
ن مدیریت بحران کشوراقانون تشکیل سازم

تعاریف-فصل اول
:روداصطالحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می-1ماده 

هاي به جز موارد موضوعه در حوزه(هاي طبیعی و انسانی دحوادث، رخدادها و عملکرکه در اثرشرایطی است:بحران
آید و موجب ایجاد مشقت و سختی به یک مجموعه یا به ظور ناگهانی یا غیرقابل کنترل به وجود می) و اجتماعیامنیتی

.العاده داردگردد و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اظزراري، فوري و فوقجامعه اناسنی می
هاي دولتی، غیر که توسط دستگاهریزي، عملکرد و اقدامات اجرائی است فرآیند برنامه:مدیریت جامع بحران-ب

و مدیریت عملیات مقابله و بازسازي و ) مدیریت خطرپذیري(دولتی و عمومی پیرامون شناخت و کاهش سطح مخاطرات 
نشانگرها و تجزیه و تحلیل در این فرآیند با مشاهده پیش. پذیردصورت می) مدیریت بحران(دیده بازتوانی منطقه سیب

شود به صورت یکپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از تی در دسترسی تالش میآنها و منابع اطالعا
ها پیشگیري نموده یا در صورت بروز آنها با آمادگی الزم در جهت کاهش خسارات جانی و مالی به مقابله سریع بحران

.پرداخته تا شرایط به وضعیت عادي بازگردد

:امل چهارمرحله به شرح زیر استیت بحران شرمدی-2ماده 
ح طبار آن، سمجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیري از وقوع حوادث و یا کاهش آثار زیان: پیشگیري- الف

.دهدخطرپذیري جامعه را ارزیابی نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول کاهش می
دهند که است که توانایی جامعه را در انجام مراحل مختلف مدیریت بحران افزایش میمجموعه اقداماتی :آمادگی- ب

ریزي، سازماندهی، ایجاد ساختارهاي مدیریتی، آموزش، تأمین منابع و امکانات، تمرین آوري اطالعات، برنامهشامل جمع
.و مانور است

ها؛ که با هدف نجات جان و مال انسانقوع بحران استانجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال و:مقابله- ج
رسانی، هشدارع عملیات مقابله شامل اطالع. شودتأمین رفاه نسبی براي آنها و جلوگیري از گسترش خسارات انجام می

دها، هاي پزشکی، تدفین، دفع پسمانجست وجو، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمین امنیت، ترابري، ارتباطات، فوریت
.هاي حیاتی و سایر خدمات اضطراري ذیربط استرسانی، برقراري شریانمهار آتش، کنترل موارد خطرناك، سوخت

بازسازي شامل کلیه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است که براي باز گرداندن :بازسازي و بازتوانی-د
هاي مردمی و هاي توسعه پایدار، ضوابط ایمنی، مشارکتیدیده با در نظر گرفتن ویژگوضعیت عادي به مناطق آسیب

ز شامل مجموعه اقداماتی است که جهت یبازتوانی ن. گیرددیده انجام میمسائل فرهنگی، تاریخی، اجتماعی منطقه آسیب
.رسددیدگان به حالت طبیعی به انجام میسیبط جسمی، روحی و روانی و اجتماعی آبازگرداندن شرای

شوراي عالی مدیریت بحران کشور-فصل دوم
گانه، نیروهاي مسلح و کلیه نهادها و و نهادهاي وابسته به قواي سههاهاي دستگاهبه منظور هماهنگی فعالیت- 3ماده 

و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر ) لهبا عنایت به تفویض اختیار معظم(هاي تحت نظر مقام معظم رهبري دستگاه
اختصار مدیریت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالی مدیریت بحران کشور که از این پس در این قانون به

.گرددشود، تشکیل میشوراي عالی نامیده می



:وظایف شوراي عالی به شرح زیر است-4ماده 
.هاي ملی مرتبط با مدیریت جامع بحران کشور و اقدام قانونی الزم جهت تصویبها و برنامهتدوین سیاست- 1
یحه بودجه ساالنه کشور جهت تنظیم بودجه تفصیلی نظام مدیریت جامع بحران کشور و پیشنهاد براي درج در ال- 2

.تصویب
می غیر دولتی، ونهادهاي عم،ها دولتیها و سازمانالزم جهت تصویب وظایف دقیق و نقش وزارتخانهاقدام قانونی - 3

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، نیروهاي ها و شرکتها، سازماناسالمی، شهردارييشوراها
هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سیماي جمهوري یه نهادها و دستگاهنظامی و انتظامی و کل
.هاي مدنی و مردمی مرتبط با مدیریت بحران در مجلس شوراي اسالمیهاي گروهی، تشکلاسالمی ایران و رسانه

