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ــب  ــد اغل ــن فراین ــوانح اســت. ای ــی از س ــازی1، پاســخ و بازیاب ــات بمنظــور آماده س ــرد اقدام ــزی و کارب ــازماندهی، برنامه ری ــا س ــوانح همان ــت س مدیری
بعنــوان »چرخــه ســانحه«2 متشــکل از فازهــای مختلــف پیشــگیری و کاهــش، برنامه ریــزی آماده ســازی، پیش بینــی و هشــدار بهنــگام، پاســخ و بازیابــی 

ــردد. ــیم می گ ترس

مدیریــت خطــر ســوانح عبارتســت از بکارگیــری سیاســتها و راهبردهــای کاهــش خطــر ســوانح بــا هــدف پیشــگیری از خطــر ســانحه ای جدیــد، کاهــش 
خطــر ســانحه موجــود و مدیریــت خطــر باقیمانــده کــه بــه تقویــت تــاب آوری و کاهــش خســارات ســوانح کمــک می نماینــد. در راهبــرد کلــی بــرای کاهــش 
خطــر ســوانح، معیارهــا و بســتر مدیریــت خطــر ســوانح بایــد مشــخص گردنــد و تهدیدهــای بالقــوه بــه اجتمــاع و محیــط آن )مخاطــره( شناســایی شــوند. 
در چنیــن راهبــردی همچنیــن آســیب پذیری اجتماعــی و فیزیکــی بایــد تحلیــل شــود و خطرهــای بالقــوه ناشــی از ســناریوهای متعــدد مخاطــره بمنظــور 
اجــرای اقدامــات بــرای کاهــش ایــن خطــرات تعییــن گردنــد. بنابرایــن، مدیریــت خطــر ســوانح مســتلزم شــناخت عمقــی عوامــل ریشــه ای و علــل زمینــه ای 

منجــر بــه ســوانح اســت تــا بتــوان بــه راه حل هــای عملــی، مناســب و پایــدار بــرای اجتمــاع در معــرض خطــر دســت پیــدا کــرد.

preparedness
   disaster cycle

last-mile
   remote sensing
   geographical navigation satellite system

geographical information system (GIS)
elements-at-risk

   elevation
   multi-hazard risk assessment

Location
   crowdsourcing
   web-GIS
   visualization
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نقش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در مدیریت خطر سوانح  

فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات حائــز نقشــی بســیار مهــم در تمامــی فازهــای چرخــه مدیریــت )خطــر( ســوانح یــا بعبارتــی کاهــش و پیشــگیری ســوانح، 
ــن  ــا و همچنی ــع آوری داده ه ــر در جم ــری اجتناب ناپذی ــه عنص ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــامانه های فن ــتند. س ــی هس ــخ و بازیاب ــازی و پاس آماده س
ــن،  ــره زمی ــاهده ک ــی از راه دور4 مش ــده اند. ردیاب ــل ش ــوانح تبدی ــر س ــش خط ــت اثربخ ــرای مدیری ــرحد3" ب ــن س ــای "آخری ــع برونداده ــل و توزی تحلی
ماهواره هــای ارتباطــی، ســامانه های ماهــواره ای رهیابــی جهانــی5 و ســامانه های اطالعــات جغرافیایــی )جــی آی اس(6 در واقــع کاربردهــای مفیــد فنــاوری 

ــد.  ــکار رفته ان اطالعــات و ارتباطــات هســتند کــه در فعالیتهــای مدیریــت خطــر ســوانح بشــکلی گســترده ب

ــاره عناصــر  ــا اطالعــات بســیار تفصیلــی درب ــن در حــال حاضــر داده هــای کوچکتــر از یــک متــر را همــراه ب ــره زمی ــاهده ک ــای مش ماهواره ه  •
ــنجی  ــرای خطرس ــی ب ــیار مهم ــای بس ــه درونداده ــد ک ــه می کنن ــا( ارائ ــال فرازه نم ــوی دیجیت ــا8 )الگ ــن فرازه نم ــر7 و همچنی ــرض خط در مع
ــری اراضــی و مقــررات ســاختمانی می باشــند.  ــزی کارب ــه برنامه ری ــرای فعالیتهــای کاهــش و پیشــگیری ازجمل چندمخاطــره ای9 و ایجــاد راه حلهــا ب

ــد.  ــک می نماین ــوانح کم ــارات س ــت خس ــیالبها( و نگاش ــد س ــوانح )مانن ــش س ــه پای ــن ب ــن همچنی ــره زمی ــاهده ک ــای مش ماهواره ه
ــه کار  ــره ب ــراری و غی ــای اضط ــه، بســیج کمکه ــگام، تخلی ــه هشــدار بهن ــوانح ازجمل ــازی س ــای آماده س ــز در فعالیته ــی نی ــای ارتباط ماهواره ه  •

