رئیس سازمان  بار و جلسات فوق یک

  .شود تشکیل می
رئـیس   آن دبیـر  و مسـتقر  سـازمان  درعـالی   شوراي دبیرخانه - 3تبصره 

  .است سازمان
ول ابالغ و پیگیري اجراي مصوبات ، مسؤعالی شورايدبیرخانه  -4تبصره 

دستورالعملی برابر عالی  شوراينحوه تشکیل، اداره و اتخاذ تصمیمات . آن است



 

8 

شـدن ایـن قـانون بـه تصـویب       ءاالجرا ماه پس از الزم سه مدت است که ظرف
  .رسد میعالی  شوراي

      :عبارت است ازعالی  شورايوظایف  -7ماده 
ـ روزرسانی سند  و بهتصویب  -الف ظـرف   ی مـدیریت بحـران  راهبرد ملّ

  ماه  پس از تدوین آن سهمدت 
کاهش خطر حوادث و سـوانح،   ملّیبرنامه تصویب و به روزرسانی  -ب

ماه  سه مدت و بازتوانی ظرفبازسازي  ملّیبرنامه  و آمادگی و پاسخ ملّیبرنامه 
  پس از تدوین آنها 

 هايروشـ  ایجـاد و ارتقـاي   جهـت  حمایـت  و هـدایت   ریزي، برنامه -پ
 سـازوکارهاي  و مـالی  هـاي  حمایـت  هـا،  اسـتفاده از بیمـه   نظیر خسارت جبران

 حمایتی هاي صندوق و ویژه تسهیالت تشویقی،
هـاي ملـی مراحـل مـدیریت      ها و برنامـه  بررسی و تصویب سیاست -ت

  بحران 
دیــده در مــدیریت بحــران براســاس  آمــوزش کارکنــان جــایی هجابــ -ث

  عالی  هاي مصوب شوراي نامه آیین
عالی  وضوعاتی که نیاز به طرح در شوراي، سایر مرئیس سازمان –تبصره 

  .کند دارد، به آن شورا پیشنهاد می
موجـب قـانون تشـکیل سـازمان      سازمان، کـه پـیش از ایـن بـه      -8ماده 

ولیت کیل شــده بــود، مســؤتشــ 31/2/1387مــدیریت بحــران کشــور مصــوب 
بخشـی آن را برعهـده   اثر يیکپارچگی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقـا 

  .دارد
یالت دانشگاهی مرتبط و حـداقل  رئیس سازمان، از میان کسانی که تحص

دوره  سال سابقه کار تخصصی در زمینه مدیریت بحران دارنـد بـراي یـک    هفت
ساله به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران با حکـم وزیـر کشـور    پنج
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  .شود منصوب یا عزل می
ساختار سازمانی مناسب و متنـاظر بـراي وظـایف سـازمان در      -1تبصره 

سطوح استانی و شهرستانی به پیشـنهاد سـازمان ، متناسـب بـا حجـم وظـایف،       
اي به ترتیب زیـر نظـر    هاي منطقه گستره جغرافیایی، شرایط اقلیمی و حساسیت

ــانونی و تأییــد ســازمان اداري و  ــدار پــس از طــی مراحــل ق  اســتاندار و فرمان
  .شود استخدامی کشور، طراحی و تصویب می

وراهاي عالی مشروحه ذیل رئیس سازمان به ترکیب اعضاي ش -2تبصره 
  : شود اضافه می

 )3(شهرسازي و معماري ایران موضـوع حکـم مـاده    عالی  شوراي -الف 
بـا  22/12/1351عالی شهرسازي و معماري ایران مصـوب   أسیس شورايقانون ت

  اصالحات و الحاقات بعدي 
قـانون  ) 2(زیسـت موضـوع حکـم مـاده     حفاظت محیطعالی  شوراي -ب

با اصـالحات و الحاقـات    28/3/1353زیست مصوب  حفاظت و بهسازي محیط
  بعدي

تشـکیل وزارت  قـانون  ) 10(موضـوع حکـم مـاده    آب عالی  شوراي -پ
  با اصالحات و الحاقات بعدي 6/10/1379جهاد کشاورزي مصوب 

سـیس بیمـه   قـانون تأ ) 10(موضـوع حکـم مـاده    شوراي عالی بیمه  -ت
  با اصالحات و الحاقات بعدي 30/3/1350مرکزي ایران مصوب

:وظایف سازمان عبارت است از - 9ماده    
 کـاهش  ملّی برنامه بحران،ملّی مدیریت  سند راهبرد تدوین و تهیه -الف

ـی  برنامـه  پاسـخ و  و آمادگی ملّی حوادث و سوانح، برنامه خطر و بازسـازي   ملّ
  جهت تصویب شوراي عالیبازتوانی 
افزایـی   بین سازمانی به منظور ایجاد هم  همکاري و هماهنگی ارتقاي -ب

و تحقق اهداف کالن از طریق تشکیل بانک اطالعاتی تخصصی مدیریت بحران 
، یابی مستندسازي و علت و دسترسی متناسب به نظام جامع مدیریت اطالعات ،

ت قـانون جهـ   ایـن  نیـاز  هاي مورد ، استانداردها و دستورالعملضوابط فنی تهیه
  تصویب در ستاد ملّی 

 در حوادث و سـوانح  خطر درك و توان شناسایی مخاطرات ارتقاي -پ
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 هـاي  تهیه اطلس ملّی مخاطرات طبیعـی و تـدوین برنامـه    از جمله سطح کشور
  جهت تصویب ستاد ملیحوادث و سوانح استانی  خطر کاهش

مخـاطرات و   هـا و مراکـز پـایش    ظرفیـت  کمک به ایجاد و ارتقـاي  -ت
  این قانون ) 2(هشدار سریع در دستگاههاي مرتبط موضوع ماده

تـوان و امکانـات    ه بحران ملّی با اسـتفاده از همـه  فرماندهی پاسخ ب -ث
  کشور در حوزه عمومی و خصوصی 

ایجاد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی براي پاسـخ بـه بحـران از     -ج
هـاي قابـل اطمینـان     نظـام اسـتقرار   جهـت ایجاد هماهنگی ریزي و  جمله برنامه

، عمومی غیردولتی، خصوصی و تأسیسـات  در مؤسسات دولتی آمادگی و ایمنی
وابسته به آنها، ایجاد شبکه ارتباطی اختصاصی بـراي شـرایط اضـطراري، تهیـه     

هاي الزم  و دستورالعمل فنی ها، تدوین ضوابط آمادگی و پاسخ استان هاي برنامه
  هاي امدادي در سطح کشور دمات سازمانجهت استاندارد کردن خ

دولتی داخلی و خارجی  هاينات و کمکجذب، هدایت و توزیع امکا -چ
  قانون اساسی ) 80(با رعایت اصل هشتادم 

  این قانون ) 4(ماده ) ج(ی نمودن بند اتخاذ تدابیر الزم جهت اجرائ -ح
ــازتوانی بازســازي استانداردســازي  -خ ــا همکــاري ســازمان ملــی  و ب ب

