
چکیده
بــرای ســنجش میــزان دســتیابی کشــورها بــه 
ــه  ــه ب ــف شــده اند ک ــدار 1۷ هــدف تعری توســعه پای
ــارت اســت  ــوط هســتند. هــدف پنجــم عب هــم مرب
از تأمیــن برابــری جنســیتی و توانمنــد کــردن همــه 
ــل  ــط متقاب ــه رواب ــن مطالع ــران. در ای ــان و دخت زن
ــات  ــتی و خدم ــوع زیس ــظ تن ــا  حف ــئله ب ــن مس ای
اکوسیســتمی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه 
هــر یــک چندیــن هــدف کان را در بــر می گیرنــد. 
ــکاف  ــی ش ــاخص جهان ــزارش ش ــران در گ ــه ای رتب
جنســیتی در ســال ۲0۲0 کــه توســط مجمــع جهانــی 
ــه  ــه ســقوط ب ــا شــش پل اقتصــاد انجــام می شــود ب
رتبــه 14۸ از بیــن 1۵۳ کشــور رســیده اســت و 
هــدف از ایــن مطالعــه کشــف اثــرات احتمالــی ایــن 

ــت  ــط زیس ــر روی محی ــق ب ــیتی عمی ــکاف جنس ش
اســت.

ــه؛  ــن ک ــت از ای ــارت اس ــی عب ــن بررس ــه ای  نتیج
ــی از  ــی متفاوت ــای تخصص ــان دانش ه ــردان و زن م
ــراف  ــت اط ــط زیس ــتم ها و محی ــا، اکوسیس گونه ه
ــدار و  ــرای ایجــاد یــک سیســتم پای ــد و ب خــود دارن
ــف  ــای مختل ــدن دیدگاه ه ــد گنجان ــش نیازمن اثربخ
و دانــش تمامــی افــراد بــدون در نظــر گرفتــن 
ــر  جنســیت هســتیم. در مناطــق حفاظــت شــده تاثی
زنــان اغلــب قابــل رویــت نیســت و دسترســی آنــان 
بــه منابــع طبیعــی موجــود، اغلــب بــه صــورت غیــر 
ــه  ــت و ب ــی اس ــتفاده های خانگ ــرای اس ــمی و ب رس
ــا مســتند نشــده و  ــرداری آن ه ــل، بهره ب ــن دلی همی
ــی  ــع مال ــص مناب ــود. تخصی ــه می ش ــده گرفت نادی
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کــه بــرای توســعه پایــدار صــورت می گیــرد اصــواًل 
ــن  ــا ای ــت ام ــیت اس ــن جنس ــر گرفت ــدون در نظ ب
واقعیــت وجــود دارد کــه امــکان دسترســی برابــر هــر 
دو جنــس بــه منابــع و خدمــات وجــود نــدارد و ســبب 
ــا  ــن تخصیص ه ــتر از ای ــا بیش ــه مرده ــود ک می ش
ــیتی  ــری جنس ــوء نابراب ــب س ــد. از عواق ــود ببرن س
بــرای محیــط زیســت می توانیــم بــه اثــرات آن 

ــی  ــدم دسترس ــل ع ــه دلی ــه ب ــی ک ــر روی آلودگ ب
ــی اســت، عــدم  ــر آل ــی و غی ــه نهادهــای آل ــر ب براب
ــای  ــرل گونه ه ــای کنت ــان در برنامه ه ــارکت زن مش
مهاجــم کــه ســبب تضعیــف برنامــه می شــود، 
ــدار  ــل پای ــه دلی ــا ب ــراض گونه ه ــر انق ــش خط افزای
نبــودن مدیریــت و در نظــر نگرفتــن قســمتی از 

ــم. ــاره کنی ــه اش جامع

کلمات کلیدی: برابری جنسیتی، تنوع زیستی، خدمات اکوسیستم، توسعه پایدار.