می رونــد. 
ــد  ــن )مانن ــرکات زمی ــش ح ــوانح - پای ــر س ــازی در براب ــای آماده س ــف( فعالیته ــد: ال ــکار می رون ــر ب ــد زی ــرای مقاص ــی ب ــای رهیاب ماهواره ه  •
رانــش زمیــن(، ارســال هشــدارهای بهنــگام بــه مناطــق دوردســت )ازجملــه افــراد در اجتماعــات روســتایی یــا منــزوی( بــا اســتفاده از تعــداد خاصــی 

ــوه11.  ــپاری انب ــق برونس ــی10 از طری ــص جانمای ــات مخت ــن اطالع ــوانح - تأمی ــه س ــخ ب ــای پاس ــی وب( فعالیته ــای رهیاب ماهواره ه
جــی آی اس بشــکلی گســترده در تمامــی فازهــای چرخــه مدیریــت خطــر ســوانح بمنظــور دریافــت داده هــای ورودی از دامنــه وســیع منابــع ماننــد   •
ــد. جــی آی اس  ــی و پیمایشــها اســتفاده می گردن ــی از راه دور(، ماهواره هــای ارتباطــی، ماهواره هــای رهیاب ــن )ردیاب ماهواره هــای مشــاهده کــره زمی
حــاوی محیطــی بــرای تحلیــل و ادغــام داده هــای ورودی از کلیــه منابــع مذکــور و آماده ســازی محصــوالت خــاص معطــوف بــه کاهــش و پیشــگیری 
ســوانح، آماده ســازی و پاســخ و همچنیــن بازیابــی اســت. فنــاوری جــی آی اس بطــوری فزاینــده از طریــق وب-جــی آی اس12 بــا برنامه هــای نرم افــزاری 
ــه  ــری را در زمین ــن تصمیم گی ــا و همچنی ــری13 داده ه ــیم بص ــادل و ترس ــازی، تب ــه ذخیره س ــی ک ــامانه های اینترنت ــردد. س ــام می گ ــی ادغ اینترنت

کاهــش خطــر ســوانح ممکــن می ســازند نیــز در تمامــی فازهــای مدیریــت )خطــر( ســوانح کاربــرد دارنــد. 
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چگونگی کاربرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطات برای مدیریت خطر سوانح    

انواع فناوری اطالعات و ارتباطات برای خطرسنجی و ترسیم بصری خطر 

شکل 1: جریان فعالیت نگاشت تخلیه و مخاطره / خطر اجتماع محور5

1 ر ژئوبینگ ان
نرم افزا

نرم افزار ژئوبینگ ان

نرم افزار ژئوبینگ ان

مشــاهده شــهر: گروهــی از متخصصیــن ژئوبینگ اینفووب2نرم افزار ژئوبینگ ان
کاهــش خطــر ســوانح مشــاهده میدانــی 

ــد ــام می دهن انج

بــر  مبتنــی  مباحثــه  برنامه ریــزی 
و  پایــه  نقشــه های  در  اطالعــات 
ترســیم  شــهر3.  مشــاهده  داده هــای 
تصمیم گیــری  در  رایانــه ای  بصــری 

تیمــی. 

تبــادل و تحلیــل: دســت اندرکاران4 و 
ــات  اجتماع

برنامه های کاهش خطر سوانح 
نقشه تخلیه 

1

2

3

5

4

GeoBingAn
GeoBingInfoWeb

   town-watching

community-based
topography
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توضیــح مترجــم: در ســالهای اخیــر، واژه »ذینفعــان« بعنــوان متــرادف هــر دو واژه انگلیســی stakeholders و beneficiaries در بســیاری از متــون فارســی اســتفاده می گــردد، حــال آنکــه دو واژه مذکــور در متــون انگلیســی بــا توجــه 
بــه تمایــز مشــخص معنایــی خــود بــه هیــچ وجــه معــادل یگدیگــر بــکار نمی رونــد. در ایــن راســتا، اینجانــب »دســت انــدرکاران« را معــادل stakeholders در ایــن متــن اســتفاده نمــوده ام.