  این قانون ) 2(استاندارد و سایر دستگاههاي موضوع ماده 
مـدیریت   در راستاي ارتقـاي   دانش و فناوري کمک به رشد و توسعه -د

در  نـوین پیشـگیرانه   هـاي  فنـاوري  کـارگیري  هب بحران در کشور از جمله ترویج
ــده ــده  ســاخت وســازها، آین ــانی علمــی  پژوهــی و ایجــاد نظــام دی ــق ب از طری

  سسات پژوهشی ها و مؤیا چندجانبه با دانشگاه هاي دوجانبه همکاري
اي و  ثر در سـطح منطقـه  هاي الزم براي همکاري مؤ هارچوبایجاد چ -ذ

خـارجی بـا    هاي کمک توزیع و هاي جذب المللی از جمله تهیه دستورالعمل بین
  قانون اساسی ) 80(رعایت اصل هشتادم 

محور  هاي مردمی براي تقویت مدیریت بحران جامعه توسعه مشارکت -ر
ریـزي و همـاهنگی بـراي     و ترویج فرهنگ ایمنـی در جامعـه از طریـق برنامـه    
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هاي مردمی، نهادهاي غیردولتی،  آموزش، سازماندهی و استفاده از ظرفیت تشکل
 هاي ورزشی، نیروهاي داوطلب مردمی و بخش خصوصی در مدیریت فدراسیون

آمادگی  آموزش و ارتقاي جهتو کارهاي حمایتی و تشویقی  ساز تدوینبحران، 
   مردم در برابر بحران

 مربوط به مـدیریت  مالی، تجهیزات و اقالم امدادي نیازهاي بینی پیش -ز
 دسـتگاههاي  سـایر  و کشـور  بودجـه  و برنامـه  سازمان به اعالم و کشور بحران
  مین آنهاتأ جهت این قانون) 2(ول موضوع ماده مسؤ

هاي مشمول این قانون در مدیریت بحـران  نظارت بر عملکرد دستگاه -ژ
دیدگان و سایر وظایف مربـوط   نحوه ارائه خدمات به آسیب از جمله نظارت بر
  به اجراي این قانون

هاي مورد  نامه ی و تصویبرائهاي اج نامه ، آییننویس لوایح تهیه پیش -س
  نیاز براي طی مراحل قانونی 

هـاي   فعالیـت افزایـی   و هـم  هماهنگیتسهیل انسجام، منظور  به -10ماده 
مـدیریت  و نهادهاي مشمول این قانون در مدیریت بحران، سـتادهاي   دستگاهها

ــی، اســتانی و شهرســتانی هــا و  ، اســتانداريدر ســازمان  بحــران در ســطوح ملّ
  . شود شرح زیر ایجاد می ها به فرمانداري
ست رئیس سازمان و با عضویت معاونان به ریاستاد در سطح ملّی  -الف

هاي کشور، نیرو، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش  وزارتخانه ربط ذي
پزشکی، ارتباطات و فناوري اطالعات، نفت، جهاد کشاورزي، علوم، تحقیقـات  

ــ   ــلح، ام ــاي مس ــتیبانی نیروه ــاع و پش ــاوري، دف ــی، و فن ــادي و دارای ور اقتص
و ارشاد اسالمی ، دادگستري، صـنعت، معـدن و تجـارت،     ، فرهنگخارجهامور

تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سـازمان برنامـه و بودجـه، سـازمان انـرژي اتمـی،       
جمعیت هالل احمر، ستاد کل نیروهاي مسلح، بنیاد مسـکن، سـازمان بهزیسـتی    

ایران  کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی
ایـن  ) 2(هاي مرتبط موضـوع مـاده  ایر دستگاهو س) ره(ه امداد امام خمینی، کمیت
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  .شود قانون، به تشخیص و دعوت رئیس سازمان تشکیل می
به ریاست فرمانـدار    به ریاست استاندار و ستاد شهرستان  ستاد استان -ب

ــا عضــویت مــدیران  د ــاظرر دســتگاهب ــی و همچنــین ســایر  هاي متن ســتاد ملّ
مـدیران  . شـود  به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشکیل مـی  هاي مرتبطدستگاه

دبیران ستادهاي استان و شهرسـتان خواهنـد     مدیریت بحران استان و شهرستان،
  . بود

شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه موظفنـد    در شرایط اضطراري، -پ
ـ   . در ستاد شهرستان حضور یابند یس شـوراي بخـش   رئیس شـوراي شـهر و رئ

  . یابند عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان حضور می دثه بهمنطقه محل حا
ار ، اسـتاندار و شـهرد  الن شهر تهران عالوه بـر فرمانـدار  در ک -1تبصره 

  . د و ریاست ستاد با وزیر کشور استشو تهران به ترکیب ستاد اضافه می
بـار و در شـرایط    مـاه یـک   طور عادي حداقل هـر سـه   اد بهست -2تبصره  

اضطراري و وقوع بحران به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در هر زمـان جلسـه   
  . دهد تشکیل می

سـوم   در شـرایط عـادي بـا حضـور حـداقل دو      جلسات ستاد -3تبصره 
یابـد و تصـمیمات سـتاد بـا اکثریـت آراء حاضـرین اتخـاذ         رسمیت مـی  ءاعضا
هـاي کشـور،    حدود بـه وزارتخانـه  در شرایط اضطراري، ترکیب ستاد م. شود می

نیرو، راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فنـاوري  
د کـل نیروهـاي   اطالعات، نفت، جمعیت هالل احمر، سازمان صدا و سیما، ستا

هاي مرتبط به بحران به تشخیص و دعـوت رئـیس سـتاد    مسلح و سایر دستگاه
مجاز به غیبت در جلسات ستاد در شرایط  شدهنمایندگان دستگاههاي یاد. است

تاد اتخاذ تصمیمات ستاد در شرایط اضطراري توسط رئیس س. اضطراري نیستند
    .است ءاالجرا شود و الزم و ابالغ می

در شرایط اضـطراري، در سـتاد اسـتان، یـک نماینـده از بـین        -4تبصره 
اد شهرستان، نماینده نمایندگان استان  به انتخاب نمایندگان همان استان و در ست
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شهرستان از بین نمایندگان شهرستان   همان شهرستان یا یک نماینده از نمایندگان
  . یابند به عنوان عضو ناظر از مجلس شوراي اسالمی حضور می

اعالم شروع و خاتمه شرایط اضطراري و فرمانـدهی سـتاد در    -11ماده 
  :شود سطوح شهرستان، استان و ملّی به ترتیب ذیل انجام می

به دنبال وقوع مخاطره یا حادثـه در قلمـرو یـک     :سطح شهرستان -الف
رسانی به استاندار، در صـورت لـزوم    شهرستان، فرماندار شهرستان ضمن اطالع

. گیـرد  عهده مـی د و فرماندهی ستاد شهرستان را برکن یاعالم شرایط اضطراري م
  .کند فرماندار در صورت رفع شرایط اضطراري، خاتمه آن را اعالم می