مقدمه
نابرابــری جنســیتی بــه شــکل تبعیــض جنســیتی و یــا 
ــرق  ــه ط ــیتی ب ــای جنس ــن تفاوت ه ــر نگرفت در نظ
ــف  ــتفاده جنســیت های مختل ــر نحــوه اس ــی ب گوناگون
ــت.  ــر اس ــی موث ــع طبیع ــان از مناب ــوص زن ــه خص و ب
ــات  ــداری خدم ــتی و پای ــوع زیس ــت از تن ــرای حفاظ ب
اکوسیســتمی و حرکــت بــه ســوی توســعه پایــدار 
ــن  ــی از ای ــت. برخ ــر گرف ــائل را در نظ ــن مس ــد ای بای
نابرابری هــا عبارتنــد از محدودیــت  حقــوق زنــان 
ــن  ــود و همچنی ــای خ ــرل زمین ه ــت و کنت در مالکی
دسترســی کمتــر آن هــا بــه دانــش و فناوری هــا 
و خدمــات ترویجــی بــه واســطه محدودیت هــای 
ــود  ــن خ ــد زمی ــه موجــب می شــود نتوانن فرهنگــی، ک
را بــه روش هــای پایدارتــری مدیریــت کننــد، وابســتگی 
ــش  ــه بخ ــی و وظیف ــع طبیع ــه مناب ــان ب ــتی زن معیش
زیــادی از زنــان بــرای تأمیــن غــذا و خدمــات بهداشــتی 
اولیــه خانــواده بــه واســطه نقش هــای جنســیتی موجــود 
موجــب شــده نســبت بــه مــردان کــه بیش تــر از 
منابــع طبیعــی محصــوالت تجــاری برداشــت می کننــد 
ــرای  ــات اکوسیســتمی وابســته تر باشــند و اج ــه خدم ب
برنامه هــای حفاظتــی بــه خاطــر این مســئله با شکســت 
ــب محیط زیســت  ــا در صــورت تخری ــود و ی ــه ش مواج
ــده  ــن دی ــد.  همچنی ــری ببینن ــی بیش ت ــیب خیل آس
ــوزه  ــای ح ــه در تصمیم گیری ه ــی از جامع ــدن نیم نش
محیــط زیســت در زمینه هــای مختلــف و در نظــر گرفته 
نشــدن برداشــت های آنــان از محیــط زیســت و نیازهــا و 
اولویت هــای متفاوتشــان موجــب شــده اســت کــه هــم 
ــه طــور کامــل جمــع آوری نشــوند و هــم  اطاعــات ب
ــرای  در نتیجــه اطاعــات ناقــص سیاســت هایی کــه ب
حــل مســائل محیــط زیســت در پیــش گرفته می شــوند 

ــن  ــرون رفــت از ای ــار نشــینند. راهــکار ب ــه ب درســت ب
مســئله توانمنــد کــردن زنــان بــا دادن حقــوق، آگاهــی 
و منابــع  بــه آنــان و همچنیــن مشــارکت دادن بیش تــر 
آن هــا در تمامــی ســطوح تصمیم گیــری  اســت تــا منافع 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــواره در نظ ــان هم ــای زن و اولویت ه
اهمیت برابری جنسیتی در تنوع زیستی

و  روزمــره  نقش هــای  دلیــل  بــه  زیســتی  تنــوع 
هنجارهــای اجتماعــی زنــان و مــردان می توانــد معانــی 
متفاوتــی داشــته باشــد. در مناطق روســتایی، زنــان اغلب 
بــه برداشــت منابــع بیولوژیکــی بــه عنــوان غــذا، دارو و 
ــته  ــک وابس ــاس کوچ ــتی در مقی ــای معیش فعالیت ه
هســتند. بــه عنــوان مثــال، به دلیــل تفــاوت در اســتفاده، 
زنــان در Madre de Dios، پــرو، ماننــد بســیاری از جوامع 
ــوالت  ــایر محص ــا و س ــه میوه ه ــگل، ب ــایه جن همس
جنگلــی غیــر چوبی بیــش از مــردان ارزش قائل هســتند، 
در حالــی کــه مــردان ارزش بیشــتری را بــه گونه هــای 