خطرســنجی ســوانح شــامل مــوارد زیــر اســت: شناســایی مخاطــرات - تحلیــل ویژگیهــای مخاطــره )جانمایــی، شــدت، فراوانــی( - تحلیــل در معــرض بــودن 
ــل انتظــار - ارزیابــی شــدت خطــر. تدویــن  و آســیب پذیری )ابعــاد فیزیکــی، اجتماعــی، ســالمت، زیســت محیطی و اقتصــادی( - محاســبه خســارات قاب
الگوهــای مختلــف فیزیکــی باکیفیــت و موجــود بــودن داده هــا باعــث افزایــش ظرفیــت تحلیــل مخاطــره، در معــرض بــودن، آســیب پذیری و خطــر گشــته 

اســت. ردیابــی از راه دور و جــی آی اس نقــش شــاخصی را در ایــن میــان ایفــا می نماینــد. 

ــران نهایــی انجــام می گــردد. بنابرایــن، ترســیم بصــری خطــر بایــد بطــور خــاص متمرکــز  ــه کارب ــا هــدف اطالع رســانی خطــر ب ترســیم بصــری خطــر ب
ــر  ــر دســت اندرکاران هدفگــذاری شــده تمرکــز داشــته باشــد. خطرســنجی توســط گروهــی از متخصصیــن موضوعــی انجــام می شــود و نقشــه خطــر ب ب
ــوردار از  ــه برخ ــت اندرکاران مربوط ــط دس ــر توس ــی خط ــه ارزیاب ــد. البت ــد ش ــه خواه ــن تهی ــن متخصصی ــیر ای ــگاری6 و تفس ــای مکان ن ــای مهارته مبن
دانــش و مهارتهــای مــورد نیــاز انجــام می گــردد. از ایــن رو، اطالعــات خطــر بایــد بشــکلی ارائــه شــود کــه دســت اندرکاران بتواننــد از ایــن اطالعــات در 

ــد. ــتفاده کنن ــری اس تصمیم گی

از آنجایــی کــه خطــر پدیــده ای در حــال تغییــر از لحــاظ مکانــی اســت، فنــاوری جــی آی اس امــروزه ابــزاری اســتاندارد بــرای تولیــد و ارائــه اطالعــات خطــر 
می باشــد. خطــر را می تــوان در قالــب اطالعــات آمــاری بــه ازای هــر واحــد مدیریتــی، منحنــی  خطــر، نقشــه، پویانمایــی، نرم افــزار وب-جــی آی اس، مرکــز 

تســویه یــا زیرســاخت مکانــی داده هــا و ســامانه های پشــتیبان تصمیم گیــری ارائــه نمــود. 
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اطالع رســانی خطــر بــه افــراد ســاکن در مناطــق ســانحه خیز باعــث پیامدهــای اثربخش تــر در کلیــه مراحــل مدیریــت خطــر ســوانح می گــردد و اطالعــات 
ــای  ــود راهبرده ــات کاهــش خطــر و بهب ــاذ اقدام ــق اتخ ــود از طری ــی خ ــرل بیشــتر زندگ ــات در آن مناطــق بمنظــور کنت ــه اجتماع ــز ب ارزشــمند را نی
ــر  ــری خط ــیم بص ــانی و ترس ــای اطالع رس ــن برنامه ه ــور تضمی ــر بمنظ ــوارد زی ــردن م ــاظ ک ــه لح ــبت ب ــتگذاران نس ــد. سیاس ــه می نمای ــاب آوری ارائ ت

ــد:  ــب می گردن ــش ترغی اثربخ

اطالع رسانی به اجتماعات در معرض خطر حتی در مناطق دوردست بمنظور شناسایی آسیب پذیری و ظرفیت آنان.   •
افزایــش دسترســی بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از طریــق گســترش زیرســاخت و ادغــام خدمــات ذخیره ســازی و همچنیــن کانالهــای ارتباطــی   •

متنــوع و اضافــی. 
پیشبرد دسترسی به اطالعات از طریق ترجمه مطالب مدیریت خطر سوانح به زبانهای محلی و توزیع گسترده آنها.   •

شکل 2: دوره آموزشی درباره کاربرد انواع فناوری اطالعات و ارتباطات در زمینه مدیریت خطر سوانح در آوائو برنگی1 در فیلیپین که دست اندرکاران در سطح 
برنگی امکان مشارکت در نگاشت تخلیه و مخاطره اجتماع محور را با استفاده از نرم افزار گوشی همراه پیدا کردند 