در صورتی که فرماندار، میزان یا شدت حادثه یا بحران  :سطح استان -ب
را فراتر از ظرفیت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخیص دهـد، مراتـب را   

ضـمن   اسـتاندار در صـورت تأییـد گـزارش وي،    . دهـد  رش میبه استاندار گزا
در . گیـرد  ، فرماندهی سـتاد اسـتان را برعهـده مـی    رسانی به رئیس سازمان اطالع
خیر، استاندار در صورت رفـع شـرایط اضـطراري، خاتمـه آن را اعـالم      حالت أ

نـدار را تأییـد نکنـد، فرمانـدار     در صـورتی کـه اسـتاندار گـزارش فرما    . کند می
  . عهده خواهد داشتشرایط اضطراري و خاتمه آن را بر یت فرماندهیولمسؤ

 ، اسـتاندار ثه در فراتر از قلمـرو یـک شهرسـتان   درصورت وقوع مخاطره یا حاد
ورت لزوم شـرایط اضـطراري اعـالم    ، درصرسانی به رئیس سازمان ضمن اطالع

ط گیـرد و در صـورت رفـع شـرای     رماندهی ستاد استان را برعهده میکند و ف می
  .کند ري، خاتمه آن را اعالم میاضطرا

در صورتی که استاندار، شدت یا میزان حادثه یا بحـران   :سطح ملّی -پ
را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دهـد، مراتـب را بـه    

صـورت تأییـد گـزارش وي،     رئیس سـازمان در . دهد رئیس سازمان گزارش می
طراري، فرمانـدهی سـتاد   ر، و اعالم شرایط اضـ رسانی به وزیر کشو ضمن اطالع

گیرد و پس از رفع شرایط اضطراري، خاتمـه آن را از طریـق    عهده میملّی را بر
ندار را تأیید در صورتی که رئیس سازمان گزارش استا. کند وزیر کشور اعالم می
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عهـده  برولیت فرماندهی شـرایط اضـطراري و خاتمـه آن را    نکند، استاندار مسؤ
  .داشتخواهد 

هاي ملّی که پاسخ به آنها نیـاز   در خصوص آن دسته از بحران -1تبصره 
هـاي  اسر کشور و احتماالً درخواسـت کمک هاي سر به بسیج کلیه منابع و ظرفیت

دهد و  گزارش میعالی  شوراي  المللی دارد، رئیس سازمان شرایط را به رئیس بین
یماً فرماندهی را به عهـده  در صورت تأیید گزارش وي، مستقعالی  شوراي  رئیس

  .جمهور است در این حالت، اعالم خاتمه شرایط اضطراري با رئیس. گیرد می
اعالم شروع و خاتمه شرایط اضطراري و فرمانـدهی سـتاد در    -2تبصره 

  .باشد شهر تهران بر عهده وزیر کشور می
:وظایف ستاد عبارت است از - 12ماده     
  در سطح ملّی -الف

ـی کـاهش     بررسی و تأیید سند راهبرد ملّی مدیریت بحران، برنامه -1 ملّ
ـی    ، برنامه ملّی آمادگی و پاسـخ و حوادث و سوانحخطر  و بازسـازي  برنامـه ملّ

  عالی شورايجهت تصویب بازتوانی 
ــی، فرآ   -2 ــوابط فن ــویب ض ــی و تص ــتورالعمل بررس ــدها، دس ــا و  ین ه

  استانداردهاي مورد نیاز در مدیریت بحران
رسانی در  ول و تسریع خدماتتسهیل هماهنگی بین دستگاههاي مسؤ -3

  شرایط اضطراري
نیاز به هماهنگی و مشارکت سایر مواردي که به تشخیص رئیس ستاد  -4
  .نهادهاي عضو ستاد دارد و هادستگاه

  شهرستان   در سطح استان و -ب
،  حـوادث و سـوانح  بررسی و تصویب برنامه اسـتانی کـاهش خطـر     -1

  هاي استانی مورد نیاز آمادگی و پاسخ و سایر برنامهبرنامه استانی 
رسانی در  ول و تسریع خدماتتگاههاي مسؤتسهیل هماهنگی بین دس -2

  شرایط اضطراري
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  ها و تصمیمات ابالغی ستاد ملی اجراي برنامه -3
نیاز به هماهنگی و مشارکت سایر مواردي که به تشخیص رئیس ستاد  -4
  .نهادهاي مشمول این قانون دارد و هادستگاه

سسـات و  ها و مؤ وظایف دستگاههاي دولتی، غیردولتی، تعاونی: فصل سوم
  نهادهاي عمومی غیردولتی

این قانون موظفند اقـدامات  ) 2(ماده  موضوعهاي کلیه دستگاه -13ماده 
  :نمایند ءذیل را اجرا
اي  گونـه  بـه ی مناسب براي مدیریت بحران را ساختار واحد سازمان -الف

هاي سازمانی ستتعیین و به سازمان ارسال نمایند که نیروي انسانی الزم از میان پ
  .موجود تأمین شود

بر اساس استانداردهاي ابالغی سازمان، نسبت به آمـوزش کارکنـان    -ب
  .خود در خصوص مدیریت بحران اقدام نمایند

وظفنـد  ول در امر مدیریت حـوادث م کلیه مدیران و کارشناسان مسؤ-پ
شرایط احـراز صـالحیت    .مدت را طی کنند هاي آموزشی بلندمدت و کوتاه دوره

هریــک از آنــان طبــق دســتورالعملی کــه توســط ســازمان تهیــه و بــه تصــویب 
  . گردد عالی می رسد تعیین می شوراي

ـی و    در تهیه و تدوین راهبرد ملّی مـدیریت بحـران، برنامـه    -ت هـاي ملّ
هاي ملّی و استانی آمادگی و پاسخ،  ، برنامهانحخطر حوادث و سواستانی کاهش 

ـی و    برنامه ملّی بازسازي و بازتوانی و سایر برنامه اسـتانی مـورد نیـاز،    هـاي ملّ
هاي پـایش و  اسـتانداردهاي مـدیریت بحـران، شاخصـ    یندها و ضوابط فنی، فرآ

م ی، همکاري الزهاي اجرائ نامه ها و آیین ورالعملنویس لوایح، دست ارزیابی، پیش
  .را با سازمان داشته باشند

ارچوب هساز و کارهاي کاهش خطر در حوزه وظایف خود را در چ -ث
  .، اجرائی نمایندتهیه و با تأیید سازمان خطر حوادث و سوانحبرنامه ملّی کاهش 
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ارچوب برنامـه  هساز و کارهاي آمادگی و پاسخ دستگاه خود را در چ -ج
  .، اجرائی نمایندسازمانی و پاسخ تهیه و با تأیید ملّی آمادگ
ششـم توسـعه    در برابر حوادث و سوانح ، حداکثر تـا پایـان برنامـه    -چ