هش خطرپذیري هاي پژوهشی و اجرائی در راستاي کااتخاذ تدابیر راهبردي، هماهنگی، هدایت و تشویق فعالیت- 4
.ناشی از زلزله، مخاطرات آب و هوایی و مواد شیمیایی خطرناك

و تعیین فرماندهی عملیات مقابله با بحران متناسب با م جهت تصویب سامانه مدیریت بحران کشورزاقدام قانونی ال- 5
.شرایط بحران در مجلس شوراي اسالمی

رسانی از طریق سازمان صدا و سیماي غاتی و اطالعهاي آموزشی، تبلیاقدام قانونی الزم جهت تصویب سیاست- 6
.هاي گروهی در مجلس شوراي اسالمیجمهوري اسالمی ایران و سایر رسانه

هاي الزم درباره اقدامات احتیاطی پس از دریافت اطالعات دام قانونی الزم جهت تصویب ضوابط و دستورالعملقا- 7
.وربینی نشده در کشبر احتمال وقوع حوادث پیشمبنی 

ها و هاي سازمانی متناسب در استاناقدام قانونی الزم جهت تصویب ساختار، تشکیالت تفصیلی سازمان و رده- 8
.ها به پیشنهاد سازمانشهرستان

.هاي مرتبط با این قانوناقدام قانونی الزم جهت تصویب ضوابط، مقررات و دستورالعمل- 9

عضویت وزراء اطالعات، کشور، امور اقتصادي و دارایی، مسکن و شوراي عالی به ریاست رئیس جمهور و با - 5ماده 
راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ،دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، رفاه و تأمین اجتماعی،شهرسازي

ران، رئیس وزش و پرورش، شهردار تهعات، علوم، تحقیقات و فناوري، آمنیرو، جهاد کشاورزي، ارتباطات و فناوري اطال
ستاد کل نیروهاي مسلح، فرمانده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده کل 
ارتش، فرمانده نیروي مقاومت بسیج، یکی از نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی، معاون اول قوه قضائیه، رؤساي 

ماي جمهوري اسالمی ایران، رئیس جمعیت هالل احمر جمهوري ریزي کشور و صدا و سیهاي مدیریت و برنامهسازمان
، ریاست سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن انقالب )ره(خمینی اسالمی ایران، سرپرست کمیته امداد امام
.گردداسالمی ایران و رئیس سازمان تشکیل می

گردد و تشکیل می) مقامبه عنوان قائم(کشور جلسات شوراي عالی در غیاب رئیس جمهور به ریاست وزیر -1تبصره 
.االجرا استمصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور الزم

اي خواهد بودکه به تصویب هیأت نامهنحوه اداره، اتخاذ تصمیمات و ابالغ مصوبا ت شوراي عالی برابر آئین- 2تبصره 
.رسدوزیران می

.این ماده انتخاب خواهد شد) 2(ان مستقر بوده و دبیر آن مطابق تبصره دبیرخانه شوراي عالی در سازم-3تبصره 



سازمان مدیریت بحران کشور-فصل سوم
شود به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه سازمان مدیریت بحران کشور در این قانون به اختصار سازمان نامیده می- 6ماده 

رسانی متمرکز و هاي اجرائی و پژوهشی، اطالعانسجام در زمینهریزي، ایجاد هماهنگی وامهنر، بگذاريدر امر سیاست
دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم بحران و ساماندهی و بازسازي مناطق آسیبنظارت بر مراحل مختلف مدیریت

امی و انتظامی، هاي دولتی، نیروهاي نظها و بیمهتی و عمومی، بانکلهاي دوها، مؤسسات و شرکتمورد نیاز وزارتخانه
هاي مردمی، مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ها، تشکلمؤسسات عمومی غیر دولتی، شوراهاي اسالمی، شهرداري

له، جهت هاي تحت امر مقام معظم و نیروهاي مسلح در صورت تفویض اختیار معظممستلزم ذکر نام است، دستگاه
بینی نشده تشکیل مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیشو محلی دراي هاي ملی منطقهمندي بهینه از توانمنديبهره
.گرددمی

سازمان، وابسته به وزارت کشور بوده و رئیس آن به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید شوراي عالی و حکم وزیر کشور - 7ماده 
.گرددمنصوب می

.گرددو فرماندار تشکیل میر استاندارها به ترتیب زیر نظها و شهرستانانی متناسب در استانمزهاي سارده

:وظایف سازمان به شرح زیر است-8ماده 
ریزي جهت ایجاد و هاي اجرائی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و برنامهها و سیاستمشیتهیه خط- 1

نیروهاي مسلح در طول زمان هاي مورد نیاز اعم از دولتی، غیر دولتی و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندي
.عملیات آمادگی و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصویب هیأت وزیران