GeoBingAn
Awao Barangay

geo-tagged

1
2
3

انواع فناوری اطالعات و ارتباطات برای کاهش و پیشگیری از سوانح   

فــاز اول چرخــه مدیریــت خطــر ســوانح، کاهــش و پیشــگیری می باشــد. عبــارت کاهــش بــه کــم کــردن یــا حداقــل ســازی تأثیــرات نامطلــوب رویدادهــای 
ــوب رویدادهــای پرمخاطــره تمرکــز  ــر هــدف اجتنــاب کامــل از تأثیــرات بالقــوه نامطل ــگیری بیشــتر ب پرمخاطــره برمی گــردد در حالیکــه عبــارت پیش
دارد. فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بــه خطرســنجی زمینــه ای و همچنیــن تدویــن برنامه هــای اتخــاذ اقدامــات مناســب ســازه ای و غیرســازه ای کمــک 
ــی و  ــرایط کنون ــرای ش ــر ب ــرض خط ــر در مع ــن عناص ــرات و همچنی ــا مخاط ــاط ب ــی3 در ارتب ــده زمین ــانه گذاری ش ــات نش ــب اطالع ــد. کس می نماین

ــا را می بخشــد.  ــا و مزای ــی هزینه ه ــکان مقایســه کًم ــا ام ــه م ــی کاهــش خطــر ب ــای احتمال گزینه ه

نقشــه های خطــر و مخاطــره را می تــوان بــر برنامه هــای موجــود توســعه محلــی در محیــط جــی آی اس ترســیم نمــود. جانمایــی زیرســاختها و ســاختمانهای 
موجــود و در حــال ســاخت را می تــوان بــا توجــه بــه ســناریوهای متعــدد مخاطــره تکــی مقایســه نمــود و تغییــرات در خطــر را بــرای هــر ســناریو تحلیــل 
کــرد. بعنــوان مثــال، در مــورد ســاختمان در حــال ســاخت در هــر یــک از مــوارد زیــر، می تــوان تصمیــم مربوطــه را اتخــاذ نمــود: 1( خطــر بســیار بــاال 
- مقــام مســئول برنامه ریــزی می توانــد از صــدور مجــوز امتنــاع نمایــد و 2( خطــر متوســط - موافقــت اصولــی از قبــل را بــا ذکــر انجــام اقدامــات خــاص 
پیــش از صــدور مجــوز می تــوان ارائــه نمــود. چنانچــه خطــر وضعیــت فعلــی غیرقابــل قبــول تلقــی گــردد، دســت اندرکاران می تواننــد در زمینــه ورود بــه 
فراینــد جدیــد ارزیابــی اقدامــات بهینــه کاهــش خطــر تصمیم گیــری کننــد. برنامه ریــزی اقدامــات کاهــش خطــر )گزینه هــای جایگزیــن( شــامل مــوارد 

زیــر هســتند:
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گزینه هــای برنامه ریزی هــای متمرکــز بــر محــل و انــواع فعالیتهــای برنامه ریــزی شــده و پیشــگیری از در معــرض مخاطــرات طبیعــی بــودن مناطــق   •
ــی.  ــرای توســعه آت ــزی شــده ب برنامه ری

اقدامــات خــاص کاهــش خطــر کــه می تواننــد اقدامــات مهندســی )ماننــد خاکریــز و ســرریز1( و همچنیــن اقدامــات غیرســازه ای )ماننــد برنامه ریــزی   •
تغییــر محــل و هشــدار بهنــگام( باشــند. 

ــل  ــه عم ــز در برنام ــات نی ــردد. تنظیم ــام گ ــر انج ــه درگی ــت اندرکاران مربوط ــا دس ــگ ب ــاوره تنگاتن ــا مش ــد ب ــزی بای ــه برنامه ری ــه بهین ــاب گزین انتخ
ــرد  ــرای شناســایی و کارب ــه لحــاظ کــردن مــوارد زیــر هنــگام تدویــن راهبردهــا و برنامه هــا ب پیشــنهادی قابــل اعمــال هســتند. سیاســتگذاران نســبت ب

ــد:  ــب می گردن ــوانح ترغی ــگیری از س ــش و پیش ــرای کاه ــات ب ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن

ادغام انواع فناوری اطالعات و ارتباطات برای مدیریت خطر سوانح بعنوان بخشی از تالشها برای توسعه پایدار.   •
تأمین محیط مشوق سیاستگذاری از طریق تمهیدات نهادی و سیاستهای مناسب.   •

فراخــوان ســرمایه گذاریها و سیاســتهای تنظیــم شــده بــا اســتفاده از اطالعــات خطــر و تطبیــق یافتــه بــا شــرایط محلــی همــراه بــا حفاظــت از محیــط   •
زیســت. 

dikes and check-dams
InAWARE

1
2

فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای آماده سازی در برابر سوانح    