ا بـه  منقول خـود ر به کلیه اموال منقول و غیر اي کشور زمینه توسعه پوشش بیمه
  .قیمت کارشناسی فراهم نمایند

ی این بنـد بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان و وزرات امـور       نامه اجرائ آیین
مـاه از تـاریخ    شـش  مـدت  بودجـه ظـرف   ارایی و سازمان برنامه واقتصادي و د

  .رسد ت وزیران میبه تصویب هیأشدن این قانون  ءاالجرا الزم
به تهیه پیوست کـاهش  بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان، نسبت  -ح

  .اي خود اقدام نمایند هاي توسعهخطر براي طرح
ــر   -خ ــه بح ــخ ب ــام پاس ــیس  هنگ ــت رئ ــا درخواس ــه ان، ب ــتاد، کلی  س

  .اختیار ستاد قرار دهند امکانات و تجهیزات موجود خود را در
هاي پـایش و ارزیـابی   ارچوب شاخصهعملکرد خود را در چ  گزارش -د

بندي سازمان، به ایـن سـازمان ارائـه     مصوب هیأت وزیران تهیه و مطابق با زمان
  .نمایند

بحـران  ول در مـدیریت  ها و نهادهـاي مسـؤ  وظـایف دسـتگاه   -14ماده 
  :عبارت است از

هاي آموزش و پـرورش، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و      وزارتخانه -الف
درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاري جمعیت هـالل احمـر و     بهداشت،

اي کشور و بر اساس استانداردهاي سازمان، نسبت  سازمان آموزش فنی و حرفه
لـب  در قا» حـوادث و سـوانح  آمادگی در مقابل «به طراحی و ارائه واحد درسی 

گذرانـدن  . سسات پژوهشی اقدام نمایندبرنامه آموزشی مدارس، دانشگاهها و مؤ
  .    آموزان و دانشجویان الزامی است این درس براي تمامی دانش

  :جمعیت هالل احمر موظف است -ب
هـا،   ها، دهیاري با همکاري شوراهاي اسالمی شهر و روستا، شهرداري -1
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گ و ارشاد اسالمی، سیماي جمهوري اسالمی ایران، وزارت فرهن سازمان صدا و
ول در امور فرهنگی و تبلیغی و ستاد کل نیروهاي مسلح و بـر  هاي مسؤ سازمان

هـاي مـردم    آحاد جامعه، سازمان  اساس استانداردهاي سازمان، نسبت به آموزش
  .نهاد در برابر حوادث و سوانح اقدام نماید

، وزارت داشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکیوزارت بهبــا همکــاري  -2
هـاي   فدراسیونها،  ها، دهیاري کشور، شوراهاي اسالمی شهر و روستا، شهرداري

، غواصی و کوهنـوردي و صـعودهاي ورزشـی    نجات غریق و ورزشی از جمله
وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و نیروهـاي مسـلح و بـر اسـاس        

و  حـوادث و سـوانح  دیـدگان از   آسـیب استانداردهاي سازمان، نسبت به نجات 
مین مایحتاج ایشان تا رفع نیاز مراکز درمانی، اسکان اضطراري و تأانتقال آنها به 

  .و ذخیره اقالم امدادي مربوط به خدمات مذکور اقدام نماید
ج مستضـعفین،  ، سازمان بسی) ره(ی خمین امام امداد کمیته همکاريبا  -3

هاي مرتبط موضوع و سایر دستگاه امور خارجه، وزارت سازمان بهزیستی کشور
 هـاي  کمـک  توزیع و هدایت جذب، این قانون، اقدامات الزم در زمینه) 2(ماده 

انجـام   قانون اساسی) 80(اصل هشتادم  رعایت با را خارجی و داخلی غیردولتی
 توسـط  یادشـده  کمکهـاي  تصـاحب  و اسـتفاده  تصـرف،  و دخـل  هرگونه .دهد

عنـوان عمـل    و بـه  تاسـ  ممنـوع  صورت غیرمجاز به حقوقی و حقیقی اشخاص
مجرمانه تصرف غیرقانونی در امـوال عمـومی یـا دولتـی محسـوب گردیـده و       

  .شود مرتکب برابر قانون مجازات اسالمی مجازات می
  :وزارت نیرو موظف است -پ
ــاري  -1 ــا همک ــور ب ــاورزي و وزارت کش ــاد کش ــازم(وزارت جه ان س
هـاي  رهاي الزم جهـت کنتـرل آب  ، سـازوکا )هـاي کشـور   ها و دهیاري شهرداري
  .در سطح ملّی و استانی را ایجاد نماید) سیالب(سطحی

مان هواشناسی کشور و سایر با همکاري وزارت جهاد کشاورزي، ساز -2
این قانون، نسبت به پیشگیري از خشکسالی ) 2(دستگاههاي مرتبط موضوع ماده

  . اقدامات الزم را انجام دهد
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  .سازي آب براي شرایط اضطراري اقدام نماید هنسبت به ذخیر -3
و ایمـن، سـازوکارهاي الزم جهـت     هاي مناسـب  با ایجاد زیرساخت -4

مین آب و برق مراکز جمعیتـی در شـرایط اضـطراري را بـا همکـاري وزارت      تأ
  .ریزي و اعمال نماید کشور برنامه

بـه   بینی دقیق و هشدار به هنگام وقوع مخاطرات نسبت منظور پیش به -5
  .ایجاد یا تقویت مراکز پایش و هشدار سیالب در کشور اقدام نماید

 ازطریق مؤسسات وابسته ازجملـه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  -ت
شناسـی و مهندسـی زلزلـه،     المللـی زلزلـه   سسه ژئوفیزیـک، پژوهشـگاه بـین   مؤ

  :موظف است شناسی و علوم جوي ه ملّی اقیانوسپژوهشگا
) شناسی پژوهشکده هواشناسی و اقلیم(ناسی ن هواشبا همکاري سازما -1
هاي اطالعـاتی   هاي علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و شبکه و انجمن

  .اقدام کند حوادث و سوانحتخصصی درباره پیشگیري و کاهش خطر 
هنگــام وقــوع مخــاطرات  بینــی دقیــق و هشــدارِ بــه منظــور پــیش بــه -2 

مرکز تحقیقات راه، مسکن و (راه و شهرسازي ساخت، با همکاري وزارت  زمین
، وزارت جهـاد کشـاورزي   )شناسـی  لـیم شهرسازي، پژوهشکده هواشناسـی و اق 

، وزارت صنعت، معدن و تجـارت  )ها، مراتع و آبخیزداري کشور سازمان جنگل(
و سـایر دسـتگاههاي مـرتبط    ) شافات معدنی کشـور شناسی و اکت سازمان زمین(

ن، نسبت به ایجاد یـا تقویـت مراکـز پـایش و هشـدار      این قانو) 2(موضوع ماده
  .  فشان، سونامی و لغزش زمین در کشور اقدام نماید زلزله، آتش
    :وزارت راه و شهرسازي موظف است -ث
با همکاري وزارت کشور و نیروي انتظامی جمهوري اسـالمی ایـران    -1

