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چكيده
زمينه و هدف: موضوع كاهش خطرپذيرى بحران هاى طبيعى يكى از مهم ترين موضوعات در توسعه پايدار است. كودكان از گروه هاى بسيار آسيب پذير 
در بحران هاى طبيعى هستند. شيوه كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان از شيوه هاى نوين و مؤثر مى باشد كه مى تواند ميزان آسيب پذيرى اين 
گروه جمعيتى را كاهش دهد. ديدگاه و شيوه كاهش خطرپذيرى كودك محور در برنامه هاى كاهش خطرپذيرى كمتر مورد توجه بوده است در حاليكه 
اين شيوه مى تواند منافع بلندمدتى را به همراه داشته باشد و به توسعه پايدار شهرها به ويژه تهران در آينده، كمك كند. هدف از اين پژوهش، معرفى 
اين شيوه و نيز ارائه توزيع جمعيت كودكان در شهر تهران و اولويت بندى مناطق مختلف شهر تهران از نظر توزيع اين گروه جمعيتى مى باشد تا بتوان 

با استفاده از اين شيوه تا حدود زيادى از ميزان آسيب پذيرى اجتماعى و فيزيكى شهر تهران كاست و آن را به توسعه پايدار نزديك نمود.
روش: نتايج حاصل از اين پژوهش، كاربردى بوده و روش اين مطالعه، به صورت توصيفى-تحليلى  مى باشد. اين مطالعه در دو مرحله انجام  گرفت. 
در مرحله اول، منابع و مستندات در زمينه شيوه هاى كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان جمع آورى شده و نمونه هاى موردى، مورد بررسى 
قرار گرفتند. در مرحله دوم، پس از تعيين جامعه آمارى هدف، كه كودكان زير شش سال شهر تهران است، اين جامعه، بر اساس جنسيت و مناطق 
تفكيك،در محيط نرم افزارى GIS وارد و پردازش شد.. در گام آخر نيز، پهنه بندى منطقه اى صورت گرفته و اولويت هاى اول تا پنجم جهت استفاده 

در برنامه هاى پنج ساله معين گرديدند. 
يافته ها: بر اساس پردازش و تحليل اطالعات در سيستم اطالعات جغرافيايى، پنج پهنه اولويت دار، براى شهر تهران مشخص  شده كه در هر پهنه، 
مناطق اولويت دار نيز مشخص گرديده اند. همچنين عالوه  بر تعيين اولويت ها، تفكيك جنسيت نيز صورت گرفته است، زيرا كه جنسيت هاى مختلف، به 
داليل و عوامل مختلف اجتماعى و فيزيكى آسيب پذيرى متفاوتى دارند و اين تفكيك مى تواند در جهت برنامه ريزى بهتر و هدفمند، كمك كننده باشد. 
نتيجه گيرى: بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، پنج منطقه ى4،14،15،20 و 5 بيشترين جمعيت آسيب پذير كودك را دارا هستند كه مى توان با 
شناسايى آن ها و ارائه پيشنهاداتى ميزان آسيب پذيرى كودكان را كاهش داد و ضمن كاهش آسيب پذيرى كودكان، با برنامه ريزى هاى هدفمند، كاهش 

خطرپذيرى بحران كودك محور، با توانمندسازى اين گروه جمعيتى از كودكان، به عنوان عامل تغيير استفاده نمود. 
كليدواژه ها: كودكان-كاهش خطرپذيرى-بحران هاى طبيعى-شيوه كودك محور-شهر تهران
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ABSTRACT
Background and objective: The natural disaster risk reduction is one of the most important subjects in sustainable develop-
ment. Children are very vulnerable groups in natural disasters. The child-centered risk reduction approach is based on new and 
effective methods that may reduce the vulnerability of this demographic group. The child-centered risk reduction approach 
and view point in risk reduction programs has been less considered, while this approach may have long-term benefits and 
contribute to the sustainable development of cities, in particular Tehran, in the future.
The purpose of this research is to introduce this method, as well as to provide distribution of the population of children in 
Tehran and to prioritize the different areas of Tehran in terms of distribution of this population so that this method may be 
used widely to reduce the social and physical vulnerability rate in Tehran and brought it closer to sustainable development.
Method: The results of this study are functional and the used method to this study is descriptive-analytic. This study performed in two 
phases. In the first phase, resources and documentation on child-centered risk reduction approach and case studies considered. In 
the second phase, target index group, children under the age of six years in Tehran, identified and then process in GIS software based 
on gender and region segregation. In the last phase, region separation and 1st to 5th priorities identified to use in five-year plans.
Findings: Five priority zones for the city of Tehran have been identified based on the processing and analysis of information in the 
GIS, priority areas are also defined in each zone. In addition to identifying priorities, gender segregation is performed, because 
different genders have different social and physical vulnerabilities so the separation may be useful to the targeted planning.
Results: According to the results of this study, five regions of 4,14,15,20 and 5 have the most vulnerable children, which can 
be reduced by identifying them and presenting suggestions reduce the vulnerability of children; so a targeted planning and 
empowering this group reducing the risk of a child-centered crisis may use as a changing factor.
Key words: children, risk reduction, natural disaster, children-centered method, Tehran
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مقدمه
كودكان،  محوريت  با  طبيعى  بحران هاى  خطرپذيرى  كاهش  موضوع 
كشور ايران از اين  كليدى مى باشد كه  مهم و  بسيار  از موضوعات 
اين  در  نيز  اندكى  بسيار  تحقيقات  و  بوده  توجه  مورد  كمتر  حيث، 
كاهش  برنامه هاى  در  كودكان  نقش  است.  گرفته  انجام  خصوص 
خطرپذيرى آنچنان كه شايسته است، اهميت الزم را نيافته و تنها در 
برخى آموزش ها و مانورها، با هدف پاسخ و مقابله با بحران ها به ويژه 
زلزله مد نظر قرار گرفته است اما چنين به نظر مى رسد كه برنامه هاى 
كاهش خطرپذيرى با محوريت كودكان، مى تواند منافع بلندمدتى داشته 

باشد و نقش بسيار مؤثرى در توسعه پايدار جامعه، ايفا نمايد. 
هدف از اين پژوهش، مرورى بر شيوه ها و تكنيك هاى كاهش 
مرورى  مطالعات  از  تعدادى  و  كودك محور  بحران  خطرپذيرى 
انجام گرفته است كه در سه محور 1) ارتقاء سطح آگاهى و دانش، 
عملى  اقدامات   (3 و  عقايد  شنيدن  و  نظر  اظهار  زمينه  ايجاد   (2
كودكان در حيطه كاهش خطرپذيرى بحران و با محوريت و هدايت 
مشاهدات  از  برخى  پژوهش ها،  اين   شده اند.  متمركز  كودكان،  
موجود در زمينه تمرين ها و نمونه هاى عملى و نيز پيشنهادات الزم، 
به منظور تغيير در تأكيدات و اولويت هاى آينده را، ارائه  داده اند. 
شهر  در  كودكان  جمعيت  توزيع  موردى،  مطالعات  انجام  از  پس 
تهران مورد بررسى قرار گرفته و مناطق مختلف شهر تهران از نظر 
توزيع اين گروه جمعيتى، اولويت بندى  شده اند تا بتوان با شناسايى 
مناطق اولويت دار نسبت به برنامه ريزى و اجراى برنامه هاى كاهش 
خطرپذيرى كودك محور، اقدامات الزم را انجام داد. در نهايت نيز، 
كودك محور،  خطرپذيرى  كاهش  برنامه هاى  زمينه  در  پيشنهاداتى 

ارائه  مى گردد.
در حال حاضر، دنيا به صورت روزافزون تحت تأثير بحران هاى 
طبيعى قرار گرفته است. در دهه اخير نيز، تعداد بحران هاى گزارش 
شده بيشتر شده و افراد بيشترى تحت تأثير بحران هاى طبيعى قرار 
آسيا،  به ويژه  زمين،  كره  مختلف  نقاط  ميان،  اين   در  كه  گرفته اند 
بيشتر تحت تأثير عواقب بحران هاى ناگهانى بوده است (يونيسف١، 
2008). اثرات منفى بحران ها، به صورت مستمر و بلندمدت ادامه 
منفى  اثرات  زيرساخت ها،  تخريب  و  تلفات  بر  عالوه  و  داشته 

1.  UNICEF UK

ديگرى نظير اثرات نامطلوب بر بهداشت و سالمت، آموزش، تغذيه 
و شيوع بيمارى ها را نيز شامل مى شود (استولن و الفت2009،٢ و 