فــاز دوم چرخــه مدیریــت خطــر ســوانح "آماده ســازی" اســت کــه بعنــوان دانــش و ظرفیتهــای ایجــاد شــده توســط دولتهــا، ســازمانهای پاســخ و بازیابــی، 
اجتماعــات و افــراد بــرای پیش بینــی، پاســخ و بازیابــی اثربخــش پــس از تأثیــرات ســوانح محتمــل، قریب الوقــوع یــا جــاری تعریــف می گــردد. نرم افزارهــای 

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات قابلیــت کمــک را بــه انــواع متعــدد ســامانه های ضــروری در فــاز آماده ســازی ســوانح دارنــد: 

سامانه های پیش بینی: پیشگویی سطح مخاطره براساس شاخصها در مقیاس منطقه ای و بازه های زمانی منظم.   •
ــزی  ــور برنامه ری ــیالب( بمنظ ــالی و س ــد خشکس ــاک )مانن ــوه خطرن ــی بالق ــاری طبیع ــای ج ــترش فراینده ــنجش گس ــش: س ــامانه های پای س  •

ــتر.  ــات بیش اقدام
ســامانه های هشــدار: ردیابــی تغییــرات قابــل مالحظــه در محیــط )ماننــد حداکثــر ارتفــاع موجهــای ســونامی( بــرای برنامه ریــزی اقدامــات خــاص   •

کاهــش خطــر )ازجملــه تخلیــه( پیــش از بــروز ســانحه. 

ســامانه هشــدار بهنــگام یکــی از اجــزای مهــم آماده ســازی در برابــر ســوانح اســت کــه بــا هــدف ارائــه هشــدار بهنــگام بــه افــراد بــا حتی المقــدور بیشــترین 
ــا افــراد و اجتماعــات تهدیــد شــده توســط مخاطــرات بتواننــد  میــزان قطعیــت و همچنیــن باالتریــن میــزان زمــان پیــش از رویــداد طراحــی می شــود ت

بشــکلی بهنــگام و مناســب بــرای کاهــش احتمــال مصدومیــت، جــان باختــن و ایــراد خســارت بــه امــوال و معیشــتها اقــدام کننــد. 

ــی  ــه اجتماعــات محل ــا ب ــال، تحلیــل و اطالع رســانی داده ه ــا انتق ــه ت ــزار از ردیابهــا گرفت ــه اساســی اب ــوان مجموع فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بعن
ــده اند.  ــرح ش مط

عــالوه بــر ایــن، فناوریهــای مذکــور در حــال تبدیــل بــه ابــزار ضــروری بــرای مدیریــت اجتماع محــور خطــر ســوانح بمنظــور کمــک در جمــع آوری و تبــادل 
داده هــا، تقویــت تــاب آوری و ارائــه اطالعــات مرتبــط بــا مخاطــرات و در معــرض بــودن در راســتای پشــتیبانی از آماده ســازی در برابــر ســوانح می باشــند. 

شکل 3: اتاق کنترل تحت مدیریت سازمان ملی مدیریت سوانح اندونزی. در اینجا، پلتفرم یکپارچه داده های جغرافیایی ایناور2 بمنظور تسهیل هشدار بهنگام 
و تصمیم گیری در خصوص مدیریت سوانح در اندونزی ایجاد شد. 
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ــه  ــده اند ک ــث ش ــود باع ــای موج ــن نرم افزاره ــراه و بهتری ــیهای هم ــل گوش ــن نس ــا آخری ــات مخصوص ــات و ارتباط ــای اطالع ــرفتها در فناوریه پیش
دســت اندرکاران بتواننــد داده هــای محلــی را بصــورت بالدرنــگ1 جمــع آوری و تبــادل کننــد و گزارشــات، عکســهای نشــانه گذاری شــده زمینــی و داده هــای 

ــه مناطــق اســتقرار مربوطــه آنهــا متصــل کننــد.  چندرســانه ای را ب

ایــن دســته از فناوریهــا را می تــوان بــرای ایجــاد ســامانه اثربخــش هشــدار بهنــگام چندمخاطــره ای ازجملــه از طریــق زیــر بــکار بــرد: ارائــه سنجشــها بــا 
اســتفاده از ردیابهــای الکترونیــک و انتقــال متعاقــب داده هــا بــه مرکــز پایــش و انتشــار هشــدارها و پیامهــا بــه افــراد در مناطــق متأثــر از طریــق پلتفرمهــای 

گوناگــون از قبیــل رادیــو، تلویزیــون، شــبکه  های تلفــن همــراه، شــبکه های ماهــواره ای و اینترنــت. 