.)Lawrence, A. 2005(چوبــی می دهنــد
»ارزش هــای تنــوع زیســتی« زنــان در سیاســت گذاری 
می شــود.  گرفتــه  نادیــده  ملــی  برنامه ریــزی  و 
مشــارکت محــدود زنــان در فرآیندهــای تصمیــم 
گیــری کلیــدی و مدیریــت منابــع طبیعــی، کشــاورزی 
ــل  ــدان تحلی ــن فق ــی، و همچنی ــای سیاس و نهاده
ــر  ــده ب ــک ش ــای تفکی ــاس داده ه ــر اس ــیتی ب جنس
ــه  ــده گرفت ــدی نادی ــل کلی اســاس جنســیت، از عوام
ــوع  ــتی و تن ــوع زیس ــت تن ــا در سیاس ــدن آن ه ش
ــه در  ــک مطالع ــال، ی ــوان مث ــه عن زیســتی اســت. ب
کانــادا نشــان داد کــه زنــان کمتــر از ۲0٪ از کل 
کمیته هــای مشــاوره بخــش جنگل هــای کانــادا 
Reed, M.G. and J. Var� می دهنــد  تشــکیل  )را 
ghese. 2007(. ایــن نــوع عــدم تعــادل جنســیتی 
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بــه ایــن معنــی اســت کــه عایــق مــردان بیشــتر در 
می شــود.  غالــب  جنگل هــا  برنامه ریــزی 

ــن ســود  ــت زمی ــردان از ثب ــان و م اگرچــه بیشــتر زن
تأثیــر  دانــش  در  جنســیتی  شــکاف  می بردنــد، 
ــدار  ــاورزی پای ــای کش ــرش تکنیک ه ــر پذی ــی ب منف
ــرای  ــی ب ــای منف ــا پیامده ــان داشــت - ب توســط زن
ــا،  ــوزش و نهاده ه ــه آم ــم ارائ ــتی. علیرغ ــوع زیس تن
محصــول بــه تولیــد بیشــتر تبدیــل نمی شــد. ایــن بــه 
ایــن دلیــل بــود کــه مــردان صاحــب محصــول بودنــد 
و درآمــد را کنتــرل می کردنــد، امــا زنــان بیشــتر 
نیــروی کار را تأمیــن می کردنــد. مــردان می توانســتند 
بــه تولیــد محصــوالت نقــدی دیگــر ادامــه دهنــد، در 
حالــی کــه زنان مجبــور بودنــد از محصوالت معیشــتی 
ــل مســئولیت های  ــه دلی ــان ب ــل شــوند. زن خــود غاف
ــدن  ــا کن ــد، ب ــت درآم ــد کارگــری و عــدم دریاف جدی
جوانه هــا، محصــول را خــراب کردنــد. در مــورد ســایر 
ــاورزی،  ــان در کش ــش زن ــتی، نق ــوع زیس ــداف تن اه
ــش  ــه بی ــود اینک ــا وج ــداری ب ــروری و جنگل آبزی پ
ــورهای  ــاورزی در کش ــروی کار کش ــد نی از 40 درص
در حــال توســعه را شــامل می شــود، اغلــب ناشــناخته 

اســت.
حفاظت از تنوع ژنتیکی

زنــان و مــردان اغلــب ســهم متمایــز در حفاظــت درجــا 
ــای  ــف گونه ه ــواع مختل ــاب ان ــی، انتخ ــوع ژنتیک از تن
گیاهــی و جانــوری دارنــد. این هــا همیشــه بــه رســمیت 
ــان  ــا، زن ــیاری از محیط ه ــوند. در بس ــناخته نمی ش ش
ــرای مصــارف  ــی را ب گونه هــای مختلــف گیاهــی محل
خانگــی و امــرار معــاش کشــت و جمــع آوری می کننــد، 
در حالــی کــه مــردان بــرای درآمدزایــی بــر محصــوالت 
نقــدی تمرکــز می کننــد. زنــان در کشــورهای در حــال 
توســعه معمــواًل مســئولیت اصلــی باغ هــای خانــه را بــر 
عهــده دارنــد )Oakley, E. and J.H. Momsen. 2007( کــه 
نقــش مهمــی در امنیــت غذایــی خانــوار ایفــا می کننــد 
و اغلــب دارای تنــوع زیســتی باالیــی هســتند. اســتفاده 
ــواع نژادهــای  ــه نگهــداری ان ــان را ب آشــپزی اغلــب زن
ــد.  ــوق می ده ــود س ــه خ ــای خان ــی در باغچه ه بوم
ــادی از  ــداد زی ــیا تع ــرب آس ــان در غ ــال، زن ــرای مث ب
غــات، حبوبــات و درختــان میــوه را نگهــداری می کننــد 
کــه بــرای تهیــه غذاهــای ســنتی، مرباهــا و شــربت ها 

