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چکیده
زنان ،ازجمله گروه های اجتماعی هستند که میزان صددما سیدیه هدای
وارده بر سن ها بیشتر از یایرین ایت
هم میزان مرگ و میر سنها در زمان وقوع حادثه بیشتر از مردان ایت
هم قربانی سییه های اجتماعی می شوند .پژوهش های انجام شده
تجارب حاصل از وقوع بالیا و بحران ها نشان داده ایت که زنان در زمرة
جمعیت سییه پذیر به شمار می سیند.
ویژگی های فیزیكی ،فیزیولوژیكی و نقش هایی که در خانواده و جامعده
ایفا می کنند موجه می گردد تا زندان تجدارب متفداوتی را در مقایسده بدا
مردان کسه نمایند.

مقدمه
در بحران های طبیعی ،سمار تلفا در بین زنان بیشتر از مردان ایت .بدرای
مثال در زلزله ی بدم ،قبدل از زلزلده جمعیدت زندان ( )%48کمتدر از مدردان
( )%52بوده ،ولی میزان مرگ و میر زندان ( )6.57بیشدتر از مدردان ()4.42
بوده ایت .به عبارتی به ازای هفتاد و چهار نفر مرد صد نفدر زن در زلزلده
فو شده اند[.]1
همچنین در پی برریی یه ماهه ی یازمان کمک ریانی سکسدفام کده در
هند ،اندونزی و یریالنكا تهیه شدده ،مشد ش شدد ،تعدداد زندانی کده در
فاجعه ی یونامی در سییا کشته شدند یه برابدر بدیش از مدردان بودندد و
خیزش امواج اقیانوس در روز بیسدت و شدش دیدامبر  ،2004بده ازای هدر
یک مرد ،جان چهار زن را گرفته ایت.

روش پژوهش
بر ایاس سنچده بده طدور خالصده و در بیدان درور و اهمیدت مو دوع
سورده شد ،هدف این مقاله پرداختن به مو دوع سیدیه پدذیری زندان در
یوانح و بالیا در ایران ،دالیل و ایتراتژی های مقابلده سن مدی باشدد .ایدن
مطالعه در دو فاز به برریی این مو وع پرداخته ایت .در فاز ن ست و بدا
برریی مو وع در مطالعا پیشین ،دالیل وقوع این پدیده مدورد برریدی
قرار گرفته ایت .در ادامه ایتراتژی ها نیدز در همدین مرحلده از مطالعدا
گذشته ایت راج می شود .یپس در فاز دوم این ایتراتژی ها در جمعیدت
هالل احمر ایتان خرایان ر وی مورد برریی قرار می گیرد.

یافته ها :دالیل آسیب پذیری زنان در مطالعات پیشین
اثرا
.1
.2
.3
.4
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.8

جنگ و بالیای طبیعی بر زنان بر  8دیته قابل تقسیم ایت :
خشونت جنسی در مكانهای عمومی علیه زنان در زمان بالیای طبیعی
خشونت جنسیتی علیه زنان در زمان بالیای طبیعی
خشونت زنان علیه همجنسان خود
خشونتهای کالمی و روانی علیه زنان از یوی خانواده و بستگان نزدیک
خشونت جنسی علیه زنان در زمان بحرانهای اجتماعی
خشونت جنسی علیه زنان در زمان بحرانهای اجتماعی در بین مهاجرین جنگی
افزایش ازدواج های اجباری و زودهنگام
تشدید خشونت در درون خانواده

ایزدخواه [ ]33برخی از عوامل کلی که در سییه پذیری زنان مؤثر می
باشد را به صور زیر بر می شمرد:
مشارکت نابرابر زنان در تصمیم گیری های مهم ،عدم سگاهی
.1
زنان از حقوق خود،
ایتفاده نابرابر زنان از امر سموزش،
.2
مشكال اقتصادی و فقر در زنان،
.3
ارائه چهره نامنایه از زنان در ریانه ها،
.4
بی تفاوتی زنان نسبت به مسائل به دلیل عدم سگاهی و
.5
نابرابری در امر بهداشت و تغذیه
.6
فعالیت های عمده زنان در کاهش خطر یوانح و نجا و امداد
.7

استراتژی مقابله با آسیب پذیری زنان در سوانح

تبعیض بین زنان و مردان در مرحلة جستجو و نجا  ،به ویدژه در فداز
پای گویی یدری کده منداب محددود و زمدان انددم ایدت مع دلی
بزرگ محسوب می شود .ترکیه غاله نیروهدای اعزامدی بده منداطق
بحران زده معموال ً به گونه ای ایت کده تعدداد بیشدتری از نیروهدای
امداد و نجا را مردان تشكیل می دهند این مسئله یبه می شدود تدا
زنان به لحاظ وجود مشدكال فرهنگدی و مسدائل مدذهبی در نجدا
بازماندگان ،در اولویت قرار نگیرند که نتیجة این امر ،افزایش مدرگ
و میر زنان متعاقه وقوع بالیا ایت.