آكسفام٣،2009 ). 
در سال هاى اخير، رشد فزاينده وقوع بحران هاى طبيعى، مشكالت 
و معضالت بى شمارى را براى جوامع و دولت ها ايجاد نموده و منجر 
جمعيت  از  نيمى  از  بيش  است.  گرديده  خطرپذيرى ها  افزايش  به 
در  و  مى دهند (يونيسف،2012)  تشكيل  كودكان  را  دنيا  شهرهاى 
تحت  جهان،  سراسر  در  كودك  ميليون  بيستم، 66  قرن  اخير  دهه 
تأثير بحران هاى طبيعى قرار گرفته اند (پنروز و تاكاكى2006،۴).  
همچنين پيش بينى مى گردد كه مقدار اين جمعيت، در دهه هاى آتى 
به بيش از سه برابر برسد (بارلت۵، 2008). در حال حاضر،  3/3 
نيمى  از  بيش  كه  مى كنند  زندگى  جهان  سراسر  در  كودك  ميليارد 
از  آن ها در مناطق سيل زده و تقريبًا 160 ميليون نفر از اين تعداد 
در خشكسالى و يا در مناطقى با خشكسالى شديد، زندگى مى كنند 
(يونيسف، 2015). تجربيات و تحقيقات نشان مى دهند كه كودكان، 
زنان، معلوالن و افراد فقير، بيش از ساير گروه هاى جمعيتى تحت 
را  گروه ها  آسيب پذيرترين  و  گرفته   قرار  طبيعى  بحران هاى  تأثير 

تشكيل مى دهند (پنل ميان دولتى تغييرات اقليمى2014،۶).
برابر  در  زيادى  بسيار  آسيب پذيرى  دنيا  سراسر  در  كودكان 
بحران ها دارند و كودكانى كه در مكان هاى ناامن زندگى مى كنند 
و در خانواده هاى فقير نيز هستند، از آسيب پذيرى باالترى نسبت به 
سونامى2004  در  كوكان  زياد  تلفات  برخوردارند.  كودكان   بقيه 
اقيانوس هند نشان داد كه بيشتر تلفات اين نوع بحران ها را زنان 
نيونگ  فريل،  (ميشل،  مى دهند  تشكيل  سال   15 زير  كودكان  و 
.(2006،٨ هوتون  و  كازگريو  (تلفورد،  و  كورواالن٧،2008)   و 
همچنين برآورد گرديده است كه تعداد كودكان تحت تأثير تغييرات 
آب و هوايى در سال 1990 حدود 66/5  ميليون نفر در سال بوده 
است، در آينده، افزايش يافته و به 175 ميليون نفر در سال برسد 

(پنروز و تاكاكى، 2006).
2. Stone, L. and Loft, K.
3.  Oxfam
4.  Penrose and Takaki
5.  Bartlett
6.  IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change(
7.  McMicheal, Friel, Nyong, and Corvalan 
8.  Telford, Cosgrave and Houghton
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وجود نابرابرى هاى مختلف اجتماعى و فيزيكى و غيره، در بين 
و  آسيب پذيرى   ميزان  افزايش  سبب  جمعيتى،  مختلف  گروه هاى 
كاهش تاب آورى  مى شود. به عنوان مثال، ميزان دسترسى به اطالعات 
هشدار براى زنان و كودكان كمتر بوده و اين مسأله مى تواند منجر 
به بيشتر شدن ميزان آسيب پذيرى اين گروه جمعيتى گردد. كودكان 
و  صدمات  مرگ،  نظير،  آن  اثرات  و  خطرات  از  وسيعى  طيف  با 
بيمارى هاى مربوط به سوء تغذيه، كمبود آب و بهداشت، و آسيب هاى 
و  فقر  مهاجرت،  هستند.  مواجه  آن  مخرب  اثرات  و  روان شناختى 
جدايى از حاميان خانوادگى مى تواند سالمت كودكان را به خطر اندازد. 
همچنين كودكان در معرض خطر سوء استفاده و بهره بردارى جنسى و 
قاچاق نيز هستند كه مى تواند اثرات درازمدتى را به دنبال داشته باشد. 
بنابراين مى توان گفت كه طبق  تأييد تعدادى از گزارشات  اخير، 
بحران ها  بلند مدت  و  كوتاه مدت  اثرات  تأثير  تحت  بيشتر  كودكان 

هستند (استولن و الفت، 2009).
كودكان از گروه هاى آسيب پذير هستند كه اغلب در برنامه ريزى 
و سياستگذارى هاى كاهش خطرپذيرى بحران، ناديده گرفته مى شوند. 
نهادهايى كه ائتالف كودكان در تغييرات آب و هوايى را تشكيل داد ه اند، 
متوجه شده اند كه بايد گام هاى بزرگى براى كاهش ريسك هايى كه 
اين   در  شود.  برداشته  مى كند،  تهديد  بحران ها  وقوع  با  را  كودكان 
قسمت، به برخى از فعاليت هاى كاهش خطرپذيرى كودكان  كه در 

جوامع مختلف دنيا به انجام رسيده است،  پرداخته مى شود. 
زمينه  در  بايد  كشورها  كه  كرده اند  بيان  يونيسف  نمايندگان 
ضرورى  خدمات  براى  خود  هدفمند  و  سرمايه گذارى  برنامه هاى 

كودكان هزينه كنند (ژورون و همكاران١،2015).
در بيانيه كنفرانس وزرا در آسيا، در خصوص كاهش خطرپذيرى 
بحران، كه در اينچئون برگزار گرديد، بر ضرورت حفاظت زنان و كودكان 
و ساير گروه هاى آسيب پذير از آثار زيان بار بحران ها و توانمندسازى 
آن ها براى افزايش ميزان تاب آورى تأكيد گرديد (كنفرانس وزرا در 

آسيا در خصوص كاهش خطرپذيرى بحران٢، 2010).
نشان  جهانى،  گرفته  انجام  قبلى  ارزيابى هاى  و  نظرسنجى ها 
داده است كه ديدگاه كودكان در زمينه كاهش خطرپذيرى بحران، 
و  بوده  بزرگساالن  از  منفى تر  و  ضعيف تر  جنبه ها  همه  در  اغلب 
1.  Kjorven,Nippita and Wietz
2.  Asia Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction )AMCDRR)

محلى  دولت  و  حكومت  در  مسأله  اين  كه  مى دهد  نشان  امر،  اين 
در  منحصر به فرد،  به صورت  كودكان  خطرپذيرى  كاهش  زمينه  در 
است  نگرفته  قرار  توجه  مورد  مديره  هيأت هاى  يا  تصميم گير  بدنه 

(ديدگاه هاى اولويت دار در گزارش كودكان٣، 2011).
كاهش خطرپذيرى بحران به اقداماتى اشاره دارد كه شدت يا 
كاهش  بين المللى  (موسسه  مى دهد  كاهش  را  خسارت ها  فراوانى 
اين  بحران،  خطرپذيرى  كاهش  بحران2016،۴).  خطرپذيرى 
عوامل  كاهش  و  تحليل  براى  سيستماتيك  اقدامات  براى  را  حوزه 
مى كند  جهت مند  انسان ساز  مخاطرات  و  طبيعى  بحران هاى  مسبب 
 .(2016، متحد۵  ملل  سازمان  بحران  خطرپذيرى  كاهش  (دفتر 
كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان اين اقدامات را به 
بيلى  سول،  هاينز،  (تاورز،  مى دهد  جهت  جوانان  و  كودكان  سوى 
شامل  شيوه،  اين  در  نظر  مورد  مكانيسم هاى  كراس2014،۶).  و 
برنامه هاى  و  مدارس  بحران  مديريت  بحران،  تاب آورى  آموزش 
جامعه محور است (تاورز و همكاران، 2014). نخستين هدف كاهش 
تقويت  و  دانش  ارتقاء  كودكان،  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى 
مهارت در كودكان و نوجوانان است تا بتوانند خطرپذيرى بحران را 
به درستى درك كنند و بتوانند در كاهش خطرپذيرى ها مشاركت 
خطرپذيرى  كاهش  مفهوم   .(2014 همكاران،  و  (تاورز  نمايند 
بحران با محوريت كودكان، يك مفهوم جديد است كه دانش آن در 
سال هاى اخير، هنوز رشد قابل مالحظه اى پيدا نكرده است (رنان و 
پيشگيرى، آمادگى  شيوه،  اين  اصلى  ستون  همكاران2016،٧). سه 

و پاسخ و بهبودى مى باشند (صندوق كودكان ملل متحد٨،2016).
اهميت اين شيوه جامع و تلفيقى، در پيام يوكوهاما در سال1994 
مورد تأكيد قرارگرفت (دهه بين المللى كاهش خطرپذيرى بحران هاى 
طبيعى1994،٩). از آن زمان، برنامه هاى آموزشى براى آماده كردن 
براى  انسان ساز،  و  طبيعى  بحران هاى  برابر  در  جوانان  و  كودكان 
جلوگيرى يا پيشگيرى از خطرپذيرى ها و نتايج سوء اين بحران ها و 
ارتقاء پاسخ و بهبودى با ايجاد تاب آورى، به تدريج در سراسر دنيا 
3.  Views from the Frontline 2011: Detailed Children’s Report
4.  International Risk Management Institute 
5.  United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
6. Towers, Haynes, Sewell, Bailie, and Cross
7.  Ronan et al.
8.  United Nations Children’s Fund
9.  International Decade for Natural Disaster Reduction 
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مورد استفاده قرار گرفت (رنان و تاور2014،١). چنين برنامه هايى به 
ارتقاء آمادگى، شناسايى خطرپذيرى ها، آگاهى و شناخت رفتارهاى 

مناسب ايمنى و تاب آورى منجر مى گردند (رنان و تاور ،2014).
شيوه هاى  از  كودكان  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
حوزه هاى  و  رشته ها  شامل  آن  دامنه  و  مى كند  استفاده  چند رشته اى 
مديريت  و  آموزش  عمومى،  سياست  شهرى،  برنامه ريزى  سالمت، 
بحران در حوزه هاى دولتى و خصوصى است (تتب و موچ٢،2015).