ــان تجــاری خــود هســتند.  مناســب تر از همتای

نقش تفاوت های جنسیتی در تولید و مصرف 
پایدار

ــر  ــرژی ب ــه ان ــی ب ــیتی در دسترس ــای جنس تفاوت ه
ــطح  ــذارد. در س ــر می گ ــدار تأثی ــد پای ــرف و تولی مص
جهانــی، الگوهــای مصــرف و تولیــد بــر اســاس 
جنســیت متفــاوت اســت. در کشــور های در حــال 
توســعه، اســتفاده های مختلــف زنــان و مــردان از انــرژی 
تأثیرهــای متفاوتــی نیــز بر تولیــد و مصــرف پایــدار دارد. 
ــب  ــتایی اغل ــران روس ــان و دخت ــال، زن ــوان مث ــه عن ب
مســئول اصلــی جمــع آوری ســوخت هیــزم هســتند کــه  
ــی و  ــع جنگل ــش مناب ــرای کاه ــی ب ــن کار پیامدهای ای
همچنیــن ایمنــی آن هــا در حیــن جمــع آوری و همچنین 
ــان  ــاق دود دارد. زن ــی از استنش ــامتی ناش ــرات س خط
فقیــر همچنیــن تمایــل دارنــد در بخش هــای اقتصــادی 
ــه  ــدت ب ــه ش ــه ب ــذا(، ک ــش غ ــًا بخ ــمی )مث غیررس
ــود  ــرژی خ ــی ان ــع اصل ــوان منب ــه عن ــوده ب زیســت ت
متکــی اســت، شــرکت کننــد. زنــان عمومــاً نســبت بــه 
مــردان بــه خدمــات مرتبــط با انــرژی دسترســی کمتری 
دارنــد. مطالعــات انجــام شــده در آفریقــا نشــان می دهــد 
کــه کســب وکارهای زنانــه معمــواًل بــا موانــع بیشــتری 
نســبت بــه مــردان در دسترســی بــه بــرق شــبکه مواجه 
ــان در  ــر، زن ــارت دیگ ــه عب ــتند )UNDP. 2012(. ب هس
زمینه هــای در حــال توســعه ممکــن اســت نســبت بــه 
ــته  ــدار داش ــرژی پای ــه ان ــری ب ــی کمت ــردان دسترس م
باشــند و بنابرایــن در نهایــت بــه اقدامــات ناپایــدار کمک 
ــز از نظــر مصــرف  ــد. تفاوت هــای جنســیتی نی می کنن
ــک  ــه وجــود دارد. ی ــرژی در زمینه هــای توســعه یافت ان
مطالعــه نشــان داده شــد که مــردان مجــرد در ســوئد ۲۲ 
درصــد بیشــتر از زنــان مجــرد انــرژی مصــرف می کننــد 

.)Räty, R. and A. Carlsson�Kanyama. 2009(
زنــان فاقــد نفــوذ در تولیــد هســتند. هــم زنــان و هــم 
مــردان نقــش مهمــی در تولیــد دارنــد و زنــان اکثریــت 
نمایندگــی  را  از بخش هــا  نیــروی کار در تعــدادی 
ــع،  ــه مناب ــب ب ــان اغل ــال، زن ــن ح ــا ای ــد. ب می کنن
دانــش فنــی، حقــوق مالکیــت و قــدرت تصمیم گیــری 
ــه ســمت  ــرات ب ــر تغیی ــذاری ب ــرای اثرگ ــاز ب ــورد نی م
تولیــد پایــدار دسترســی ندارنــد. بــرای مثــال، ۷0 درصــد 
کارخانجــات پنبــه و ۹0 درصــد برداشــت کنندگان پنبه در 
هنــد را زنــان تشــکیل می دهنــد. بــا ایــن حال مشــارکت 
ــدرت  ــه ن ــان ب ــدرت تصدیــق می شــود. زن ــه ن آن هــا ب
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ــد و  ــه روی آن کار می کنن ــتند ک ــی هس ــک زمین مال
حقــوق کمتــری نســبت بــه مــردان دریافــت می کننــد. 
از آمــوزش کنــار گذاشــته می شــوند و همچنیــن کمتــر 
CottonCon� ــد  )از مــردان در تصمیم گیــری نقــش دارن