ــل و       ــل و نق ــه حم ــدیریت یکپارچ ــال م ــراي اعم ــب ب ــازوکارهاي مناس س
سازي قطارهاي شهري در  هاي مواصالتی و همچنین ایمن شریان )ترانزیت(رعبو

  .ریزي و عملیاتی نماید شرایط اضطراري را برنامه
با همکاري وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی بـه منظـور       -2

  .سازي مراکز درمانی اقدام کند ایمن
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، هـا  انقـالب اسـالمی بـا همکـاري شـهرداري      مسـکن ازطریق بنیـاد   -3
و ستاد کل ) هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري(ها، وزارت کشور دهیاري

ــازتوانی ، ارچوب برنامــه ملــی هــنیروهــاي مســلح در چ ضــمن بازســازي و ب
دیـده، در بازسـازي منـاطق روسـتایی      آواربرداري مسـتحدثات و امـاکن آسـیب   

اطمینـان از سـاخت   اي عمل نماید که با  گونه دیده از حوادث و سوانح، به آسیب
واحدهاي مسکونی مقـاوم در منـاطق ایمـن، فرهنـگ، آداب و رسـوم، اقلـیم و       

  .مصالح بومی منطقه رعایت شود
  : موظف است) سازمان هواشناسی کشور(وزارت راه و شهرسازي -ج
هنگـام وقـوع مخـاطرات آب و     بینی دقیق و هشدارِ بـه  به منظور پیش -1

هاي مـرتبط موضـوع   ایر دستگاهورزي و سهوایی، با همکاري وزارت جهادکشا
این قانون، نسبت به ایجاد مرکز پایش و هشدار بهمن، طوفان، گردبـاد،  ) 2(ماده

  .و سرما در کشور اقدام نماید) باد و باد گرم(صاعقه، تگرگ، موج گرما 
با همکاري وزارت نیرو و وزارت جهـاد کشـاورزي شـبکه پـایش و      -2

  .میل کندهشدار سیل در سطح کشور را تک
بینی دقیق و اعالم هشدارهاي الزم، نسـبت بـه تقویـت     منظور پیش به -3

  . مراکز پایش و هشدار خشکسالی اقدام نماید
  :وزارت جهاد کشاورزي موظف است -چ
آفات و ) اپیدمی(گیري همه منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه به -1
هاي گیاهی و جانوري و مشترك انسـان و دام، مراکـز پـایش و هشـدار      بیماري

هاي گیاهی و حیوانی و مشترك انسـان و دام   آفات و بیماري) اپیدمی(گیري همه
پزشـکی،  را با مشارکت سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  

ایـن قـانون،   ) 2(وع مـاده ط موضـ مرتب ها و نهادهايوزارت نیرو و سایر دستگاه
  .ایجاد نماید

هـا و  نسـبت بـه اطفـاي حریـق در جنگل      اري نیروهاي مسلح،با همک -2
  .مراتع اقدام نمایند

  :سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  موظف است -ح
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  با همکاري جمعیت هالل احمر و بر اسـاس اسـتانداردهاي سـازمان،    -1
سـطح آگـاهی مـردم در برابـر      شی بـراي ارتقـاي  هاي آموز یه برنامهنسبت به ته

  .بحران اقدام نماید
رسـانی   با هماهنگی سازمان نسبت به اعالم هشدارهاي الزم و اطـالع  -2

  .ها اقدام نماید آگاهانه به مردم در خصوص مخاطرات و بحران
 بـا  اسـت  موظـف  )بیمـه مرکـزي  (وزارت امور اقتصـادي و دارایـی   -خ
ایـن قـانون،   ) 2(ط موضـوع مـاده  مرتب دستگاههاي همکاري و سازمان هماهنگی

  سـوزي،  آتش اولویت با حوادث و سوانح بیمه گسترش سازوکارهاي الزم جهت
  . را فراهم نماید زلزله ل وسی

بــا ایجــاد وزارت نفــت موظــف اســت بــا همکــاري وزارت کشــور،  -د
گاز، نفت ( هاي انرژي هاي مناسب و ایمن براي ذخیره مناسب حامل زیرساخت

بـراي شـرایط اضـطراري را ایجـاد و نسـبت بـه تـأمین        ) سفید، بنزین، گازوئیل
  . دیده در شرایط اضطراري اقدام نماید سوخت مورد نیاز مناطق آسیب

وزارت کشور موظف است با همکـاري سـتاد کـل نیروهـاي مسـلح       -ذ
ول در مسؤ هاي انی و مالی مردم و سازماننسبت به انتظام امور و تأمین امنیت ج

  .شرایط اضطراري اقدام کند
موظـف  ) هـاي کشـور   هـا و دهیـاري   سازمان شهرداري(وزارت کشور -ر

  : است
وزارت راه و   جمهوري اسـالمی ایـران و  با همکاري نیروي انتظامی  -1

شهرسـازي، سـازوکارهاي الزم بـراي اعمــال مـدیریت شـد آمـد در شــهرها و       
  . دیده را اتخاذ و اجرا کند روستاهاي آسیب

نیروي انتظامی و متولیـان دینـی مـذاهب      با همکاري پزشکی قانونی، -2
تدفین متوفیان ناشی از وقوع  نسبت به انتقال، و تشخیص هویت و رسمی کشور

  .رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کندبحران با 
جــو و نجــات  و طفــاي حریــق، جســتنســبت بــه توســعه ایمنــی، ا -3
    .دیدگان از حوادث شهري و روستایی در مراکز جمعیتی اقدام کند آسیب
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وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات موظـف اسـت بـا همـاهنگی        -ز
هاي الزم جهـت   زیرساخت سازمان و با همکاري وزارت کشور نسبت به ایجاد

) سیم اعم از صـوتی و تصـویري   اي،کابلی، موبایل و بی ماهواره(تأمین ارتباطات 
 ءاي که قادر به حفظ ارتباطات از ابتـدا  در شرایط اضطراري اقدام نماید؛ به گونه

  .تا انتهاي شرایط مذکور باشد
  :درمان و آموزش پزشکی موظف است  وزارت بهداشت، -ژ
سازي دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی جهت درمان  ذخیرهنسبت به  -1
  .در شرایط اضطراري اقدام نمایدحوادث و سوانح  دیدگان از آسیب

هاي اولیه، تخلیه و انتقال مصـدومین بـا تعـداد زیـاد و     نسبت به کمک -2
 .این قانون، اقدام نماید) 2(ط موضوع ماده مرتب هادستگاهدرمان آنها با همکاري 

اقدامات پیشـگیرانه   بینی دقیق، هشدارِ به موقع و انجام به منظور پیش -3
هاي انسانی، نسبت به ایجاد مراکـز پـایش و    بیماري) اپیدمی(گیري در زمینه همه

زیسـت   هاد کشاورزي و سـازمان حفاظـت محـیط   هشدار با همکاري وزارت ج
  .اقدام نماید