اولويت بندى  به  كودك محور،  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
بسته اى  و   (2010 بين المللى٣،  (برنامه  پرداخته  نهادها  و  آموزش 
را ارائه مى دهد كه بهترين تجربه ها و اقدامات را با شفافيتهمراه با 
نتايج عينى و عملى تشريح نموده  است تا افراد جوان بتوانند قابليت 
تصميم گيرى هاى آگاهانه در مورد نحوه پذيرش  توانمندى براى  و 
خطرپذيرى و مديريت آن را پيدا كنند. بنا بر اظهارات رنان و تاور، 
با  را  فيزيكى  فضاى  و  دنيا  جوان  افراد  تا  مى كند  كمك  شيوه  اين 

دانش و دنياى اجتماعى و عوامل انسانى مرتبط نمايند.
كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، مشاركت افراد 
جوان را در درك و مديريت خطرپذيرى بحران ها تقويت مى نمايد. 
اين اصل مطابق با ماده 12 كنوانسيون حقوق كودك است كه بيان 
مى دارد جوانان حق دارند عقيده خودشان را بيان كنند و اين عقيده 
را در هر مورد يا روشى كه بر آن ها تأثير مى گذارد، مورد توجه قرار 

دهند(سازمان ملل۴، 1989).
كاهش خطرپذيرى بحران كودك محور، يك شيوه ابتكارى براى 
و  كودكان  نهادهاى  پرورش  به  كه  است  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
جوانان به صورت فردى و گروهى مى پردازد تا با مشاركت با يكديگر،  
كودكان و جوامع را در برابر بحران ها تاب آور  گردانند. اين شيوه براى 
توانمندسازى كودكان و احترام به ديدگاه ها و حقوق آن ها بوده  و 
روشى منعطف و قانونمند با فعاليت هايى با تمركز بر كودكان(براى 
كودكان)،با رهبرى و هدايت كودكان(توسط كودكان) و با مداخالتى 
است كه متعاقب آن، در سطح اجتماعى، محلى و ملى تغيير صورت 

مى گيرد (آنتونوئيز، آندرسون و وثريج۵ ،2010).

1. Ronan & Towers 
2.  Tatebe & Mutch 
3.  Plan International
4.  United Nations
5.  Antonowicz, Anderson & Wetheridge

فعال  مشاركت  تسهيل  براى  مبتكرانه  اقدام  و  كار  چندين 
كودكان و نهادها در اقدامات پيشگيرى، آمادگى، سازش با تغييرات 
آب و هوايى و ساير بحران ها انجام گرفته است. اين ابتكار عمل ها 
محدوده وسيعى را در برمى گيرد كه عبارتند از: محتوا و دوره هاى 
آموزشى مدارس، آموزش معلمان و انتقال دانش از طريق رسانه ها 
كه سبب مشاركت كودكان در شيوه هاى حقوق محور شده و آن ها را 
در فضاهاى سياسى و ارتباطات ريسك كودك محور درگير نموده 
و دخالت مى دهد. اين شيوه ها كودكان را وادار مى سازد تا مشاركت 
فعالى در فعاليت هاى كاهش خطرپذيرى بحران در منازل، مدارس 
و جامعه داشته  باشند و در ضمن آن، در مورد بحران ها و تغييرات 
آب و هوايى نيز آموزش ببينند.  چنين روش هايى همچنين از نقش 
بستگان،  به  ريسك ها  در خصوص  اطالعات  تبادل  در  كودكان 
استقبال نموده و ايده هاى خالق و عملى را براى كمك به خانواده ها و 
اجتماع آن ها براى بهبودى از بحران، فراهم مى نمايند (پيك2008،۶ 

و تانر و همكاران٧،2009).
خطرپذيرى  كاهش  مى دهد  نشان  كه  دارد  وجود  خوبى  شواهد 
كاهش  است.  توسعه  مداخالت  مقرون به صرفه  ترين  از  يكى  بحران 
خطرپذيرى بحران، كه از هم اكنون نيازمند يك مقياس عملكردى 
مثل  ناياب  منابع  از  محافظت  و  حيات  حفظ  به  است،  بزرگ 
و  پاسخ  ارتقاء  سبب  همچنين  و  كرده  كمك  سرمايه  و  دام  غذا، 
آب و هوايى  تغييرات  ريسك هاى  به  پاسخ  مقرون به صرفه ى  مقابله 
مى گردد. در حال حاضر، كمك هاى توسعه، به صورت روز افزونى به 
كمك هاى زمان بحران و شرايط اضطرارى تبديل شده است (اى ار 
ام٨، 2006) اما اگر سرمايه گذارى بهتر و بيشترى در زمينه كاهش 
با  خواهد  بود.  مقرون به صرفه تر  گيرد،  صورت  بحران  خطرپذيرى 
بر  تمركز  با  بحران،  خطرپذيرى  كاهش  استاندارد  مداخالت  انجام 
كودكان و با هدايت و رهبرى كودكان، فرصتى براى سرمايه گذارى 
بر  سرمايه گذارى  كه  زيرا  مى شود،  ايجاد  مقرون به صرفه تر  و  بهتر 
روى كودكان به مراتب كم هزينه تر از هزينه هاى بحران است. اگر 
كودكان كاهش خطرپذيرى بحران را آموزش ببينند و از سن جوانى 
اقدام به عمل كنند، جريان سود اين كار به زندگى بزرگسالى آن ها 

6.  Peek 
7.  Tanner et al.
8.  ERM )Environmental Resources Management)
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كه  خواهند  شد  منتفع  آن  از  خود  آينده  زندگى  در  و  يافته  انتقال 
كاهش  خصوص  در  بعدى  نسل هاى  در  رفتار  تغيير  موضوع،  اين 
خطرپذيرى بحران را نيز، نتيجه مى دهد. بسيارى از شواهد و داليل 
اقتصادى بر ترويج شيوه هاى كاهش خطرپذيرى بحران كودك محور 

و با هدايت كودكان اذعان دارند.
نيازهاى  براى  خطرپذيرى  كاهش  اقدامات  از  بسيارى 
كودكان محاسبه نشده  است مگر اينكه توجهات ويژه اى در مراحل 
محافظت  كه  زيرا  گيرد.  صورت  مداخله  هر  اجراى  و  برنامه ريزى 
ويژه  اى  توجهات  كه  است  بزرگى  بسيار  كار  خطرات،  از  كودكان 
طراحى،  در  كودكان  مستقيم  درگير كردن  همچنين  مى طلبد.  را 
بحران،  خطرپذيرى  كاهش  فعاليت هاى  واگذارى  و  برنامه ريزى 
به  كار  اين  باشد.  داشته  به دنبال  زيادى  سودمندى هاى  مى تواند 
كاهش خطرپذيرى بحران با هدايت و رهبرى كودكان اشاره دارد 
مثال،  به عنوان  دربرمى گيرد.  نيز  را  ازاقدامات  وسيعى  محدوده  و 
كودكان از يك سو بايد پروژه ها را در جامعه خود اجرا كنند و از 
براى  محلى  جامعه  ساختار  يا  و  رسانه ها  با  مى توانند  ديگر،  سوى 
تصميمات تأثيرگذار در خصوص محيط محلى و سطح ريسك هايى 
اما  نمايند.  مشاركت  و  درگير شده  مى گيرند،  منشاء  جامعه  از  كه 
كاهش خطرپذيرى بحران، با هدايت كودكان زياد انتشار نيافته و در 
سياست هاى كاهش خطرپذيرى بحران و اقدامات آن ،جريان سازى 