سیاســتگذاران نســبت بــه لحــاظ کــردن مــوارد زیــر هنــگام تدویــن راهبردهــا و برنامه هــای شناســایی و کاربــرد فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بــرای 
ــد:  ــب می گردن ــوانح ترغی ــر س ــازی در براب آماده س

استفاده از پتانسیل همکاری منطقه ای.   •
سرمایه گذاری در فناوریهای جدید مانند داده های بزرگ2.   •

تقویــت ســامانه هشــدار بهنــگام از طریــق ادغــام داده هــای جغرافیایــی و داده هــای ماهــواره ای بــرای پایــش مخاطــرات و ارزیابــی تأثیــرات مختــص   •
ــی.  جانمای

تشویق استانداردسازی برای ارتقای توزیع گسترده و هموار سامانه هشدار بهنگام.   •

real-time
big data

Sentinel Asia

1
2
3

فناوریهای اطالعات و ارتباطات برای پاسخ و امداد در سوانح     

پاســخ بــه ســوانح عبارتســت از اقدامــات اتخــاذ شــده دقیقــا پیــش از ســانحه یــا در حیــن یــا فــورا پــس از آن بــرای نجــات جــان افــراد، کاهــش تأثیــرات 
ــر نیازهــای فــوری و  ــه ســوانح بیــش از پیــش متمرکــز ب ــر. پاســخ ب ــراد متأث ــه اف ــر ســالمت، تضمیــن ایمنــی عمومــی و برطــرف کــردن نیازهــای پای ب

ــود.  ــاد می ش ــوانح ی ــداد در س ــوان ام ــات از آن بعن ــدت اســت و برخــی اوق کوتاه م

انــواع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات می تواننــد نقــش عمــده ای را در تأمیــن پاســخهای اثربخــش، کارآمــد و بهنــگام از طریــق کاربــرد ســریع ماهواره هــای 
مشــاهده زمیــن بــرای نگاشــت تأثیــر و گســتره ســانحه ایفــا کننــد. داده هــای ماهــواره ای بشــکلی گســترده بــرای فعالیتهــای پاســخ پساســانحه و تعــدادی از 
ابتــکارات عمــل منطقــه ای و بین المللــی توســط ســازمانهای فضایــی و همچنیــن مجامــع چندجانبــه بــکار رفته انــد تــا از ایــن طریــق بتــوان ســازوکارهایی 
را بــرای موجودســازی محصــوالت و داده هــای ماهــواره ای بــرای اهــداف پاســخ اضطــراری ازجملــه "ســنتینل ایژیــا"3 )نگهبــان آســیا( بــرای منطقــه آســیا 

و اقیانوســیه و "منشــور بین المللــی فضــا و ســوانح عمــده"4 در ســطح بین المللــی ایجــاد نمــود. 

عــالوه بــر ایــن، آگاهــی از موقعیــت هنــگام ســوانح بــرای هدایــت تالشــهای پاســخ بســیار مهــم اســت و گوشــیهای همــراه می تواننــد اطالعــات بالدرنــگ 
ــد  ــیب پذیر را مانن ــای آس ــن گروهه ــر و همچنی ــق پرخط ــوص مناط ــات در خص ــد. اطالع ــن کنن ــوه تأمی ــپاری انب ــق برونس ــی را از طری ــص جانمای مخت
ــرای پاســخهای کارآمــد بحــران ثبــت و ذخیــره نمــود. پاســخ بهتــر در اولیــن  ــوان در پلتفــرم جــی آی اس ب ســالمندان و خانوارهــای زن سرپرســت می ت
ــه  ــن عرص ــئول در ای ــات مس ــازی مقام ــث توانمندس ــی باع ــامانه رهیاب ــا س ــراه ب ــه های جــی آی اس هم ــت دارد و نقش ــواره اولوی ــی5" هم ــاعات طالی "س
می گردنــد. در صــورت مشــارکت و همــکاری داوطلبیــن در انجــام پــروژه نگاشــت، داده هــای حیاتــی را می تــوان ســریعا جمــع آوری نمــود کــه در صــورت 

رخــداد بحــران، ایــن داده هــا بســیار مفیــد خواهنــد بــود. 