.)nect

استفاده متفاوت زنان از خدمات اکوسیستمی
چــه زنــان و چــه مــردان در بســیاری از کشــورها 
ــان  ــا زن ــتند ام ــته هس ــتم وابس ــات اکوسیس ــه خدم ب
در  نابرابری هــا  دارنــد.  کمتــری  جایگزین هــای 
ــع طبیعــی  دسترســی، مالکیــت و کنتــرل زمیــن و مناب
بیــن زنــان و مــردان، در کنــار موانــع اجتماعی-فرهنگــی 
در فرصت هــای اقتصــادی، وابســتگی زنــان بــه برخــی 
ــن در  ــه ای ــد. ک ــتر می کن ــتم را بیش ــات اکوسیس خدم
ــا  ــتم ی ــب اکوسیس ــل تخری ــان را در مقاب ــت آن نهای
ــای  ــت برنامه ه ــه عل ــه آن ب ــی ب ــت دسترس محدودی
ــان و  ــه زن ــن ک ــد. ای ــر می کن ــیب پذی ــی آس حفاظت
ــه ایــن  ــد ب مــردان نقش هــای جنســیتی متفاوتــی دارن
معنــا نیــز هســت کــه در دانــش و مهــارت با هــم تفاوت 
دارنــد، کــه ایــن موضــوع یعنــی راه حل هــای متنوعــی 
بــرای حــل مســئله تخریــب محیــط زیســت و  کاهــش 

ــود دارد. ــتی وج ــوع زیس تن
ــت  ــاز اس ــاال، نی ــده در ب ــر ش ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ب
کــه تجزیــه و تحلیــل جنســیتی در اســتفاده از خدمــات 
اکوسیســتم انجــام شــود و وابســتگی های متفــاوت 
زنــان و مــردان  درک شــود. همچنیــن  بایــد تفاوت هــا 
و شــکاف های جنســیتی دیــده شــده و هزینه هــای 
تخریــب و منافــع احیای اکوسیســتم بیــن زنــان و مردان 
توزیــع شــوند. همچنیــن بایــد از مشــارکت برابــر مــردان 
و زنــان در نهادهــای مدیریــت اکوسیســتم حمایت شــود 
ــردن  ــاری ک ــت اجب ــای آن سیاس ــی از راه ه ــه یک ک
ســهمیه  و آمــوزش  اســت بدیــن صــورت از مداخلــه موثر 
ــز  ــش متمای ــا و دان ــدن اولویت ه ــه ش ــر گرفت و در نظ

.)cbd,2019( ــد ــن ش ــوان مطمئ ــان می ت زن
موانع بر سر راه  زنان برای احیای اکوسیستم،  

تاب آوری و حفاظت
زنــان و مــردان  دانش هــای  تخصصــی متفاوتــی 
از گونه هــا، اکوسیســتم ها و تنــوع زیســتی دارنــد 
ــی  ــای حفاظت ــی تاش ه ــر اثربخش ــد ب ــه می توان ک
ــف  ــای مختل ــن دیدگاه ه ــذارد. ای ــر بگ ــازی اث و بازس
می توانــد بــه اثربخشــی فعالیت هــای بازســازی و 

ــای  ــن دیدگاه ه ــدن ای ــد. گنجان ــک کن ــت کم حفاظ
مختلــف می توانــد بــه افزایــش اثربخشــی فعالیت هــای 
بازســازی و تعدیــل و ســازگاری بــا اثــرات اقلیمــی کمک 
همچنیــن  و   )UN�REDD Programme. 2013( کنــد 
Nelson, V., For� ــد  ــی کمــک کنن ــا بیابان زای ــارزه ب )مب

 .)sythe, L. and J. Morton. 2015

مناطق حفاظت شده
ــت  ــاوت تح ــورت متف ــه ص ــب ب ــردان اغل ــان و م زن
ــی  ــات حفاظت ــده و اقدام ــت ش ــق حفاظ ــر مناط تأثی
ــان  ــرات روی زن ــد )Ogra, M. 2008(. تأثی ــرار می گیرن ق
همیشــه » قابــل روئیــت« نیســت، زیــرا دسترســی زنان 
ــا  ــرای اســتفاده خانگــی ی چــون اغلــب غیررســمی و ب
ــت،   ــک اس ــاس کوچ ــی در مقی ــای درآمدزای فعالیت ه

ــدون ســند باشــد. ممکــن اســت ب
ــارکت در  ــرای مش ــی ب ــع فرهنگ ــا موان ــب ب ــان اغل زن
ــری  ــا تصمیم گی ــه ت ــواده و جامع ــری از خان تصمیم گی
ملــی روبــرو هســتند. عــاوه بــر ایــن، واگــذاری مدیریت 
ــه ضــرر  ــی ب ــه جوامــع محل مناطــق حفاظــت شــده ب
ــود  ــوق موج ــاس حق ــر اس ــب ب ــرا اغل ــت زی ــان اس زن
 Coad, L., Campbell, A., Miles,( مالکیــت زمیــن اســت
L., and K. Humphries. 2008(. زنــان اغلــب در مدیریــت 