نشده است، بنابراين نياز به آگاهى و درك عميق دارد.
كاهش  از  دنيا  سراسر  در  موردى  نمونه هاى  بخش،  اين   
كاهش  و  كودكان  محوريت  و  تمركز  با  بحران  خطرپذيرى 
خطرپذيرى بحران با هدايت و رهبرى كودكان را مستند نموده و 
گرايش ها و درس هايى براى آگاه نمودن سياست ها و اقدامات آينده 

را ارائه مى دهد.
طبيعى،  مخاطرات  از  منحصر به فردى  درك  و  تصور  كودكان 
دارند.  اقتصادى  و  اجتماعى  تهديدات  و  فردى  و  شخصى  ايمنى 
درك و تصور كودكان بر رفتار آن ها تأثيرگذار بوده و تعيين كننده 
آمادگى فردى براى اقدام در محدوده فاجعه است. ديدگاه كودكان 
افراد  با  كودكان  است،  بزرگساالن  از  بلند مدت تر  مخاطرات،  از 
هستند  قادر  و  مى كنند  برقرار  خوبى  ارتباط  جامعه  و  خانواده 
و  خواهران  برادران،  به  را  بحران  خطرپذيرى  كاهش  برنامه هاى 

همساالن خود، از طريق شبكه هاى غيررسمى ارتباطى انتقال دهند و 
اگر در اين راستا حمايت هاى خوبى از آن ها صورت گيرد، مى توانند 
در زمينه مخاطرات و انتقال آن به جامعه گسترده و مخاطبان ديگر 
نيز، نقش موثرى را ايفا كنند. كودكان در بسيارى از جوامع، داراى 
موقعيتى محورى هستند كه با افزايش دسترسى آن ها به اطالعات 
برجسته تر  و  موثرتر  نقش،  اين  غيره،  و  رسانه ها  مدرسه،  طريق  از 
مشتاق  پيشگامان  به عنوان  مى توانند  همچنين  كودكان  شد.  خواهد 
ابزارهاى ارتباطى خطر، ايفاى نقش كرده، درخصوص پيشگيرى از 
آسيب ها و نيز كاهش آسيب پذيرى با پيام هاى خالقانه و رسانه اى 
نقاشى هاى  موسيقى،  شعر،  راديويى،  برنامه هاى  ويدئو،  تئاتر،  نظير 
آموزنده، فعاليت هاى آموزشى مشاركتى وغيره  آموزش ديده و اين 

پيام ها را به ديگران نيز منتقل نمايند (برنامه يو كى١،2010).
به عنوان مثال در اندونزى، كودكان درك خود از مخاطرات را 
از طريق ويدئويى كه با مشاركت خود كودكان ساخته  شده  بود، به 
نمايش درآوردند. اين ويدئو به مخاطره خشكسالى پرداخته بود كه 
در روستاى كلسيا به نمايش درآمد و از اين طريق، افراد جامعه از 
افزايش سطح سوء تغذيه در روستاها مطلع شده و پيام بزرگساالن 
روستا  اين  نمايندگان  رسيد.  سياست گذاران  به  كودكان،  طريق  از 
از طريق مشاركت دادن كودكان سبب گرديدند تا صداى اين افراد 
به گوش مسئوالن برسد. عالوه بر آن، اين ويدئو تأكيد مى كرد آثار 
بد سوءتغذيه در اثر وقوع خشكسالى، در اثر رفتار انسان ها ايجاد 
آموزش هاى  انتقال  با  جامعه  اعضاى  به  طريق  اين  از  و  مى گردد 
نيز  آن  كاهش  و  شده  شناخته  آسيب پذيرى ها  تا  كرد  كمك  الزم 
مد نظر قرار گيرد (هاينز، مانگادا، آخمدى و روكويينو2010،٢ و  
از  توانمند،  و  آموزش ديده  كودكان  همكاران،2010).  و  آنتونوئيز 
عوامل خالقانه تغيير هستند كه ابزارها و استراتژى هاى خالقانه براى 
ايجاد تغيير را دارند زيرا كه كمتر تحت تأثير هنجارهاى اجتماعى و 
نگرش هاى افراطى و سياسى قرار مى گيرند (برنامه يو كى،2010).

و  زباله  جمع آورى  در  مشاركت  با  كودكان  السالوادور،  در 
از  ناشى  خطرات  كاهش  به  زباله،  مديريت  برنامه  در  پالستيك 
بزرگساالن  كودكان،  ال سيپرز٣نيز،  منطقه  در  نمودند.  كمك  سيل 

1.  U.K. Plan
2.  Haynes, Mangada, Akhmady & Roquino
3.  El Ciprés
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را براى ساخت ظروف براى دفع زباله بسيج نمودند و شهردارى را 
نمودند (برنامه  براى ارائه خدمات جمع آورى هفتگى زباله ترغيب 

يو كى،2010).
براى  نياز  مورد  سازشى  توانايى  و  ظرفيت  مى توانند  كودكان 
به  دادن  آگاهى  برسانند.  حداكثر  به  را  اقليمى  تغييرات  با  مقابله 
پيامدهاى  از  درستى  درك  مى تواند  مخاطرات  مورد  در  كودكان 
توسعه  بقا،  براى  خود  حق  و  محلى  معيشت  در  اقليمى  تغييرات 
ظرفيت هاى  از  استفاده  بنابراين  نمايد  ايجاد  آن ها  از  حفاظت  و 
مسائل  به  رسيدگى  براى  قوى  پتانسيلى  كودكان،  انطباق پذيرى 

زيست محيطى را ارائه مى دهد (برنامه يو كى،2010).
با  مرتبط  مهارت هاى  و  دانش  كسب  با  مى توانند  كودكان 
مخاطرات، تصميم هاى آگاهانه در مورد چگونگى سازش در زندگى 
و معيشت فردى و سيستم هاى اكولوژيك، اجتماعى و اقتصادى در 

يك محيط در حال تغيير را اتخاذ نمايند.
در فيليپين، كودكان  نقش عمده اى در بهبودى اكوسيستم هاى 
همكارى  با  كار  اين  كه  داشتند  كاموتس  جزاير  در  شده  تضعيف 
تيم هايى براى جمع آورى و پرورش نهال هاى درختى در پناهگاه ها 
با  را  محلى  دانش  كودكان  يافت.  انجام  حفاظتى،  موانع  ايجاد  با 
مجموعه اى از دانش متخصصان به منظور افزايش آگاهى از مزاياى 
شيوه،  اين  با  كردند.  تركيب  مانگرو  بازسازى  و  بهبودى  متعدد 
زمينه هاى زاد و ولد آبزيان، حفظ تنوع زيستى، افزايش سطح دريا، 
به  پيوستن  با  كودكان  گرديد.  فراهم  غيره  باد  و  از  ناشى  خطرات 
كه  زيرا  شدند  مختلفى  حوزه هاى  بسيج  به  موفق  جامعه،  اعضاى 
حضور آنان در كنار اعضاى مختلف جامعه مى تواند حفظ و بهبود 

اكوسيستم ها را اطمينان ببخشد (برنامه يو كى،2010).
بررسى نمونه هاى موردى كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت 
و  آگاهى  شناخت،   (1 محور  سه  در  خالصه  به طور  كه  كودكان، 
دانش، 2) ارتقاء زمينه ها و فضاهاى مناسب براى گفتگو و  ابراز 

عقايد و 3) اقدامات عملى بوده است، نتايج زير را ارائه مى دهد:
شناخت، آگاهى و دانش 

شناخت، اگاهى و دانش كودكان در زمينه كاهش خطرپذيرى بحران 
با محوريت كودكان و توسط كودكان نشان مى دهد كه افزايش دانش، 
آگاهى و آمادگى كودكان يكى از اولين و ضرورى ترين اقدامات، در 