.مراحل چهارگانه مدیریت بحرانصهاي مختلف کشور در خصوایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاه- 2
رسانی و غاتی، اطالعهاي جامع فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، تبلیها و برنامهبررسی، تدوین و پیشنهاد سیاست- 3

.مراحل چهارگانه مدیریت بحران به شوراي عالیتمرینی در
المللی، تبادل نظر و استفاده از تجربیات و دانش فنی کشورها و اي و بینهاي منطقهتقویت زمینه همکاري- 4

المللی با ع بینالمللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامبینمؤسسات خارجی و
.هاي ذیربطهماهنگی و همکاري دستگاه

.یه و تحلیل آنهازمستندسازي حوادث، اقدامات و تج- 5
هاي وهاي مردمی، نهادهاي غیر دولتی و نیرریزي و هماهنگی جهت سازماندهی و آموزش کلیه تشکلبرنامه- 6

.بسیجی و داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران
.مصوبات و تصیمات شوراي عالیپیگیري اجراء- 7
اي سازي و بهسازي لرزههاي مؤثر پیشگیري، مقاومهماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم- 8

هاي هاي فرسوده، روشهاي حیاتی و مهم و بازسازي و بهسازي بافتها و ابنیه و شریانها، زیرساختساختمان
هاي مالی و ساز و کارهاي تشویقی، تسهیالت ویژه و ها، حمایتاتکائی و جبرانی خسارت نظیر انواع بیمه

.هاي ذیربطهاي حمایتی با همکاري دستگاهصندوق
هاي آنها به منظور اي فعال و استفاده از همکاريکمک به توسعه و گسترش مؤسسات علمی و مشاوره- 9

ها و تأسیسات زیربنایی کشور و ساختماناستانداردسازي و بهبود کیفیت ارتقاء و کنترل ایمنی کاالها و خدمات، 
.نظارت بر رعایت استانداردهاي مصوب



ها، نهادها ها سازمانتدوین نظام تقسیم کار مالی براي ارتقاء فرهنگ ایمنی براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه-10
.و مؤسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب

.هاي ناشی از حوادث غیر مترقبهضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعالم بحرانتدوین -11
نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث غیر يهاابالغ دستورالعمل-12

.هاي ذیربط جهت اجراءمترقبه به دستگاه
هاي مورد نیاز مدیریت بحران کشور اعم اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمنديهاي الزم جهت در انجام هماهنگی-13

.از دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتی و نیروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران
هاي ذیربط تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسیدگی به تخلفات و تخطی و اعمال مقامات دولتی در کلیه دستگاه-14

هاي تحت نظر مقام معظم سسات عمومی غیر دولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی و کلیه نهادها و دستگاهو مؤ
همکاري قوه قضائیه و ستاد رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي عالی و سازمان در مواقع بروز بحران با

.ء آنهاکل نیروهاي مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب و پیگیري اجرا
کنندگان، آشوبگران و تدوین پیشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدمات پیشگیرانه و برخورد با سوءاستفاده-15

غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائیه و ستاد کل نیروهاي مسلح و ارائه آن به هیأت وزیران جهت 
.تصویب، پیگیري و نظارت بر اجراء آنها

هاي مردمی، خارجی و هاي مربوط به چگونگی جذب، توزیع و استفاده از کمکنامهها و آئینالعملتدوین دستور-16
.ران جهت تصویب و پیگیري آنهایهاي ذیربط و ارائه آن به هیأت وزالمللی با همکاري دستگاهبین

هاي ذیربط و سازمانتحقیقاتی -هاي اطالعاتی مراکز علمیایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه-17
مرکز مدیریت اطالعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع لاجرائی مسئول و تشکی
.رسانی دقیق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسئوالن و مردمحادثه احتمالی و اطالع

به ویژه (مدیریت بحران خصوص مراحل چهارگانههاي اجرائی ذیربط درنظارت عالیه و ارزیابی اقدامات دستگاه-18
.و ارائه گزارش به شوراي عالی) آمادگی و مقابله

ها و نهادها در امر مدیریت جامع بحران، به ویژه در مراحل آمادگی و هاي دستگاههماهنگی فعالیتبه منظور- 9ماده 
:مقابله، تدابیر و اقدامات زیر الزم و ضروري است

هاي ذیربط بر حسب ضرورت و با تصویب ها و دستگاهزمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانهواحد سا- الف
.هیأت وزیران تشکیل خواهد شد

ختیار در سطح معاونت االدگان تامنشوراي هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئیس سازمان و با عضویت نمای- ب
.شودهاي مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران تشکیل میهنگی فعالیتها و نهادهاي ذیربط به منظور همادستگاه

ها به ریاست فرماندار، با عضویت ها به ریاست استاندار و در شهرستانشوراي هماهنگی مدیریت بحران در استان- ج
.شودهاي ذیربط تشکیل میکلیه دستگاه