مناطــق حفاظــت شــده کمتــر حضــور دارنــد کــه همین 
اثربخشــی ایــن تاش هــا را محــدود می کنــد. بــه 
ــا  ــت از دری ــای حفاظ ــی پروژه ه ــال، بررس ــوان مث عن
در ماداگاســکار نشــان داد کــه زنــان 1۷ برابــر کمتــر در 
تصمیم گیــری در مــورد مدیریــت منابــع دریایی شــرکت 
ــت  ــران حفاظ ــات مدی ــده تعصب ــع عم ــد. موان می کنن
از محیط زیســت در مــورد نقــش زنــان در جوامــع 
ــر   ــوان رهب ــه عن ــودن آن هــا ب ماهیگیــری و مناســب ب

.)Baker�Médard, M. 2016( بــود
ــه مناطــق حفاظــت شــده  ــت عادالن بایســتی از مدیری
اطمینــان یافــت. بــه نیازهــا، عایــق و ادراکات مختلــف 
ــردان در حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده  ــان و م زن
ــع در  ــا و مناف ــیتی هزینه ه ــع جنس ــن توزی و همچنی
جوامــع محلــی رســیدگی کننــد. ایــن می توانــد از 
طریــق طرح هــای غرامــت متمایــز جنســیتی هزینه هــا 
ــرای  ــی ب ــا اقدامات را کاهــش دهــد )Ogra, M. 2008(، ی
تســهیل دسترســی زنــان یــا مــردان بــه مزایــای عادالنه 
انجــام شــود. مدیریــت عادالنــه شــامل اطــاع رســانی 
و ایجــاد حساســیت در مــورد مزایــای حفاظتــی مناطــق 
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حفاظــت شــده اســت.
به اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش

نقش هــای خــاص مــردان و زنــان، ظرفیت هــا و 
آســیب پذیری های متفــاوت آنــان در ارتبــاط بــا حفاظــت 
از تنــوع زیســتی همچنــان نیاز بــه مطالعــه دارد و در نظر 
گرفتــه نشــدن نقــش شــکاف های جنســیتی و تفــاوت 
ــش  و  ــه ســمت دان ــا موجــب ســوگیری ب در فرصت ه
 Pfeiffer,( اطاعــات مردانــه در تحقیقــات  شــده اســت

 .)J.M. and R.J. Butz. 2005

ــان  ــط ۳0٪ محقق ــان فق ــکو، زن ــه یونس ــق گفت طب
علمــی جهــان را تشــکیل می دهنــد، و ایــن نســبت در 
ــت.  ــر اس ــی کم ت ــری حت ــر تصمیم گی ــطوح باالت س
ترکیبــی از عوامــل نظیــر انتظــارات اجتماعــی متفــاوت 
ــدان  ــوم، فق ــران در عل ــران و پس ــای دخت از ظرفیت ه
ــای کاری  ــن محیط ه ــران، و همچنی ــرای دخت ــو ب الگ
غیــر حمایت کننــده می توانــد زنــان و دختــران را بــرای 
دنبــال کــردن مســیر شــغلی خــود در رشــته های علــوم، 
ــرف  ــات )STEM( منص ــی و ریاضی ــوژی، مهندس تکنول
ــر اطاعــات تنــوع زیســتی  ــان ب کنــد. حضــور کــم زن
ــی  ــال، در برخ ــوان مث ــه عن ــذارد. ب ــی می گ ــر منف اث
ــت  ــن اس ــن زن ممک ــی، مطلعی ــای فرهنگ چارچوب ه
در تعامــل بــا محققــان مــرد راحــت نباشــند و در نتیجــه 
گزار ش هــا ســوگیری داشــته باشــد و دانــش زنــان نادیده 
گرفتــه شــود. همچنیــن حضــور ناکافــی زنــان در علــم 
ــودن دیدگاه هــای  ــای مســلط ب ــه معن ممکــن اســت ب
ــن مســئله ممکــن اســت  ــود ای ــه خ ــد، ک ــردان باش م
مشــارکت زنــان دانشــمند را بیش تــر نیــز محــدود کنــد 