تقويت كاهش خطرپذيرى بحران با هدايت و رهبرى كودكان مى باشد 
كه با شيوه هايى نظير آموزش معلمان، توسعه و ايجاد واحدهاى درسى، 
استفاده از رسانه هاى آنالين، راديو، تئاتر و هنر قابل انجام است. بسيارى 
از مطالعات موردى نشان مى دهند كه مدارس، نقش مهمى در افزايش 
بحران  خطرپذيرى  كاهش  با  ارتباط  در  كودكان  مهارت هاى  و  دانش 
دارند. در اين مطالعات، به جز تمركز بر فضاى ايمنى دانش آموزان و 
اهميت آن، بر روش هايى كه كودكان و بزرگساالن بتوانند با يكديگر 
در يادگيرى و بحث در مورد ريسك هاى مربوط به بحران مشاركت 
كنند، نيز تأكيد ويژه اى شده است. يادگيرى جامعه محور از طريق تئاتر، 
آهنگ، موسيقى، بازى و ديگر فعاليت ها نظيربحث، تبادل نظر، گفتگو 
و مذاكره مى تواند از شيوه هاى مؤثر در افزايش سطح آگاهى و بسيج 
اجتماعى، براى كار و فعاليت با يكديگر در خصوص پروژه كاهش 
خطرپذيرى بحران باشد. همچنين رسانه هاى روزنامه اى و اينترنت نيز 
مى توانند پيام هاى كاهش خطرپذيرى بحران را در محدوده وسيعى از 
جامعه انتشار دهند كه اين موضوع در مطالعات موردى مالديو، آمريكا 
و موزامبيك پياده شده است. متخصصان كاهش خطرپذيرى بحران 
افزايش  براى  مناسب  و  مؤثر  استراتژى هاى  انتخاب  در  زيادى  تأثير 
سطح آگاهى و توسعه مهارت ها در زمينه كاهش خطرپذيرى بحران 
دارند اما به نظر مى رسد كه مدارس در همه زمينه ها مى توانند نقش 
مؤثرترى در تسهيل دانش دانش آموزان، كودكان ، خانواده ها و جامعه 

داشته باشند.
ارتقاء زمينه و فضاهاى مناسب براى گفتگو و ابراز عقايد  

 ارتقاء زمينه و فضاهاى مناسب براى گفتگو و ابراز عقايد كودكان 
افزايش  كودكان،  نيازهاى  از  آگاهى  بهبود  و  تقويت  به منظور 
از  آن ها،  پتانسيل  پذيرش  تحريك  و  آن ها  تحليلى  توانايى هاى 

عوامل تغيير هستند.
اين  در  گرفته  انجام  موردى  مطالعات  از  كه  مواردى  جمله  از 
خصوص نتيجه مى شود، اين است كه دادن فضا و فرصت به كودكان 
و سياسى  عملى  و مزاياى زياد  سودمندى ها  خود  عقيده  ابراز  براى 
در  كودكان،  توانمندى  و  قدرت  تقويت  به  بسته  كه  دارد  به دنبال 
و  ماده 12  است.  مؤثر  بحران  خطرپذيرى  كاهش  و  مقابله  پاسخ، 
كرده  است.  اشاره  موضوع  اين  به  مستقيمًا  كودك،  13كنوانسيون 
به عنوان مثال، ماده 12 اين كنوانسيون، به برخى از اصول كليدى در 
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زمينه بيان نظرات و شنيدن صحبت هاى كودكان و ابراز عقايد آنان 
پرداخته است. به هر روى، درك واضح و روشن از اهداف اين كار، 
مى بايست در سطوح بين المللى و ملى توسعه داده  شود. اين كار در 
كودك محور  مؤسسه اى  ساختارهاى  و  كميته ها  شامل  عملى  سطح 
است كه مى تواند يك بعد باارزش و جديد براى كار با آن مؤسسات 

محسوب گردد.
مطمئن  عقايدشان  و  اظهار نظرها  شدن  شنيده  از  كودكان  اگر 
خطرپذيرى  كاهش  مورد  در  را  خودشان  يادگيرى  احتمال  شوند، 
به  را  موضوع  اين  و  كرده  اقدام  مورد  اين  در  كرده،  حفظ  بحران 
نسل هاى بعد نيز انتقال مى دهند. اين يك سناريو برد-برد است كه 

مقطعى نبوده و مى تواند تا ساليان زيادى ادامه  يابد.
امروزه استفاده از رسانه هاى مدرن براى برقرارى ارتباط و شنيده 
شدن نظرات كودكان قدرت گرفته است. مطالعات نشان مى دهند 
در خصوص  خود  اقدامات  طريق،  اين  از  مى توانند  كودكان  كه 
همچنين  نمايند.  تبادل  يكديگر  با  را  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
و  فرصت  تسهيل  براى  بااهميتى  پتانسيل  كه  است  شده  داده  نشان 
زمينه براى شنيدن و ابراز نظرها و عقايد كودكان در فدراسيون هاى 
منطقه اى و بين المللى وجود دارد اما به نظر مى رسد شكاف هايى نيز 
در اين زمينه در سطوح محلى، منطقه اى و بين المللى وجود داشته 

باشد (يونيسف،2016) 
اقدامات عملى

و  تأثير  اقدامات  و  حفاظتى  و  ايمنى  اقدامات  شامل  اقدامات  اين 
تغيير است.

اقدام  اين  در  مى شوند.  محسوب  تغيير  عامل  به عنوان  كودكان 
برابر  در  خود  جامعه  و  خود  از  حفاظت  مسئول  كودكان  عملياتى، 
بحران ها هستند. در اقدامات با رهبرى و هدايت كودكان، آنان با 
انجام مانور و پروژه هاى كاهش خطرپذيرى در محيط هاى كوچك 

به عنوان محافظ خود و جامعه اقدام مى كنند.
براى  حمايت  و  طرفدارى  با  نيز،  ديگران  اقدامات  بر  كودكان 
كودكان  هستند.  تأثيرگذار  تغيير،  اين  بر  هدايت  و  رفتار  تغيير 
و  دانش  كسب  با  و  مى شوند  محسوب  محيط  به  آگاهى دهنده 
آگاهى مى توانند از عوامل بزرگ و گسترده تغيير و شناسايى داليل 
ريشه اى آسيب پذيرى و مديريت ريسك در مؤسسات، سياست ها 

و فرايندهاى فراسوى مرزهاى اجتماعى محسوب گردند.
از بررسى نمونه ها و مطالعات موردى انجام  گرفته در الجزاير، 
قرقيزستان، السالوادور، نپال، فيليپين، بنگالدش، جامائيكا مى توان 
دريافت كه تشخيص نيازهاى كودكان و مد نظر قراردادن آن ها در 
كامرون١، 2009  و  (بك  است  مهم  بسيار  سياست ها،  توسعه  طى 
نياز  و  كودك  دوستدار  سياست هاى   .(2009 همكاران،  و  تانر  و 
به ترجمه آن در رهنمودهاى عملى، براى توانمندسازى اقدامات با 
رهبرى كودكان براى پيشگيرى  بر كودكان و با هدايت و  تمركز 
توانمندسازى  براى  منابع  اما  است  نياز  مورد  بحران ها  مديريت  و 
مسئوالن محلى، سازمان هاى جامعه شهرى، مدارس و ديگر بخش هاى 
دستورالعمل ها  و  رهنمودها  اين  از  كامل  استفاده  به منظور  جامعه 
مالى  و  فنى  بعدهاى  از  حمايت ها  و  كمك ها  بايد  و  نيست  كافى 
تأمين شود زيرا در غير اين صورت هر سياست و هر دستورالعملى 

بر روى ميز و قفسه باقى خواهد ماند و اجرايى نخواهد شد. 
كمك  مى تواند  جامعه  سطح  در  مضاعف  هماهنگ  اقدامات 
مناسب  حمايت  و  شده  درگير  كار  اين  در  مختلف  عوامل  تا  كند 
شود.  تضمين  نيز  كودكان  گروه هاى  شامل  محلى  گروه هاى  از 
نمونه هاى موردى در قزاقستان نشان مى دهند كه براى تضمين اين 
نكته كه مدارس و جامعه بايستى با ابتكارعمل ها و اقدامات مناسب 
مشاهده  آن  مزاياى  تا  است  نياز  مورد  ثابتى  حمايت  شوند،  درگير 
گردد. اين كار، يك چرخه از خروجى هاى مثبت را دربر مى گيرد كه 
سبب مى شود تا بزرگان محلى و نيز جامعه، سودمندى ها و مزاياى 
كه  ببيند  گسترده تر  را  كودك محور  خطرپذيرى  كاهش  روش هاى 
از  استفاده  مى گردد.  آن ها  رفتار  پذيرش  سبب  خود،  روندى  چنين 
باز  بيشتر  اقدامات  براى  را  فضا  مى تواند  نيز  رسانه ها  مشاركت 
كند. با گذشت زمان، كودكان و بزرگترها مى توانند مسئوليت هاى 
بزرگترى را براى استمرار و اثربخشى داشته  باشند. در اين مرحله، 

مشاركت سياسى قابل وصول تر و پايدارتر مى گردد.
براى  تغيير  شيوه  جريان سازى  كه  دريافت  مى توان  نهايت  در 
كاهش خطرپذيرى بحران با تمركز بر كودكان و با هدايت كودكان 
رو،  پيش  فعاليت هاى  هدايت  براى  كه   است  بزرگ  چالش  يك 

نيازمند اقدامات و منابع مناسب است. 