کشور و ستاد کـل  با همکاري جمعیت هالل احمر، سازمان بهزیستی  -4
جسـمی و  (مین بهداشـت و درمـان   هاي الزم جهت تأ سازوکار  ي مسلح،نیروها
  . ریزي و اعمال نماید دیدگان در شرایط اضطراري را برنامه آسیب) روحی

  :ستاد کل نیروهاي مسلح موظف است -س
مسـلح، سـازوکارهاي    با همکاري وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهـاي   -1

  .نماید ءحریق هوایی در سطح کشور را اتخاذ و اجرا الزم جهت اطفاي
هاي  هاي امدادي در شرایط اضطراري، یگان جهت پشتیبانی از سازمان -2

اي در سطح کشور تشکیل داده و مطابق با استانداردهاي سازمان نسبت بـه   ویژه
ا هاي که این یگان گونه مناسب براي آنها اقدام نماید؛ بهآموزش و تأمین تجهیزات 

ضـمن    ،حـوادث و سـوانح  بتوانند در کوتاهترین فاصـله زمـانی پـس از وقـوع     
رسانی به رئیس ستاد به محل بحران اعـزام شـوند و اقـدامات امـدادي و      اطالع

   .حفاظتی را تا اعالم کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد به انجام رسانند
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کـه از  هـاي امـدادي   راهبري و کنترل عملیـاتی تیم   رش،نسبت به پذی -3
  .     شوند اقدام نماید نیروهاي مسلح کشورهاي دیگر به محل بحران اعزام می

اي  سازمان آموزش فنی و حرفـه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی -ش
، نسبت به آموزش حوادث و سوانحموظف است به منظور کاهش خطر ) کشور

ات الزم را هاي نیروي انسانی در حـوزه سـاخت و سـاز اقـدام     و توسعه مهارت
  .انجام دهد
معــدن و تجــارت، جهــاد   هــاي نفــت، نیــرو، صــنعت، وزارتخانــه -ص
دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسـلح    درمان و آموزش پزشکی،  بهداشت،  کشاورزي،

ولیت رعایت ایمنی در نگهـداري، حمـل و مصـرف    و سازمان انرژي اتمی مسؤ
  .عهده دارندرزه وظایف دستگاه متبوع خود را بمواد خطرناك در حو

اجرائی این بند مشتمل بر خصوصیات و شـرایط ویـژه     نامه آیین -تبصره
پیشـنهاد   حمل و نقل مواد موضوع این بند و نحـوه جبـران خسـارات وارده، بـه    

زیست، ظرف مدت شش ماه از ابـالغ   شترك سازمان و سازمان حفاظت محیطم
  .رسد تصویب هیأت وزیران می این قانون به
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان،      ه و شهرســازي،وزارت را -ض
ها موظفند در اجراي قوانین و مقررات مربوط بـه مقـاوم    ها و دهیاري شهرداري

  .استانداردهاي سازمان را اعمال نمایند  ها، بودن ساختمان
آوري افـراد در   سازمان بهزیستی کشور موظف است به منظـور تـاب   -ط

ل احمـر و کمیتـه امـداد امـام     برابر حوادث و سوانح، با همکاري جمعیت هـال 
اجتماعی اقدامات الزم را به  -هاي روانی نسبت به مشاوره و حمایت) ره(خمینی

  . عمل آورد
ها و نهادهاي مشمول این قانون در سند وظایف تفصیلی دستگاه -تبصره

  . شود ملّی مبتنی بر آن تعیین می  هاي راهبرد ملّی مدیریت بحران و برنامه
، چنانچـه خـدمات و   در شرایط اضطراري و پاسخ بـه بحـران   -15ماده 

ها و نهادهاي دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و امکانات دستگاه
بر بوده به نحوي که احتمال وقوع خسارات جانی و مادي وجود یا ارائه آنها زمان
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ــات  داشــته باشــد، بخشــ هاي خصوصــی و تعــاونی موظفنــد خــدمات و امکان
در ایـن مـوارد، هزینـه    . موجودشان را به درخواست رئـیس سـتاد ارائـه دهنـد    

 اسـاس  بـر   وجـود،  هاي قانونی و در صورت عـدم  طبق تعرفه شده  خدمات ارائه
  .شود دهنده پرداخت می دستگاه سفارشعرف، از سوي 

  اعتبارات: فصل چهارم
 انجـام  منظـور  بـه  اسـت،  مکلـف  کشور بودجه و برنامه سازمان -16ماده

ذیل امور  بحران، برابر در و کاهش خطر و آمادگی پیشگیري به مربوط اقدامات
ایجـاد  » کشـور  مدیریت بحران«فصلی تحت عنوان   اقتصادي در بودجه سنواتی،

هاي فعلی را در ایـن فصـل تجمیـع     شده در فصول و برنامه کند و اعتبارات درج
 این قانون ذیـل ) 2(ي موضوع مادهها و نهادهادستگاه نیاز مورد اعتبارات. نماید
 سـاالنه  بودجه الیحه در سازمان پیشنهاد به بنا مشخصی در این فصل هاي برنامه
  .شود می منظور

شده موظفند گـزارش نحـوه مصـرف    یاد ها و نهادهايدستگاه -1 تبصره
ماهه و ساالنه تهیه کننـد و بـه سـازمان ارائـه     را به صورت شش مذکور اعتبارات

  .دهند
ـی   برنامـه  ارچوبهچ در دولت -2 تبصره حـوادث و  خطـر   کـاهش « ملّ

 و ناپایدار روستایی و شهري مسکونی واحدهاي مالکان تشویق منظور به »سوانح
تسـهیالت و   سـاله  همـه  شـان،  مسـکونی  واحـدهاي  نوسـازي  به فرسوده بافت
هاي راه و شهرسـازي و امـور    پیشنهاد مشترك وزارتخانه به را هاي فنی الزمکمک

اقتصادي و دارایی و سازمان با تصویب هیأت وزیران در الیحه بودجـه سـاالنه   
  . کند بینی می کل کشور پیش

از  هـا،  حوادث و بحـران  پاسخ به منظور دولت مکلف است به -17ماده 
الحاق برخی مـواد بـه قـانون تنظـیم     قانون ) 28(ماده ) م(اعتبارات موضوع بند 

 اعتبـار  این. ، استفاده کند4/12/1393مصوب  )2(بخشی از مقررات مالی دولت 
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 سازمان بـراي پاسـخ در   تأیید با خزانه و تنخواه طریق از حادثه، وقوع محض به
در صورت نیاز به اعتباري  .شود می هزینه ی و پاسخهاي آمادگ  برنامه ارچوبهچ

ص وزیـران اعتبـار الزم را تخصـی    ت تواند با تصویب هیأ ر آن، دولت میمازاد ب
ینـد قـانونی   ماه پس از تخصیص اعتبـار، فرآ  دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک

  .اصالح بودجه را انجام دهد
ـ ( سـال  هر ابتداي در ماده این اعتبار از سی درصد -1 تبصره صـورت   هب