شکل 4: تمرین سناریوی سیالب در منطقه سیرجگنج6 در بنگالدش برای ارزیابی اثربخشی فناوری فضامحور و سامانه های اطالع رسانی مبتنی بر فناوری 
اطالعات و ارتباطات و همچنین حساس سازی دست اندرکاران مربوطه در ارتباط با نقشها و مسئولیتها در کاربرد سامانه ها و فناوریهای مذکور حین 

برنامه ریزی و عملیات پاسخ به سوانح 
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build better back
convolutional neural network (CNN)

OpenStreetMap (OSM)
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سیاســتگذاران نســبت بــه لحــاظ مــوارد زیــر هنــگام تدویــن راهبردهــا و برنامه هــای شناســایی و کاربــرد فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات بــرای پاســخ 
ــد:  ــب می گردن ــه ســوانح ترغی ب

ــر  بهبــود زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در اطالع رســانی بمنظــور کمــک بــه خدمــات مخابراتــی در راســتای افزایــش تــاب آوری در براب  •
ســوانح. 

تالش برای گسترش نفوذ گوشیهای همراه در راستای پخش اطالعات تا آخرین سرحد.   •
کاربرد پتانسیل همکاری منطقه ای.   •

انواع فناوری اطالعات و ارتباطات برای بازیابی از سوانح     

بازیابــی شــامل ترمیــم یــا بهبــود معیشــتها و ســالمت و همچنیــن فعالیتهــا، نظامهــا و داراییهــای اقتصــادی، فیزیکــی، اجتماعــی، فرهنگــی و زیســت محیطی 
در جامعــه یــا اجتمــاع محلــی متأثــر از ســانحه می باشــد کــه در طــی آن، همراســتایی بــا اصــول توســعه پایــدار و "بازســازی بهتــر1" بمنظــور اجتنــاب یــا 
کاهــش خطرهــای آتــی ســوانح حفــظ می گــردد. بازیابــی، فــاز چهــارم و نهایــی چرخــه مدیریــت خطــر ســوانح اســت کــه در طــی آن، فنــاوری ردیابــی 
ــس از ســوانح  ــی پ ــش بازیاب از راه دور مخصوصــا محصــوالت نگاشــت اســتخراج شــده از داده هــای ماهــواره ای در کًمی ســازی خســارت پساســانحه و پای
ــات  ــی اقدام ــور طراح ــش بمنظ ــی از پی ــارات و بازیاب ــازی خس ــرای الگوس ــوان ب ــات را می ت ــات و ارتباط ــاوری اطالع ــزار فن ــد. اب ــکار می آین ــار ب فاجعه ب

تقویــت تــاب آوری بــکار بــرد. اینگونــه فناوریهــا همچنیــن در مراحــل بعــدی بمنظــور پایــش چگونگــی انجــام بازیابــی قابــل اســتفاده هســتند. 

گســتره، شــدت و نــوع خســارت اطالعــات اساســی بــرای برنامه ریــزی تالشــهای بازیابــی می باشــند. داده هــای ردیابــی از راه دور در زمینــه ارائــه ارزیابــی 
ســریع وضعیــت ســاختمانها هنــگام ســانحه و اعمــال تغییــرات یــا خســارات بــه آنهــا کاربــرد بســیار زیــادی دارنــد. شناســایی ســاختمانهای جدیداالحــداث 
بمنظــور بازســازی در طــی فــاز بازیابــی از ســوانح نمونــه مهــم دیگــر کاربــرد داده هــای ردیابــی از راه دور اســت. ســازمانهای دولتــی، نهادهــای بین المللــی 
و حتــی شــرکتهای بیمــه مشــغول ارزیابــی خســارت پساســانحه بــا اســتفاده از تصاویــر ردیابــی از راه دور می باشــند. افزایــش موجودیــت ایــن نــوع داده هــا 
ــا درجــه تفکیــک بــاال بعنــوان منبــع مرجــع داده هــای پیــش از ســانحه  و بایگانیهــای مرتبــا به روزشــده داده هــا باعــث مناســب بــودن تصاویــر بصــری ب

ــرای ارزیابــی خســارت ســاختمان می شــوند.  ب

تفســیر بصــری و ردیابــی تغییــر بــا اســتفاده از تصاویــر ردیابــی از راه دور هــم پیــش از ســانحه و هــم پــس از آن در واقــع رایجتریــن روشــهای بــکار رفتــه 
ــرای ارزیابــی خســارت ســاختمان هســتند. تکنیکهــای پیشــرفته تر پــردازش ازجملــه تکنیکهــای یادگیــری عمقــی علی الخصــوص رویکردهــای مبتنــی  ب
بــر شــبکه عصبــی همتابــی2، به روزتریــن روشــهای اســتخراج اطالعــات از تصاویــر ردیابــی از راه دور بــرای ارزیابیهــای خســارت ســازه ای مبتنــی بــر تصویــر 
هســتند. ادغــام داده هــای ماهــواره ای چندزمانــی بــه ویــژه تصاویــر ماهــواره ای بــا درجــه تفکیــک بســیار بــاال و داده هــای نقشــه خیابــان بــاز )او اس ام3( 
پیــش از ســانحه بــا اســتفاده از تکنیــک خــودکار یادگیــری عمقــی همــراه بــا فرصتــی عالــی بــرای به روزســازی پایــگاه داده هــای ســاختمانی پساســانحه 

می باشــد. 