استراتژی مقابله با آسیب پذیری زنان در سوانح

اعتباری به امور مربوط به بدانوان در مددیریت بحدران ت صدیش داده
نشده ایت .زنان خانه دار به عنوان مهم ترین گروه هدف برنامه های
سموزش همگانی هستند و باید بدرای درگیدر کدردن سندان در مراحدل
م تلف چرخة بحران چاره ای اندیشیده شود.
عدم ح ور یا ح ور کمرندگ مددیران و کارشنایدان زن در حیطدة
مدیریت بحران و بالیای طبیعی منجر به نادیده گرفته شددن نیازهدای
زنان در چرخة مدیریت بحران شده ایت.

استراتژی مقابله با آسیب پذیری زنان در سوانح

در بحث امدادگران زن حتماً نیازی نیست که بانوان اعزامی در ب ش
های ت صصی امداد و نجا به فعالیت بپردازند بلكه ح ور سنان در
این تیم ها به عنوان هماهنگ کننده ،رابط ،مسئول پیگیری و مسدئول
مستندیازی می تواند بسیار مؤثر باشد  ،من اینكه بانوان می توانندد
در عرصة حمایت رواندی بازمانددگان نقدش مدؤثری بده ویدژه در فداز
پای گویی فوری ایفا نمایند.

استراتژی مقابله با آسیب پذیری زنان در سوانح

عدددم وجددود مراکددز ت صصددی سموزشددی بددرای بددانوان امدددادگر کدده
سموزش های ت صصی امداد و نجدا را بده داوطلبدان و اع دا ارائده
نمایند یكی دیگر از مع التی ایت که باعدث شدده تدا تعدداد بدانوان
امدادگر که از سموزش های ت صصی بهره مند شده و به فیلد حادثده
اعزام می شوند کم باشد .
الزم ایت به لحاظ امنیتی برای ایكان و ایدتقرار بدانوان امددادگر در
منطقة عملیاتی چاره ای اندیشیده شود .ایجاد کمربندد امنیتدی تویدط
نیروهای نظامی سموزش دیده به منظور جلوگیری از هجدوم مدردم از
مناطق مجاور می تواند به حل این مشكل کمک کند.

بررسی استراتژی های مطرح در کاهش آسیب پذیری زنان در سوانح

بر ایاس سنچه در قسمت قبل تو یح داده شد ،ایتراتژی های زیر به
عنوان جم بندی برای کاهش سییه پذیری زنان در یوانح جم بندی
شدند:
 .1ت صیش اعتباری به امور مربوط به بانوان در مدیریت بحران
 .2افزایش ح ور مدیران و کارشنایان زن در حیطة مدیریت بحران و
بالیای طبیعی
 .3رف تبعیض بین زنان و مردان در مرحلة جستجو و نجا
 .4ایتفاده امدادگران زن
 .5وجود مراکز ت صصی سموزشی برای بانوان امدادگر
 .6برقراری امنیت ایكان و ایتقرار بانوان امدادگر در منطقة عملیاتی

بررسی استراتژی های مطرح در کاهش آسیب پذیری زنان در سوانح

عمدددده عامدددل مدددوثر در ایدددن زمینددده ،سمدددوزش و افدددزایش سمدددادگی و
توانمندیازی در بانوان جامعه می باشدد .بدر ایداس راهكارهدای فدوق ،در
جمعیددت هددالل احمددر ایددتان خرایددان ر ددوی ،بدددون ت صددیش اعتبددار
جداگانه ای برای بانوان در طول یال های  96تا کنون ،در سمدوزش هدای
همگانی ،مقدماتی و ت صصی درصد بیشتر مشارکت کننددگان را بدانوان
به خود اختصاص داده اند.
درصد مشارکت زنان در دوره های ت صصی نیز بر همین روند بوده و در
نتیجه این جمعیت در طول چند یال اخیر زنان امدادگر زیادی از سموزش
داده و در مراکز ت صصی خود دوره های نه تنها امداد بلكه نجا را نیدز
برای ایشان برگزار نموده ایت تا ظرفیت ایتفاده از ایشان در بالیا بدزرگ
را افزایش دهد.

بررسی استراتژی های مطرح در کاهش آسیب پذیری زنان در سوانح

در کنار این افزایش سمدادگی ،تجربده ایدتفاده از بدانوان در عملیدا
های بزرگ ایتانی و ملی در حال حا ر در حال افدزایش مدی باشدد.
ایتفاده از این افراد سموزش دیده در عملیدا نجدا در کرمانشداه و
در عملیا های امداد در کرمانشاه و گلستان و ییستان و همچنین در
بعد بین المللی در عملیا امداد پناهنگدان میانمدار در بدنگالدش ،بده
عنوان یكی از موفقیت های چند یاله اخیدر ایدن ایدتان مطدر بدوده
ایت و امید ایت که با ادامده ایدن روندد در جمعیدت هدالل احمدر و
افزایش توجه یایر ب ش هدای حداکمیتی بده ایدن مو دوع حیداتی و
مهم ،شاهد جامعه ای پایدار تدر و زندانی بدا سیدیه پدذیری کمتدر در
بالیای سینده باشیم.