1.   Back & Cameron
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با  خطرپذيرى  كاهش  در  انجام يافته  موردى  نمونه هاى  جمع بندى 
محوريت و هدايت كودكان و پيام هاى متخصصان

همه  تصميم گيرى هاى  و  برنامه ريزى  در  بايد  و  مى توانند  كودكان 
خطر،  با  رويارويى  براى  غيرمستعد  چه  و  خطر  مستعد  چه  جوامع 
رهبرى  و  هدايت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش  در  شوند.  درگير 
كودكان  زندگى  ديگر  جنبه هاى  و  ابعاد  با  بايد  اقدامات  كودكان، 
متناسب باشد و كودكان بايد با شور و شوق و مطابق با واژه ها، زبان 
و عاليق خود در كاهش خطرپذيرى بحران درگير شوند كه اين كار 

نيازمند يك حمايت همه جانبه است. 
محوريت  با  طبيعى  بحران هاى  خطرپذيرى  كاهش  برنامه هاى 
و هدايت كودكان مزيت هاى زير را داراست كه كودكان مى توانند 

اين برنامه ها را تقويت نموده و بهبود ببخشند.
كودكان قادرند رفتارها را براى افزايش توسعه پايدار تغيير دهند. 

 عالوه بر ايجاد فرهنگ ايمنى و تاب آورى و حمايت از كودكان 
با  بحران  خطرپذيرى  كاهش  باليا،  مديريت  در  مشاركت  براى 
توانمندسازى  در  زيادى  بسيار  نقش  مى تواند  كودكان،  محوريت 
جوانان براى اتخاذ گزينه هاى آگاهانه و بهبود رفتارها داشته باشند 
و جامعه را به سوى اقدامات توسعه پايدار جهت دهى مجدد نموده و 

سبب كاهش آسيب  پذيرى محلى و افزايش تاب آورى گردد.
كودكان رهبران و تصميم گيرندگان فردا هستند. 

كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، ديدگاهى بلند مدت 
است، به ويژه وقتى در خصوص تغيير رفتار كودكان سرمايه گذارى 
شود. با مشاركت كودكان در برنامه هاى كاهش خطرپذيرى بحران 
در ساختار امروزى دولت، نسلى از افراد جوان كه آمادگى بهترى در 
مواجهه با بحران هاى آينده دارند، ايجاد مى گردد. به طور كلى مى توان 
زمينه  در  دانشى  ديدگاه  كه  رهبران  از  جديد  نسلى  ايجاد  كه  گفت 

كاهش خطرپذيرى بحران دارند، بسيار مهم و ضرورى است.
در  مستقيم  به طور  بحران ها  با  رابطه  در  ايمنى»  «حق  چه  اگر 
ابزارهاى قانونى يا حقوقى بين المللى و منطقه اى بيان نشده است، اما 
كاهش خطرپذيرى بحران با تأكيد بر كودكان و با محوريت آنان، 

مى تواند به تحقق طيف وسيعى از حقوق و قوانين بپردازد.
كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان يك شيوه قانون محور است.

كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، كه يك رويكرد 

كودكان،  نظير  حقوق  مشموالن  با  است،  قانون  و  حقوق  بر  مبتنى 
خانواده هاى آنان و حمايت كنندگان (نظير والدين، جوامع، دولت  ها 
و ارائه دهندگان خدمات) سرو كار دارد تا ظرفيت ها را براى رفاه 
فراهم  را  كودكان  رفاه  طريق  اين  از  و  كرده  تقويت  كودكان  همه 

نمايند.
كليدى  بازيگران  به عنوان  را  كودكان  كودك محور،  رويكرد 
توانمندى  از  و  مى شناسد  رسميت  به  جوامع  و  خود  توسعه  در 
هدف  همچنين  مى كند.  حمايت  هدف  اين  به  دستيابى  براى  آن ها 
ديگر اين رويكرد، تقويت ساختارهاى حكومتى، تقويت سازوكار 
بين  شفافيت  و  اطالعات  درآوردن  جريان  به  مسئوليت پذيرى، 

دولت ها و كودكان به عنوان يك گروه آسيب پذير است.
رويكرد كودك محور، بدون تبعيض است و اين امكان را فراهم 
مى نمايد تا دختران و پسران در تمام سنين، با توانمندى و زمينه هاى 
متنوع، به طور مثبت در موضوعاتى كه مهم است، به كار گرفته شوند. 
كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، به شناسايى و 
تعيين گستره اى از حقوق و قوانين كودكان مى پردازد و تعيين كننده  
نقطه ورود در برنامه هايى ارزشمند است كه با هدف توسعه پايدار 

انجام مى يابد. اين حقوق و قوانين شامل موارد زير هستند:
حق زندگى: مطابق با ماده 6 كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل 
هدف  با  كودكان،  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش   ، متحد١ 
كه  فاجعه اى  خطرات  كاهش  و  كودكان  براى  امن تر  جوامع  ايجاد 

ممكن است بر زندگى آنها تأثير بگذارد، كار مى كند.
به  كودكان،  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش  تحصيل:  حق 
تحقق مقررات 28 و 29 قانون اساسى حقوق بشر درخصوص حق 
حداقل  به   كودكان،  براى  ايمن  آموزش  فضاهاى  ارائه  با  تحصيل 
كودكان  مشاركت  اضطرارى،  شرايط  در  آموزش  اختالل  رساندن 
و  فنى  دانش  جمله  از  جديد  مهارت هاى  و  دانش ها  يادگيرى  در 

مهارت هاى زندگى و توسعه احترام به محيط طبيعى مى پردازد.
حق سالمتى: كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، به طور 
و  دانش  افزايش  به  كودك،  حقوق  كنوانسيون   24 ماده  در  خاص 
و  محيط  بهداشت  بهتر،  بهداشت  از  حمايت  در  رفتار  تغيير  ترويج 

پيشگيرى از بيمارى ها و حوادث، اشاره مى كند.

1.  UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC)
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از  كودكان،  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش  مشاركت:  حق 
حق  درخصوص  نوجوان  و  كودك  حقوق  ماده 12كنوانسيون  تحقق 
دختران و پسران براى ابراز نظرات خود در مورد موضوعاتى كه بر 
ايجاد  با  تنها  نه  امر،  اين  كند.  مى  حمايت  مى گذارد،  تاثير  آن ها 
ساختارهاى  در  كودكان  مشاركت  براى  محلى  سطح  در  فرصت ها 
سطوح  در  بلكه  جوامع،  و  مدارس  در  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
بين المللى و جهانى، با ايجاد فرصت هايى براى بزرگساالن و كودكان 
براى تبادل و به اشتراك گذاشتن ديدگاه هاى خود از طريق گفتگوى 
بين نسلى و بين فرهنگى، تحقق مى يابد و به حقوق كودكان براى 
كودك)  حقوق  كنوانسيون  (ماده 13  بيان  آزادى  و  اطالعات  تبادل 
انتقال  و  دريافت  جستجو،  براى  كودكان  تالش هاى  از  حمايت  با 
خطرات  و  اقليمى  تغييرات  طبيعى،  خطرات  مورد  در  اطالعات 

فاجعه بار، به طور گسترده تر احترام مى گذارد.

روش
دو  در  كه  مى باشد  تحليلى  توصيفى–  نوع  از  موردى  مطالعه  اين 
مرحله انجام گرفته  است. در مرحله اول، اسناد و مدارك كتابخانه اى 
مورد بررسى قرار گرفته، موارد مرتبط با موضوع استخراج شده و در 
هدف  جامعه  ابتدا  در  دوم،  مرحله  در  گرفت.  انجام  جمع بندى  آخر، 
تعيين گرديد و در جامعه هدف، توجه به اين نكته كه از يك سو، 
بيشتر  سال،  شش  زير  كودكان  به ويژه  كودكان  آسيب پذيرى  ميزان 
از ساير گروه هاى سنى مى باشد و از سوى ديگر آن ها مى توانند در 
ظرفيت سازى ها و برنامه ريزى هاى مرتبط با كاهش خطرپذيرى بستر 
اطالعات  و  آمار  كه  آنجا  از  گرفت.  قرار  نظر  مد  باشند،  مناسبى 
مربوط به اين گروه جمعيتى موجود نبود، اطالعات موجود از طريق 
انجام محاسبات آمارى محاسبه و تهيه شدند. سپس مناطق 22 گانه 
شهر تهران از نظر جنسيت تفكيك گرديده و در سيستم اطالعات 
جغرافيايى وارد شدند. توزيع اين گروه جمعيتى، به تفكيك مناطق 
و جنسيت، مد نظر قرار گرفته و نقشه هاى مربوط به توزيع جنسيتى 
سيستم  در  اطالعات  پردازش  با  سپس  گرديدند.  تهيه  منطقه اى  و 
جنسيت  تفكيك  به  جمعيتى  پهنه بندى  جغرافيايى،  اطالعات 
پهنه بندى  نيز  آخر  در  و  شده  انجام  تهران  شهر  مختلف  مناطق  در 
تهران  شهر  مناطق  همه  در  جنس  دو  هر  توزيع  به  توجه  با  نهايى 