ــی از راه دور )از  ــزار ردیاب ــه گســترده اب ــا اســتفاده از دامن ــی پساســانحه ب ــش بازیاب ــه ســاختمانها نیســت. پای ــس از ســوانح عمــده محــدود ب ــی پ بازیاب
تصاویــر ماهــواره ای گرفتــه تــا تصاویــر پهپــادی( بــرای پوشــش گیاهــی، کشــاورزی، حمــل و نقــل، چشــم انداز و ســایر جوانــب انجــام شــده اســت. تبدیــل 
فعالیتهــای بازیابــی از ســوانح بــه فرصــت "بازســازی بهتــر" نیازمنــد ظرفیتهــای مســتحکم مدیریتــی در نهادهــای بازیابــی و سیاســتهای مشــوق هســتند. 
فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات راه حلهــای نــوآور را ارائــه می کننــد و سیاســتگذاران بــه لحــاظ کــردن مــوارد زیــر هنــگام تدویــن راهبردهــای مرتبــط 

ــا کاربــرد ایــن فناوریهــا بــرای بازیابــی از ســوانح ترغیــب می کننــد:  ب

تقویــت ظرفیت ســازی تــاب آوری بــا دانــش و توانمنــدی کاربــرد داده هــای جغرافیایــی شــامل داده هــای مشــاهده کــره زمیــن و داده هــای جغرافیایــی   •
همــراه بــا داده هــای موجــود آمــاری و واقعــی میدانــی بمنظــور ارزیابــی میــزان خســارت بــا هــدف تدویــن برنامــه مناســب بازیابــی. 

سرمایه گذاری بر فناوریهای جدید ازجمله یادگیری عمقی )هوش مصنوعی(، فناوریهای شناختی، داده های بزرگ و تحلیلها.  •

نقش فناوریهای اطالعات و ارتباطات در توجه به مسائل مرتبط با جنسیت و کاهش خطر سوانح   

گنجانــدن مســائل جنســیتی در فراینــد کاهــش خطــر ســوانح بــا توجــه بــه اثرگــذاری ســوانح بــه گونه هــای مختلــف بــر زنــان، دختــران، پســران و مــردان 
اهمیــت دارد. زنــان و دختــران نیمــی از جمعیــت را تشــکیل می دهنــد و در تمامــی اجتماعــات حاشــیه ای کــه بیشــتر مســتعد تبعــات جدی تــر ســوانح 
ــان در راســتای ارتقــای  ــه مســائل اساســی توانمندســازی زن ــرای توجــه ب ــزاری قدرتمنــد ب ــد. فناوریهــای اطالعــات و ارتباطــات اب هســتند، حضــور دارن
برابــری جنســیتی و بهبــود کاهــش خطــر ســوانح می باشــند. نیــاز توجــه بــه مســائل جنســیتی در کاهــش خطــر ســوانح مســتلزم اطالعــات و داده هــای 
بــه تفکیــک جنســیت اســت کــه در تحلیــل جنســیتی در تمامــی مقاطــع ســانحه چــه پیــش از آن و چــه حیــن یــا پــس از آن کاربــرد دارنــد. در ایــن 
خصــوص، ســامانه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات نــه تنهــا در جمــع آوری داده هــا بلکــه در پــردازش داده هــا بــه اطالعــات معنــادار و تبــادل آنهــا از طریــق 
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رســانه های اطالع رســانی مفیــد واقــع می شــوند. ضــرورت قــرار دادن مســائل جنســیتی در کانــون راهبردهــا و سیاســتهای کاهــش خطــر ســوانح بســیار 
ضــروری اســت و ابــزار فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات حــاوی پشــتیبانی نــوآور در راســتای تقویــت ایــن فراگیــری می باشــد. اینگونــه فناوریهــا در صــورت 
اســتفاده بشــکلی حســاس بــه جنســیت در پــر کــردن شــکاف ســه گانه دیجیتــال، روســتایی و جنســیتی بــه کمــک می آینــد و باعــث پیشــرفت فرایندهــای 

اجتماعــی همــراه بــا نتایــج ملمــوس شــامل کاســتن شــکاف اقتصــادی و اجتماعــی مابیــن زنــان و مــردان خواهنــد شــد. 
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