.)UNCTAD. 2011(
بسیج منابع از تمامی مخازن آن

ــیت در  ــی از جنس ــواًل خنث ــی معم ــای مال تخصیص ه
ــه  ــود دارد ک ــن تصــور وج ــوند و ای ــه می ش ــر گرفت نظ
ــا  ــد ام ــان دارن ــردان و زن ــرای م ــای یکســانی ب پیامده
ــد  ــردان مانن ــان و م ــیتی زن ــاوت جنس ــای متف نقش ه
دسترســی نابرابــر آن هــا بــه منابــع و ســرویس ها، 
ــرات  ــی اث ــای مال ــه تخصیص ه ــت ک ــن معناس ــه ای ب
متفاوتــی روی زنــان و مــردان دارد بــرای مثــال بودجــه 
آموزشــی ممکــن اســت بــه طــور خــودکار محلــی بــرای 
مراقبــت از کــودکان، مکان هــای قابــل قبــول اجتماعــی 
ــان ممکــن  ــات زن ــه نکنــد امــا بــدون ایــن امکان را ارائ
اســت ناخواســته از فعالیت هــای آموزشــی حــذف شــوند 

Budlender, D., Elson, D., Hewitt, G. and T. Mukho�(
.)padhyay. 2002

اثرات سوء نابرابری جنسیتی روی محیط زیست 
آلودگی

کشــاورزی یکــی از آالینده هــای اصلــی آب اســت کــه 
ــا  ــایر آالینده ه ــا و س ــر، آفت کش ه ــذی مض ــواد مغ م
ــد  ــش از 40 درص ــان بی ــد. زن ــه آب می کن را وارد چرخ
ــد  ــان را تشــکیل می دهن ــاورزی جه ــروی کار کش از نی
و نقــش آن هــا در بســیاری از کشــورها مدیریــت آب در 

ــود.  ــامل می ش ــوار را ش ســطح خان
ــود،  ــدی خ ــش کلی ــم نق ــی رغ ــن عل ــان همچنی زن
ــع  ــت مناب ــای مدیری ــا پروژه ه ــا ی همیشــه در انجمن ه
ــد. فقــدان حقــوق مالکیــت  آب محلــی مشــارکت ندارن
ــده ای  ــوان بازدارن ــه عن ــد ب ــن می توان ــن همچنی زمی
بــرای اتخــاذ روش هــای کاهــش آلودگــی کــه نیــاز بــه 
ــروی کار  ــول و نی ــان، پ ــتر در زم ــرمایه گذاری بیش س
دارد، عمــل کنــد و دسترســی زنــان بــه زمیــن در ســطح 

ــردان اســت. ــر از م ــاً کمت جهــان عموم
گونه های بیگانه مهاجم 

همانطــور کــه در اهــداف قبلــی تنوع زیســتی مشــخص 
شــد، زنــان بیــش از 40 درصــد از نیــروی کار کشــاورزی 
ــا  ــال، آن ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــکیل می دهن ــان را تش جه
ــم  ــای مهاج ــت گونه ه ــای مدیری ــواًل در طرح ه معم
ــت  ــن اس ــن ممک ــه ای ــوند، ک ــان داده ش ــر نش کمت
موفقیــت تاش هــای ریشــه کنی را تضعیــف کنــد. 
برنامه هــای مدیریــت گونه هــای مهاجــم بــه نــدرت بــه 
طــور سیســتماتیک دخالت متفــاوت زنــان و مــردان را در 
معرفــی گونه هــای بیگانــه )واردات، انتقــال، و پــرورش( 
ــح  ــردن( توضی ــن ک ــه ک ــا ریش ــرل ی ــت )کنت و مدیری