ان پایتخت جمهوري اسالمی ایران شوراي هماهنگی مدیریت با توجه به شرایط ویژه و اهمیت شهر تهران به عنو-د
.گرددبحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکیل می

معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ترتیب جانشین استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگی -1تبصره 
.باشندی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان میمدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگ



در مجلس شوراي اسالمی به عمل آورده و اقدام قانونی الزم در رابطه با تصویب اهداف، وظایف و تشکیالت -2تبصره 
.این ماده به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسیديمورد نیاز جهت اجراهاي اجرائی نامهآئین

سایر مقررات-صل چهارمف
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ) 160(هاي موضوع ماده کلیه دستگاه- 10ماده 

بري و هاي تحت نظر مقام معظم رهو مؤسسات عمومی و غیر دولتی از جمله دستگاه1383اسالمی ایران مصوب 
ها، ها و نیز سازمانها و واحدهاي سازمانی زیر نظر شهرداري، شهرداري)قوای معظم کل هندبا اذن فرما(نیروهاي مسلح 

) مرحله آمادگیبه ویژه در(هاي خصوصی و تعاونی، در مراحل مدیریت جامع بحران هاي فعال در بخشها و بنگاهتشکل
جع دولتی ذیربط در خود را از طریق مرادده، گزارش عملکروموظفند در چهارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نم

.ان ارائه دهندمزع زمانی که تعیین خواهد شد به سامقاط
عالی طبق ير در این ماده موظفند بنا به اعالم ریاست شوراوهاي مذکدر هنگام بروز بحران، تمامی دستگاه-1تبصره 
ت خود را از طرق معمول به هاي از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامابرنامه

.گیردتوقف و خاتمه عملیات مقابله، با اعالم ریاست شوراي عالی صورت می. اطالع سازمان برسانند
در مواردي که بخش خصوصی یا بخش تعاونی بر اساس تکالیف تعیین شده از سوي مراجع قانونی خدماتی - 2تبصره 

گردد پس از انجام ان بر اساس دستورالعملی که از سوي سازمان ابالغ مینماید، هزینه خدمات ارائه شده آنرا ارائه می
.مأموریت پرداخت خواهد شد

با توجه به اهمیت مطالعات، تمهیدات و اقدامات مؤثر پیشگیرانه و افزایش آمادگی و ارتقاء توان مقابله با -11ماده 
قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 10(ارات موضوع ماده بشود هر ساله درصدي از اعتحوادث به سازمان اجازه داده می

.را در این خصوص هزینه نماید1380مالی دولت مصوب 
هر سال بر حسب نیاز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب هیأت وزیران ) 11(درصد مذکور در ماده -تبصره

.خواهد رسید

بینی نشده معادل یک و دو دهم حوادث طبیعی و سوانح پیششود در صورت وقوعبه دولت اجازه داده می- 12ماده 
جاز بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خار%) 2/1(درصد 

.رئیس جمهور هزینه گردداز شمول با پیشنهاد شوراي عالی و تأیید

و جبران خسارات ناشی از موظف است به منظور بازسازي) می ایرانبانک مرکزي جمهوري اسال(دولت -13ماده 
، تسهیالت یکالحسنه و سایر منابع بانابع قرضه از محل منددیبینی نشده مناطق آسیبحوادث طبیعی و سوانح پیش

آنان قراررایتخمصوب از طریق سیستم بانکی در اهاي ترجیحیرا با نرخ) ار محرومبه ویژه اقش(دگان دیمورد نیاز آسیب
.ها در لوایح ساالنه بودجه کل کشور لحاظ نمایدهاي ترجیحی را جهت بازپرداخت به بانکالتفاوت نرخو مابهدهد

رسد، تسهیالت نامه پیشنهادي شوراي عالی که به تصویب هیأت وزیران میدولت موظف است طبق آئین- 1تبصره 
مسکونی شهري و روستایی را از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هاي سازي ساختمانبانکی مورد نیاز مقاوم

.و سیستم بانکی با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار دهد
سازي و حسن انجام امور به عهده معاونین هماهنگی امور عمرانی نظارت عالیه بر روند عملیات مقاوم-2تبصره 

.د باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گرددباشد و گزارش عملکرها میاستانداري



.االثر استو قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغیباشداالجرا میاین قانون از زمان تصویب الزم-14ماده 

.رسدنامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میآئین-15ماده 

اسالمی يکمیسیون اجتماعی مجلس شورا31/2/1387قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ 
گردید و پس از موافقت مجس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج قانون اساسی تصویب) 85(طبق اصل هشتاد و پنجم 

.به تأیید شوراي نگهبان رسید20/3/1387سال، در تاریخ 