صورت گرفت و مناطق اولويت دار جهت برنامه ريزى هاى كوتاه مدت 
همچنين  گرديدند.  تعيين  بحران  خطرپذيرى  كاهش  بلند مدت  و 
پيشنهاداتى نيز براى وارد نمودن ديدگاه كودك محور در برنامه هاى 

كاهش خطرپذيرى بحران هاى طبيعى ارائه گرديده  است.
تحقيق حاضر از حيث هدف، كاربردى است زيرا پس از اهميت 
و ضرورت ديدگاه كودك محور در برنامه هاى كاهش خطرپذيرى و 
ارائه تصوير روشن از نحوه توزيع گروه جمعيتى كودكان و شناسايى 
مسئوالن  به  مى تواند  شده  تفكيك  به صورت  اولويت دار،  مناطق 
كمك  بحران  خطرپذيرى  كاهش  زمينه  در  شهرى،  برنامه ريزان  و 
كرده و برنامه ها را هدفمند نمايد. سازمان هاى اجرايى و آموزشى 
و فرهنگى نيز مى توانند با اطالع از ويژگى هاى برنامه هاى كاهش 
خطرپذيرى كودك محور بسترسازى مناسب آموزشى و فرهنگى را 

در اين گروه جمعيتى انجام دهند. 

يافته ها
بحران هاى  خطرپذيرى  كاهش  در  كودك محور  شيوه  اهميت  بنابر 
طبيعى و نيز اهميت شهر تهران به لحاظ خطرپذيرى باالى آن در 
بحران هاى طبيعى به ويژه زلزله، پس از تعيين جامعه هدف، انجام 
محاسبات آمارى، و پردازش آن ها در محيط نرم افزار GIS  نقشه هاى 
توزيع جمعيت كودكان زير شش سال تهيه گرديدند. اين نقشه ها بر 
مناطق (مناطق 22 گانه  همچنين  و  پسر)  و  جنسيت (دختر  اساس 
شهر تهران) تفكيك شده است كه اين نقشه ها در شكل هاى (1) و 
(2) قابل مشاهده هستند. بر اساس يافته هاى حاصل از اين پژوهش، 
بيشترين جمعيت كودكان زير شش سال دختر 29718 نفر است كه 
مربوط به منطقه 4 مى باشد و كمترين تعداد كودكان نيز مربوط به 
منطقه 6 است. كودكان پسر در مقايسه با دختران، از تعداد بيشترى 
برخوردار هستند. بيشترين تعداد كودكان پسر 31096 نفر و مجدداً 

مربوط به منطقه 4 است.
نقشه هاى تفكيك جنسيتى كودكان زير شش سال كمك مى كند 
تا نسبت به تأمين نيازها و آسيب هاى اين گروه سنى برنامه ريزى 

هدفمند صورت گيرد. 
شهر  در  كودكان  جمعيتى  توزيع  از  تصوير كلى  ارائه  به منظور 
تهران  شهر  پسر  و  دختر  كودكان  توزيع  نفشه  بر  عالوه  تهران،  
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(شكل هاى 1 و2)، نقشه تعداد كل كودكان در گستره شهر تهران 
نيز تهيه گرديده است (شكل3). 

همچنين براى ايجاد تصوير روشن ترى از نحوه توزيع اين گروه 
شهر  مختلف  مناطق  در  كودكان  جمعيت  پهنه بندى  نقشه  جمعيتى، 
تهران به تفكيك جنسيتى و در نهايت به صورت كلى نيز تهيه شد 

(شكل هاى4تا6).

شكل1. جمعيت كودكان پسر زير شش سال

شكل 2. جمعيت كودكان دختر زير شش سال

شكل 3. جمعيت كل كودكان زير شش سال

برنامه هاى سازمانى به صورت پنج ساله  از اين جهت كه معموالً 
تعريف مى گردند، براى اين نقشه ها، پنج پهنه، مد نظر قرار گرفت 
يا  و  پنج ساله  برنامه ريزى هاى  پهنه ها،  اين  از  استفاده  با  بتوان  تا 
خطرپذيرى  مديريت  ظرفيت سازى  يا  آموزش  جهت  را  بلند مدت 
اين  اساس  بر  همچنين  نمود.  اجرا  زمانى  بازه هاى  در  هدفمندتر 

نقشه ها، مناطق اولويت دار شهر تهران تعيين گرديدند. 

شكل4. پهنه  بندى جمعيتى كودكان پسر زير شش سال

شكل5. پهنه بندى جمعيتى كودكان دختر زير شش سال

شكل6. پهنه بندى جمعيتى كودكان زير شش سال

نقشه هاى  بر اساس  مناطق،  اولويت هاى  شد،  ذكر  كه  همانگونه 
مديريتى،  برنامه ريزى هاى  منظور  به  و  شده  تهيه  پهنه بندى 
مديريت  براى  برنامه ريزى  و  ظرفيت سازى  اولويت بندى هاى 
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خطرپذيرى و بحران، به صورت زير مشخص شده اند: 

جدول1. اولويت مناطق بر اساس جمعيت كودكان زير6 سال
نام مناطق شماره اولويت

منطقه4 –  منطقه14- منطقه15- منطقه20- منطقه5  اولويت اول
منطقه2- منطقه18 اولويت  دوم

منطقه8- منطقه10- منطقه17- منطقه16- منطقه19 اولويت سوم
منطقه11-منطقه12-منطقه7- منطقه13- منطقه1  اولويت چهارم
منطقه21- منطقه22- منطقه9- منطقه6- منطقه3 اولويت پنجم

بحث و نتيجه  گيرى
جمعيت  پهنه بندى  بر اساس  كه  تهران  شهر  اولويت دار  مناطق 
كودكان تعيين شده اند، شامل پنج دسته كلى مى باشند كه تمامى 
شده اند.  مشخص  مناطق،  اولويت بندى  جدول  در  اولويت دار،  مناطق 
در  را  جامعى  برنامه ريزى هاى  مى توان  اولويت ها  اين  از  استفاده  با 
با  طبيعى  بحران هاى  خطرپذيرى  كاهش  ظرفيت سازى  زمينه 
بحران هاى  وقوع  اينكه  وجود  با  كه  چرا  داد  انجام  كودكان  محوريت 
طبيعى تهديد مهمى براى حقوق كودكان است، مى توان رويكردهاى 
استرس ها  با  مقابله  براى  كودكان  از  حمايت  راستاى  در  را  جامعى 
برنامه ريزى هاى  و  داده  قرار  نظر  مد  بحران ها  از  ناشى  مشكالت  و 
و  سازمان ها  از  بسيارى  داد.  انجام  خطرپذيرى  كاهش  براى  را  الزم 
حمايت  با  باال  خطرپذيرى  با  كشورهاى  برخى  و  بين المللى  جوامع 
سازمان هاى بين المللى به ويژه يونيسف، اقداماتى را در اين خصوص 
انجام داده اند. يكى از اقدامات و رويكردهاى يونيسف براى حمايت 
سند  اجراى  خطرپذيرى،  كاهش  خصوص  در  جوامع  و  كودكان  از 
سنداى است كه در قالب اقدامات زيادى آن را به انجام مى رساند كه 
از جمله مهم ترين آن ها مى توان به برجسته  نمودن آسيب پذيرى هاى 
عوامل  عنوان  به  آن ها  حياتى  نقش  همچنين  و  كودكان  خاص 
تغيير، اشاره نمود. به منظور پياده سازى كاهش خطرپذيرى بحران با 
سازمان هاى  كه  كرد  اشاره  نيز  نكته  اين  به  بايد  كودكان،  محوريت 
حوزه هاى  سازمانى،  فرهنگ  منابع،  مأموريت،  به  توجه  با  مختلف 
بحران  خطرپذيرى  كاهش  با  متفاوتى  به طور  ساختارها،  و  مداخله 
وجود  دليل  به  روى،  هر  به  خواهند  بود.  مواجه  كودكان  محوريت  با 
پيچيدگى محيط هاى عملياتى و تنوع ديدگاه ها و منافع مردم نسبت 
به مداخالت، اين موضوع يك بحث چالش برانگيز است كه نياز به 