 وقـوع  صـورت  در تـا  گیـرد  مـی  قـرار  سازمان اختیار در) درصد تخصیص صد
  .شود هاي آمادگی و پاسخ هزینه  برنامه ارچوبهچ در ،ها حوادث و بحران

هاي بارات ردیفکاهش اعت طریق از سال پایان در مذکور تنخواه -2 تبصره
 تسـویه  بودجـه  متمم یا اصالحیه ارائه طریق از یا یمتفرقه یا دستگاههاي اجرائ

  .شود می
 سـایر  و عمـومی  محاسـبات  قـانون  شمول از مذکور اعتبارات -3 تبصره

 از قـانون  موجـب  بـه  کـه  اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون« رعایت با مقررات
 هسـتند  مسـتثنی  دولت عمومی مقررات سایر و عمومی محاسبات قانون رعایت
  .است مستثنی »6/11/1364 مصوب

بار تنخواه و میـزان و نـام   مین اعتنحوه تأ سازمان مکلف است -4تبصره 
هایی که از اعتبارات آنها کسر شده را در قالب گزارشی تـا پایـان همـان    دستگاه

بودجه و محاسبات و کمیسیون شوراها و امور داخلی   سال به کمیسیون برنامه و
  .کشور مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

ـی و اسـتان   دستگاههاي اجرائ مدیران  -18ماده  مجازنـد    ی در سـطح ملّ
بـه اسـتثناي   ها، در چارچوب اعتبارات جـاري   انهنگام پاسخ به حوادث و بحر

اي تحت اختیار بـا   هاي سرمایه و تملک دارایی) 2(و)1(مواد » حقوق و دستمزد«
هزینه کننـد  ) در سطح استانی(و استانداران ) در سطح ملّی(تأیید رئیس سازمان 

 . تا بالفاصله پس از رفع شرایط اضطراري از طریق سازمان تأمین گردد
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 انجـام  منظـور  بـه  و سازمان پیشنهاد به بنا است، موظف دولت -19ماده 
 هاي مسـکونی شـهري و روسـتایی، بازسـازي     سازي ساختمان مقاوم  نوسازي و

 اعتبـارات  ،حوادث و سـوانح دیده از  آسیب افراد بازتوانی و دیده خسارت مناطق
 تسـهیالت  وکارمزد سود التفاوت مابه بالعوض و هايکمک قالب در را نیاز مورد
خزانـه   تنخـواه  یـا  سـاالنه   بودجـه  در شده بینی پیش هاي ردیف طریق از بانکی

الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از     قانون  )28(ماده ) م(موضوع بند 
 پایـان  تـا  حداکثر مذکور تنخواه. کند پرداخت و مین، تأ)2(مقررات مالی دولت 

 مـتمم  یـا  اصـالحیه  ارائـه  عمـومی،  مصارف در جویی صرفه محل از سال همان
  .شود می تسویه ساالنه بودجه

 ریـزي  برنامـه  اي گونه به ربط ذي هايدستگاه هماهنگی با سازمان -تبصره
 جبـران  در بالعـوض  هـاي کمک بـه  نسـبت  بیمه اقدامات اعتبارات سهم که کند

 با یابد و افزایش ساالنه غیردولتی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی از خسارات
  .کاهش یابد هاکمک میزان این بیمه، کامل پوشش

  و تخلفات  جبران خدمات: فصل پنجم
ایـن قـانون و   ) 2(ن دسـتگاههاي موضـوع مـاده   کلیـه کارکنـا   -20مـاده  

نماینـد،   مـی  ها به هر نحوي همکاري اشخاصی که در پاسخ به حوادث و بحران
» فـداکار «در صورت آسیب یا فوت ناشی از انجام وظـایف محولـه، بـه عنـوان     

نامه اجرائی  نحوه تشویق و قدردانی از افراد یاد شده طبق آیین. شوند شناخته می
 ایـن قـانون بـه    االجـراء شـدن   الزمماه از تاریخ  شش مدت که ظرف خواهد بود

   .رسد یپیشنهاد سازمان به ابالغ هیأت وزیران م
  نامـه موضـوع ایـن مـاده،     دولت موظف است در مقررات و آیین -تبصره

افراد مشمول درجات شهادت و جانبازي   ضمن تعیین مراتب فداکاري خدمتی ،
  .بینی کند را نیز پیش

ـ    مسؤ -21ماده  ا بـاالترین مقـام هـر یـک از     ولیت اجـراي ایـن قـانون ب
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از وظایف صورت تخلف  درباشد و  این قانون می) 2(هاي موضوع ماده دستگاه
ي و نهادهـا  هاوالن و یا کارمنـدان دسـتگاه  ؤهر یک از مقامات، مس مقرر توسط

سازمان و یـا اسـتانداران و فرمانـداران حسـب مـورد       رئیس ،این قانون شمولم
ت تهـاي رسـیدگی بـه تخلفـا    أتخلفات صورت گرفته را بـه هی  مکلفند گزارش

ماه به  هاي مزبور مکلفند ظرف مهلت یک أتهی. ارائه دهند دستگاه مذکوراداري 
هـاي وارده   به نسبت میزان تخلف و زیان ،پرونده رسیدگی و در صورت تخلف

ــازات  ــی از مج ــد  یک ــاي بن ــاي  ه ــا» د«ه ــاده » ك« ت ــیدگی    )9(م ــانون رس ق
  . را اعمال نمایند 07/09/1372اداري مصوب  تخلفات به

 مجرمانـه عنـوان   کارکنان، یا و مقامات از هریکهرگاه تخلف  -1 تبصره
قـانون    )19(اداري مطـابق مـاده    تخلفـات  نیز داشته باشد هیـأت رسـیدگی بـه   

  .کند میعمل  07/09/1372اداري مصوب  تخلفات رسیدگی به
 بـه  رسـیدگی  قانون شمول از که نهادهایی و دستگاهها درمورد -2تبصره

 بـه  مربـوط  مقـررات   مطابق هستند خارج 07/09/1372 مصوب اداري تخلفات
صـالح گـزارش    شود در غیر این صورت مراتـب بـه مراجـع ذي    می عمل خود
  .شود می

جرمی مرتبط بـا  تخلف یا از مقامات مزبور که از وقوع  هریک -3تبصره 
 صـالح  ذي مراجـع  بـه  را مراتب و دوش مطلع ،بحرانوظایف مقرر در مدیریت 

 بـه  عنـوان تخلـف اداري محسـوب و    این اقـدام بـه   نکند اعالم ياراد یا یئقضا
 خـدمات  از دائم انفصال به تکرار درصورت و موقت انفصال سالدو تا ماه شش
  .گردد می محکوم عمومی و دولتی

هاي مشمول این قانون در سـطوح  هر یک از مسؤوالن دستگاه -22ماده 
ـی،  مختلف موظفند مصوبات و دستورات رئیس سازمان و    روساي سـتادهاي ملّ

هـاي   استانی و شهرستانی را با تدارك و فعال نمودن کلیه امکانات و توانمنـدي 
ی نمایند و گزارش عملکرد خود طه در بازه زمانی تعیین شده اجرائدستگاه مربو

