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ترین چالش توسیه  اایااگ رگ زحا  ااریر اقلتر، و زیسی  حرتی،  برگ نابرابری جنسیتی،  مررا  با بررا   

اسی   رگ بتسی  سیاذ ته یی  ب یای حرتا  با  ه و موا تاریاا  رو برابر  یا  و نابرابری ما گا رگ رابی و بتن ا یوگما 

 .ت ایا ارر  اس 

مای اامش بیر فاجه    ییتو ما و  امرت  ارغام ریاتا  جنسییتی، گا رگ ترام سییتاسیی   3چاگچوه سییناای

مای  ح یی م ح، سییازر  این گویهرر مر نتن ب  رییروگم توانرناسییازی زنا  برای گماری اروح، و اگتاای فهالت 

  نرایاح،  توج ااسی  ب  فاجه  ب  ویوگم اارهن  و قابی رسییرر رگ ترام زحتن  مای بازیاب،  توانا  ی، و بازسیازی  

توانا بر جنسییتی، ح،  ییور  تاهتس جنسییتی، ح،  حتر  فاجه   تأثترام ب  حنجر  ای  جاحه   مر رگ  جنسییتی،  مای  نابرابری

ما انیرذ زنا  و ربیرا  بر تصیرترات، ا  بر زنات،    ما ااا  اسی  و مر نتن رسییرسی،    ما ب  حنابف و فروی 

تیأثتر نیاحینیاسییین بر زنیا  و تیأثتر بذیهاگر  این تاهتس میا ح یا رام گا افرایش ح، رمیا و ح، توانیا حنجر بی  حصیییایا، بیا 

میای حررا  رگ ییج جیاحهی   میا و حسیییتولتی میا و الایای ام حررانذ، و ناشربیرا   یییور  احیا بی  مریا  نسیییای   اییا 

  مای فاجه  تجرب  انناتوانا حنجر ب  این  ور ا  حررا  و اسرا  حر  و حتر بتش تری گا رگ برب، از زحتن ح،

ب  جنسییتی، بر زنات، حررم رگ یج فرمنو و جاحه  حهتن برای اامش رگک تأثتر منجاگما  ناش ما و گوا

 .بیر ب یا رروگی اس 

اامش حؤثر بیر ب یا حسییلرم ح یاگا   ربال  و گماری حهناراگ و حینوا از  ریی یج گویهرر جاحف  رگ 

ای فاجه  گا حیاثر مای، رگ نظر ترفی   یییونا ا  اویای، جنسیییتی، اتاحامرسییییرر و مر  جانا  جاحه  اسییی   بایا گا 

 
1  Understanding how people’s lives are impacted by gender norms, roles and relations within a given culture and 

society is critical to understanding and reducing disaster risk  

2  https://www.undrr.org/gender?utm_source=LinkedIn&utm_campaign=PreventionSavesLives  

3  Sendai Framework  

 



مای اامش بیر فجایف اسیفار   ور مر  حا سور بوامت   مای زنا  رگ ت شما  رانش و حهاگمسازنا  اتر از ظرفت 

  برر

مای اامش بیر فاجه  بر اسیار جنسیت  ااسی ذو بواما بور و از توانرناسیازی  با ا رتنا  از این ا  ت ش

اننیا  برابری جنسیییتی، و ت  ات یییرفی  گا برای گسیییتیا  بی  امیاا  تاویی توانانیا  حیا ح،و گماری زنیا  اریایی  ح،

  ات ذتری و اامش بیرام فاجه  تسریف ب  ت 

 

 

 یونا  جنسیت  رگ نظر  وگی  یناسیای، ح،مای ات یذتری  واانش  حارت، و تاهاغلن اوقام وقی، اولوی 

ای ا  زنا    ییور  بیر فاجه ترفی  ح،مای باص زنا  و ربیرا  ناریا    ییور و رگ نیتج  نتازما و ظرفت ترفی  نر،

تهاگنا    یونا و بر یهایذر تأثتر ح،مای، ا  بر یهایذر افرور  ح،توانا با ا یهاذ ح یل  نابرابریاننا ح،تجرب  ح،

  حاننا سن  حهلولت   قوحت    اا   ورهت  حهاجرم  جنست  و غتر  ت ایا  ور

 مصادیق تاب آوری و مخاطرات مبتنی بر جنسیت در فاجعه 

رگوییا از  ۵۱رگوییا از حررا  م ییااگمای اولت  وقوا فاجه  گا از یج حناف گسییر، رگیاف  ح، اننا رگ اال، ا   ۷۱ -

 .(Brown et al., 2020) زنا  از  ریی حنابف غترگسر، و اجیراا، م ااگ رگیاف  ح، اننا

رالتا براننا و از راگای، رگویا زنا  قصیا راگنا رگ یج گویاار  تش سیوزی رگ اسیی ۴۸رگویا حررا  رگ حاایسی  با  ۷۷ -

 .(Eriksen, Gill & Head, 2010) بور رفاا اننا

افرایش یافی    ۱۹رگویا از زنا  رگ یج نظرسینج، رگ افنانسییا  تفینا ا  ب یون  بانذ، از زحا   یتوا اوویا ۹۷ -

 (Oxfam,2020) اس 

  گا ح ییی ارر  رگوییییا از التنتیج میای سییی حی  جنسییی، رگ  سیییتیا و اقتیانوسیییتی   ۷۶  رگ ایاور    ۱۹اووییا -

 .(UNWOMEN; UNDRR 2020)اس 

 رگ اا  از  بتش اضییوگ  رلتی  ب   رگوییا از حر  و حترمای نا یی، از سییتی رگ اگواا و ایاهم حیرا  رگ رگج  اوذ ۷۰-

 .(World Bank, 2021) اس  حررا     از نجام و احاار مایارف 

 ,World Bank Group) حیهلی ب  زنا  بور ۲۰۱۵رگوییا از رام مای تل   ییا  رگ سییتی سییاذ  ۸۰رگ حتانراگ   - 

۲۰۱۵)  

 



میای    و ترلتیی حیایا ف جنسیییتی، ا  ا گسیییان،  یییور  رار گیری ایامش ح یا ر  فیاجهی  بیاییا بیا تجریی برنیاحی 

 وگی  یییور و برای رگک بهیر حیامتی  جنسیییتی، بیر فیاجهی  و  یییا  جنسییی،  سییین و حهلولتی  بیاییا جرفتفهتیج

  تتری رگ باه اامش بیر فاجه  اسیفار   ورگسان، برای تصرت ا  ا

ا  ن  تنها  انا، بیر فاجه  ارای  ح،از اامش حیروذ اننا  جنسییتی رفیر اامش بیر ب یای حلی حیرا

انا  مای جنسی، حیفاوم گا  یناسیای، و بر وگر  ح،نتازمای ح یل  زنا  و ربیرا   حررا  و اسیرا  و افرار با موی 

 وگی زنا  رگ حرار گاماررما و سیتاسی  مای اامش اهیری با قراگ رار  تاهبله  ب  رنااذ جارا  الی اسیاسی،  سیتن

  گیری برای گماری زنا  و گستا  ب  برابری جنستی، اس ناح بیر فاجه  و بر
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