واقع نگرى دارد.
خطرپذيرى  كاهش  براى  كه  برنامه هايى  در  تجربه،  بر اساس   
نظر  مد  مواردى  بايد  مى شوند،  انجام  كودكان  محوريت  با  بحران 
بحران  خطرپذيرى  كاهش  حوزه  از  مى بايست  ابتدا  گيرد:  قرار 
خطرپذيرى  كاهش  موضوع  داشته  باشد.  وجود  درستى  درك 
بحران رويكردى پيچيده و چند رشته اى است كه هدف آن، كاهش 
توسعه  گسترده  حوزه هاى  در  مخاطرات  برابر  در  آسيب پذيرى  ها 
پايدار است. شناخت محيط هاى اجتماعى، سياسى، فرهنگى، زيستى 
براى  يافته اند،  تكامل  جوامع  و  كودكان  آن ها،  در  كه  اقتصادى  و 
ناشى  خطرات  برابر  در  پذيرى ها  آسيب  عمق  و  گستردگى  درك 
كودكان  مختلف  گروه هاى  بر  آن ها  تأثير  چگونگى  و  بحران ها  از 
مى رسد.  نظر  به  ضرورى  ناهمگون  جوامع  در  پسران)  (دختران، 
آسيب پذيرى  است  ممكن  كه  مخاطراتى  تغيير  چگونگى  همچنين 
گروه هاى مختلف كودكان را تشديد كند، بايد به درستى درك شده 

و مد نظر قرار گيرد.
كودكان  است.  واقعى  ارزش افزوده  داراى  كودكان،  با  كار 
مى توانند عوامل مؤثر تغيير براى كاهش خطرپذيرى بحران باشند 
و هنگامى كه به درستى حمايت و توانمند  شوند، مى توانند اقدامات 

خود را در سطح محلى، ملى و جهانى بسيج كنند.
بحران  خطرپذيرى  كاهش  به  مى توانند  زير  طرق  از  كودكان 

كمك كنند (تانر١ ،2010): 
به عنوان تحليل گران فعاليت هاى ريسك و كاهش خطر؛• 
به عنوان طراحان و حاميان مداخالت كاهش خطرپذيرى بحران • 

در سطح جامعه؛
يا •  ريسك  مديريت  گزينه هاى  و  مخاطرات  رابطين  به عنوان 

بزرگساالن،  والدين،  با  ارتباطات  (به خصوص  خطرپذيرى 
همسن و ساالن و غيره؛

بر •  مبتنى  تاب آورى  براى  اقدام  و  منابع  كننده  بسيج  به عنوان 
جامعه؛

به عنوان بخشى از سازندگان شبكه هاى اجتماعى و سرمايه؛• 
بالياى •  كاهش  اقدامات  انجام  در  پيشرفت  ناظرين  به عنوان 

با  مشاركت  به صورت  و  هيوگو  عملياتى  چارچوب  در  طبيعى 

1.  Tanner 
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مسئوالن و غيره؛
به منظور انجام بهينه فعاليت هاى كاهش خطرپذيرى بحران با 
محوريت كودكان، مى توان اقدامات را از طرق زير به انجام رساند:

اجتماعى •  شبكه هاى  در  مختلف  گروه هاى  با  ارتباط  برقرارى 
فعال  مشاركت  برابر  فرصت هاى  ايجاد  تضمين  به منظور 
كودكان. اين شبكه ها شامل شبكه هاى موجود در سطح ملى و 

محلى براى تضمين پايدارى بيشتر مداخالت مى باشند.
تعامل با كودكان در گروه هاى سنى و جنسى مختلف • 
اعتماد به كودكان و وارد كردن آن ها در همه مراحل مداخالت • 

و توجه به اين نكته كه كودكان وقتى به درستى مورد پشتيبانى 
قرار گيرند، تغييرات زيادى ايجاد مى كنند.

خطرات •  كاهش  براى  كودكان  خالقانه  پتانسيل  به  توجه 
مانند  نوين  رسانه هاى  در  آن ها  مشاركت  تشويق  با  بحران ها 
با  كه  غيره  و  نمايشى  هنرهاى  راديويى،  برنامه هاى  فيلم، 

مشاركت كودكان ساخته مى شود.
تسهيل اقدامات آموزشى كاهش خطرپذيرى بحران با مشاركت • 

كودكان. كار با كودكان در مورد كاهش آسيب پذيرى بدون 
بر  توجهى  قابل  به طور  تسهيالت  اين  كيفيت  و  نيست  چالش 
كيفيت فرايند مداخله، پيامدهاى هدايت شده توسط كودكان و 

تجربه كلى كودكان تأثير خواهد گذاشت.
در •  كودكان  دادن  مشاركت  با  كودكان  در  تاب آورى  ايجاد 

فرايند كاهش خطرپذيرى بحران
ماهيت اقدامات كاهش خطرپذيرى بحران با محوريت كودكان، 
نيازمند تعامل با طيف گسترده اى از افراد در جوامع و در سطح ملى 
وزارتخانه ها  محلى،  دولت  مربيان،  جامعه،  رهبران  والدين،  است. 
و نهادهاى غيرمتمركز، آژانس هاى تخصصى، رسانه ها و گروه هاى 
جامعه مدنى داراى وظايف قانونى و اخالقى نسبت به فرزندان، آينده 
و كاهش خطرپذيرى بحران هستند. حمايت فعال از بزرگساالن در 

ايجاد محيطى مناسب براى مشاركت كودكان حياتى است.
امكان پذير  زير  طرق  از  كودكان  حاميان  با  كار  اصلى  مراحل 

است:
 برقرارى گفتگو بين نهادهاى مسئول و كودكان براى آموزش • 

نسل ها و ترويج پاسخگويى فعال بيشتر؛

افزايش جريان اطالعات، ترويج مسئوليت پذيرى بين فرزندان • 
و تقويت كودكان؛

شناسايى، حمايت و استفاده از افرادى كه داراى موقعيت هاى • 
خوب و يا معتبر هستند و مى توانند به ايجاد يك محيط مفيد 

براى مشاركت كودكان كمك كنند؛
تعامل با نهادهاى دولتى به منظور تقويت تعهدات و اراده سياسى• 
پيام هاى •  و  خاص  اهداف  با  روشن  حمايتى  استراتژى  تعيين 

كليدى براى مخاطبان مورد نظر 
اقدامات  در  كليدى  عوامل  از  پرورش  و  آموزش  مسئولين 
هستند.  كودكان  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
نياز  كودكان،  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش  براى 
پرورش و  آموزش  غيررسمى  و  رسمى  سيستم هاى  تعامل  به 

و  ملى  سطح  در  پرورش  و  آموزش  مقامات  و  مدارس  كه  است 
و  آموزش  باشند.  داشته   مشاركت  زمينه  اين  در  مى بايست  محلى، 
پرورش داراى پتانسيل بالقوه اى در بسيج جامعه، دستيابى به تعداد 
ايجاد  و  زندگى  مهارت هاى  و  دانش  افزايش  كودكان،  از  زيادى 
تغييرات نهادى است. اين نهاد همچنين مى بايست از مكانيسم انتقال 
دانش سنتى ميان بزرگساالن و كودكان با ايجاد فرصت هايى براى 
گفتگوى بين نسلى و شناسايى انجمن ها و روش هاى سنتى كه در 
مى دهند،  انتقال  جوان  نسل هاى  به  را  خود  دانش  بزرگساالن  آن 

پشتيبانى كند.
تقويت جامعه مدنى و ابتكارعمل هاى همكارى از طريق شبكه ها 
و ايجاد مشاركت مى تواند پايدارى سياست هاى كاهش خطرپذيرى 
بر  بيشتر  تأثير  و  قوى تر  صداى  ايجاد  موجب  و  دهد  افزايش  را 

تصميم گيرى در اين زمينه شود. 
اقدامات  و  برنامه ها  كه  است  ضرورى  نكته  اين  ذكر  پايان  در 
عالوه  كودكان،  هدايت  و  محوريت  با  بحران  خطرپذيرى  كاهش 
ايجاد فرهنگ ايمنى و تاب آورى و حمايت از كودكان براى كمك 
به پيشگيرى و به حداقل رساندن اثرات فاجعه، در ديدگاه بلند مدت 
رفتارهاى  و  انتخاب ها  آينده  در  تا  سازد  قادر  را  جوانان  مى توانند 
آگاهانه اى داشته  باشند كه نتيجه آن ايجاد جوامعى با توسعه پايدار 
آموزشى  اولويت بندى  و  كودكان  بر  سرمايه گذارى  بنابراين  است. 
مى تواند ظرفيت جامعه را در مديريت خطرپذيرى و توسعه پايدار 
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مرتبط  سازمان هاى  و  نهادها  مى گردد  پيشنهاد  لذا  دهد.  افزايش 
سياستگذارى  و  هدفمند  آموزشى  برنامه هاى  تدوين  زمينه  در 
برنامه ريزى هاى كاهش خطرپذيرى بحران، با توجه به اولويت هاى 

معين شده اقدام نمايند.
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