عـدم اجـراي   . ارائـه نماینـد   یس سـازمان و رؤسـاي سـتادهاي مـذکور    را به رئ
ارائه گزارش عملکرد، تخلـف محسـوب و    مصوبات و دستورات مزبور یا عدم
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  .   این قانون خواهد بود) 20(مشمول حکم مندرج در ماده 
ذیـل  ) 3(نمایندگان دسـتگاههاي عضـو سـتاد موضـوع تبصـره       -تبصره 

از  )بـه تشـخیص رئـیس سـتاد    (غیرمجـاز   این قانون درصورت غیبـت ) 9(ماده
و حسب مورد به  جلسات در شرایط اضطراري، به هیأت تخلفات اداري معرفی
  .شوند انفصال از خدمات دولتی از پانزده روز تا یک ماه محکوم می

وظیفـه    تاي اجراي این قانون،چنانچه فرد یا افرادي که در راس -23ماده 
در انجام وظیفه مرتکب تقصیر گـردد و از    موریتی به آنها محول شده باشد،و مأ

ولیت مدنی مورد موجب مسؤحسب   ،صدمه و خسارتی حاصل شود  این حیث،
  .و کیفري خواهد بود

تواند حسـب مـورد نسـبت بـه تخلفـات و جـرائم        سازمان می -24ماده 
ارتکابی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با اجـراي ایـن قـانون اعـالم     
تخلف یا جرم کند و نماینده حقوقی سازمان در تمـام مراحـل دادرسـی اعـم از     

  .مدنی یا کیفري شرکت کند
ایـن  ) 2(ضوع ماده ول دستگاههاي موو اشخاص مسؤسازمان  -25ماده 

ن این قانو ماه از تاریخ تصویب ششمدت ائی که ظرف نامه اجر قانون طبق آیین
از سـختی کـار برخـوردار     رسد به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می

  .خواهند شد

  پایش و ارزیابی: فصل ششم
هاي است جهت نظارت بـر عملکـرد دسـتگاه    سازمان موظف -26ماده 

. کند ءمشمول این قانون، نظام پایش و ارزیابی مدیریت بحران را طراحی و اجرا
هاي دستگاههاي مشمول ایـن قـانون، شاخصـ   در این راستا، سازمان با همکاري 

عملکرد را تدوین کرده و پس از تصـویب هیـأت وزیـران نسـبت بـه دریافـت       
  .نماید ها و نهادهاي مذکور اقدام میانی معین از دستگاههاي زم ر بازهد  گزارش

ها و اسـت گـزارش عملکـرد سـاالنه دسـتگاه      سـازمان موظـف   -تبصره
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یـک نسـخه از   . نهادهاي مشمول این قانون را بـه رئـیس جمهـور ارائـه نمایـد     
نه کشـور بـه هـر یــک از     ر هنگـام تقـدیم الیحـه بودجــه سـاال    گـزارش مـذکو  

بودجـه و محاسـبات و شـوراها و امـور داخلـی کشـور         هاي برنامه و کمیسیون
  .شود مجلس شوراي اسالمی ارسال می

ازمان موظـف  منظور نظارت بر تحقق اهداف این قـانون، سـ   به -27ماده 
هاي کـالن  ایـن قـانون، شاخصـ    ها و نهادهاي مشمولاست با همکاري دستگاه

ناشـی از   ارزیابی اثربخشی مدیریت بحران در کشور شامل میـزان مـرگ و میـر   
و  حوادث و سوانح، میزان خسارات اقتصادي مستقیم ناشی از حوادث و سوانح

ها و نهادهـاي  ش سـاالنه آن را بـا همکـاري دسـتگاه    مانند آن را تدوین و گزار
ر و هنگـام  جمهـو  رئیس یک نسخه از این گزارش به . مذکور تهیه و منتشر کند
  .شود اسالمی ارائه مینه کشور به مجلس شوراي تقدیم الیحه بودجه ساال

  سایر مقررات: فصل هفتم
 منـاطق  بازسازي در از تاریخ تصویب این قانون، قانون تسریع -28ماده 

  .شود ملغی می 19/3/1392غیرمترقبه مصوب  حوادث اثر در دیده آسیب
اقدامات سازمان مدیریت بحـران کشـور و سـایر دسـتگاههاي      -29ماده 

تشکیل سازمان مـدیریت بحـران کشـور مصـوب     ربط مبتنی بر احکام قانون  ذي
االجراء شدن این قانون تنفیـذ   تا زمان الزم 1394هاي  در طول سال 31/2/1387
  .شود می

**************  
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  د/5320/52 شماره
  29/1/1396تاریخ 

  به مجلس شوراي اسالمیعمران  گزارش کمیسیون
بـه ایـن   که  101مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور به شماره چاپ الیحه 
بـا   20/1/1396عنوان کمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود، در جلسه  کمیسیون به

هاي مجلس مـورد   ربط و کارشناسان مرکز پژوهش حضور مسؤوالن اجرائی ذي
شرح زیـر تصـویب    بحث و بررسی قرار گرفت و موارد ارجاعی با اصالحاتی به

  .شد
نامه داخلی تقدیم مجلس شوراي اسالمی  اینک گزارش آن در اجراي آیین

  .گردد می
  

  عمران کمیسیونرئیس 
  محمدرضا رضایی                             

  :اصالحات کمیسیون
  .عیناً تصویب شد) 2(ماده) پ(بند - 
  :شرح زیر اصالح و تصویب شد با حذف جزء به) 6(تبصره ماده - 

  .شود سازمان به ترکیب اعضاي شوراي عالی بیمه اضافه میرئیس  - تبصره
  :شرح زیر اصالح و تصویب شد به) 7(ماده) ح(بند - 
ربــط بــه ایجــاد و گســترش  پیگیــري و الــزام دســتگاههاي اجرائــی ذي - ح

هـا،   اي سـاختمان  سازي و بهسازي لرزه بینی و پیشگیري، مقاوم هاي مؤثر پیش سامانه
  هاي حیاتی و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده انزیرساختها و ابنیه و شری

  :شرح زیر اصالح و تصویب شد به) 7(ماده) خ(بند - 
هاي ربـط بـه ایجـاد نظـام روشـ      اجرائی ذيپیگیري و الزام دستگاههاي  - خ
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هـاي مـالی و سـازوکارهاي     هـا، حمایـت   اتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه
  هاي حمایتی صندوقتشویقی، تسهیالت ویژه و 

  ):13(ماده) 2(تبصره  - 
منظور تشویق مالکان واحـدهاي مسـکونی شـهري و روسـتایی      به - 2تبصره

ناپایدار و بافت فرسوده براي نوسازي واحدهاي مسکونی به تشخیص دسـتگاههاي  
ربط همه ساله ردیف کمکهاي فنی و اعتباري را بـه پیشـنهاد سـازمان در قـانون      ذي

  ر./بینی نماید بودجه ساالنه پیش
  

  
  
  
  
  
   

  


