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 « ی تعالبسمه»

  ی امنطقه ، یالمللنیب  یهادغدغه و    هاچالش   نیترمهمو آثار و تبعات آن به یکی از    امروزه موضوع تغییر اقلیم 

، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی،  بهداشتی  یهاحوزه   ازجمله   تمامی ابعاد   بر   امر این    زیرا  است؛  شدهل یتبد   و ملی 

سیاسی   و  و    ری تأثفرهنگی  جوامع    اقشارگذاشته  آسیب   ژهیوبه گوناگون  معرض  در  را  دختران  و  و    هازنان 

 (IPCC) اقلیمی  اتالدولی تغییرهیئت بین گزارش    بر اساس که    یاگونه داده است به  جدی قرار    اتخطر

قربانیان    80حدود   تشکیل    ی اقلیم  اتتغییردرصد  زنان  توجه  دهند ی مرا  با  و  هم   ضرورتبه .  افزایی 

آن در ابعاد و سطوح گوناگون و اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص،    رات یتأثو  شناسی  دانش اقلیم   یروزرسانبه 

بین  امور  کل  جمهوری  الملل  مدیریت  ریاست  خانواده  و  زنان  امور  به    باهدفمعاونت  پاسخگویی  و  توجه 

همایش برگزاری  طبیعی،  بالیای  و  اقلیمی  تغییرات  شرایط  در  بانوان  مبرم  رانیازهای  موضوع  این  با  در    ی 

 دستور کار خود قرار داده است. 

با  کارها«  ها و راه ها، برنامه، چالشیاقلیم  اتتغییرنخستین همایش »توانمندسازی زنان در برابر  راستا    ایندر  

از بهره هدف   و    گیری  بین دانش  منطقه تجربیات  محققین  المللی،  ملی  و  زنانای  به  ویژه  نگاه  تاریخ    در   با 

شود مقاالت خود  از تمامی عالقمندان، پژوهشگران و صاحبنظران دعوت می   .برگزار خواهد شد   23/4/1401

بایست به  می ارسالی  مقاالت    ارسال نمایند.  intl.women@iripo.irبه رایانامه    30/10/1400  تاریخ   را تا 

 pdf  یا word در دو قالبو    B Nazanin  کلمه، با فونت  8000-5000، شامل  یا انگلیسی  زبان فارسی

با توجه به نوع    کنندگان،شرکت به    اعالم و   31/2/1401نتایج داوری مقاالت تا تاریخ    .گردند ارسال  تنظیم و  

شایان    .  گردداعطا میدر روز همایش   برگزیده  همقالارایه    شرکت در همایش و   هی ارسال مقاله،گوا  مشارکت،

   چاپ خواهند شد. نیز  مجموعه مقاالت  کتابچه در   آثار برگزیده، ذکر است که 

 : محورهای همایش

 محیط زیست )ملی و بین المللی( الزامات حقوقی موجود در زمینه زنان و  (1

 مخاطرات زیست محیطی   با مقابله در   زنان مشارکت یهاچالش و  هاتیظرف •

  مهاجرت،   فقر،)  یمیاقل   راتییتغ  رویارویی با  در   زنان  و توانمندسازی  حمایت  یهاچالش   و  هاتیظرف •

 ...( و یسوادی ب خشونت،

 آوری افزایش سازگاری و تاب، راهکارهای یاقلیم اتزنان در راستای تغییر (2

 ی میاقل راتییتغ آوری زنان در مواجهه با رویکردهای توسعه پایدار و تاب •
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 آموزش و مشارکت عمومی زنان در زمینه محیط زیست   •

 ریزی( )تصمیم سازی و برنامهنقش زنان در برنامه های سیاستی  (3

 و سازگاری با آن   یمیاقل  راتییتغای در کاهش اثرات  ملی و منطقه  یهایگذاراستیس نقش زنان در  •

 ی اقلیم اتتوانمندسازی زنان در مواجهه با تغییر  (4

 ی میاقل راتییتغبا   یسازگار و  خانواده  وکارکسب  مدیریت  در  زنان توانمندسازی •

 یمیاقل  راتییتغزنان روستایی و شهری در مقابل  توانمندسازی  •

 نوآوری های و ابتکارات نوین ارائه شده در حوزه محیط زیست و زنان   (5

 نقش زنان در ایجاد استارت آپ های زیست محیطی  •

انرژی (6 مصرف  الگوی  اصالح  در  زنان  انرژی    ، نقش  گازهای   مدیریت  انتشار  کاهش  و 

 ایگلخانه

 ی میاقل راتییدر زمان تغ  یمنابع آب داریپا تیریزنان در مد  نقش بر منابع آب و  ی اقلیم اتاثر تغییر •

 ی اقلیم اتسالمت و بهداشت زنان در سایه تغییر  (7

 بر سالمت و آسایش زنان  ی اقلیم اتاثر تغییر •

)بازتوانی، امداد، نجات و    ی میاقل  رات ییتغدر مخاطرات طبیعی و  زنان    و سالمت   حمایت از بهداشت •

 اسکان(