 .)Fish, J. et al. 2010( می دهنــد 
تجاری ســازی گونه هــای مهاجــم می توانــد بــه کنتــرل 
انتشــار آن هــا در ســطح محلــی کمــک کنــد، امــا اتکای 
ــه  ــد ب ــی می توان ــن فعالیت های ــه چنی ــد ب ــش از ح بی
عنــوان یــک بازدارنــده بــرای ریشــه کنی طوالنی مــدت 
عمــل کنــد )ISAC. 2015(. برداشــت و تبدیــل گونه هــای 
ــرای امــرار معــاش  ــد منبعــی ب ــه می توان مهاجــم بیگان
بــرای زنــان، مــردان یــا هــر دو باشــد. در جوامــع محلــی، 
ــترس  ــه در دس ــتگی ب ــد وابس ــن می توان ــا همچنی ام
ــگام اجــرای  ــد. هن ــودن چنیــن گونه هایــی ایجــاد کن ب
برنامه هــای تجاری ســازی، بایــد توجــه شــود کــه چــه 
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کســانی از اســتفاده از گونه هــای مهاجــم ســود می برنــد، 
میــزان اتــکای آن هــا بــه آن منبــع خــاص چقــدر اســت، 
و چــه کســانی در برابــر گسترش/ریشــه کنی گونه هــای 
ــی  ــوق های جایگزین ــتند. مش ــیب پذیر هس ــم آس مهاج
کــه هــم زنــان و هــم مــردان را هــدف قــرار می دهنــد، 
ــرای  ــوق هایی ب ــاد مش ــه ایج ــاز ب ــت نی ــن اس ممک

ــند.  ــته باش ــدت نداش ــه کنی طوالنی م ریش
کاهش خطر انقراض

شــیوه های مدیریــت پایــدار حیــات وحــش بایــد 
نقش هــا و معیشــت زنــان و مــردان را در نظــر بگیرنــد 
تــا نیازهــا، ارزش هــا و باورهایــی را کــه باعــث رفتارهــای 
ــا،  ــیاری از خانواده ه ــد. بس ــوند، درک کنن ــکار می ش ش
بــه ویــژه در مناطــق روســتایی در کشــورهای در حــال 
توســعه، بــه حیــات وحــش بــه عنــوان منبــع پروتئیــن 
و درآمــد وابســته هســتند. در بســیاری از مناطق، زنــان از 
شــرکت در تصمیم گیــری بــاز می ماننــد، کــه عمدتــاً بــه 
دلیــل هنجارهای فرهنگــی و همچنیــن محدودیت های 
زمانــی اســت. مســئولیت های خانگــی اغلــب زمانــی را 
ــارکت در  ــرای مش ــد ب ــان می توانن ــیاری از زن ــه بس ک
ــات  ــت حی ــای مدیری ــا و هیئت ه ــاوره ها، کمیته ه مش
ــا در نظــر  ــدرت ب ــه ن ــه ب ــد ک وحــش اختصــاص دهن
ــه  ــوند، ب ــی می ش ــا طراح ــن محدودیت ه ــن ای گرفت

ــد. ــدود می کن ــدت مح ش
راه حل ها

1. زنــان و مــردان را بــه طــور متفــاوت در کمپین هــای 
حســاس ســازی هــدف قــرار داده و دسترســی برابــر بــه 
ــان و مــردان ممکــن اســت  آمــوزش را ارتقــا دهیــد. زن
از طریــق کانال هــای مختلــف بــه اطاعــات دسترســی 
پیــدا کننــد. در بســیاری از جوامــع روســتایی، زنــان بــه 
انــدازه مــردان در فضاهــای عمومــی و فرآیندهــای 
تصمیم گیــری مشــارکت ندارنــد و ممکــن اســت نتواننــد 
از خانــه دور شــوند. آن هــا همچنیــن ممکــن اســت بــه 
فناوری هــای مختلــف دسترســی داشــته باشــند و ســطح 
ــند.  ــته باش ــردان داش ــه م ــبت ب ــری نس ــواد پایین ت س
ــرای  ــه عنــوان مثــال، رادیــو محلــی ممکــن اســت ب ب
دسترســی بــه زنــان در جوامعــی که زنــان ســواد کمتری 
دارنــد و بیشــترین زمــان را در نزدیکــی خانــه می گذرانند، 
ــترها در  ــا پوس ــراه ی ــن هم ــای تلف ــای پیام ه ــه ج ب
مکان هــای عمومــی، کــه ممکــن اســت بــرای مــردان 
بیشــتر در دســترس باشــد، مؤثرتر باشــد. در نظر نگرفتن 

ایــن عوامــل می توانــد بــه معنــای نرســیدن بــه نیمــی از 
.)cbd,2019( جمعیــت کشــور باشــد

2. ترویــج نمایندگی برابــر در نهادهای کلیــدی. تدابیری 
ــان و  ــه زن ــان حاصــل شــود ک ــا اطمین ــد ت اتخــاذ کنی
مــردان از گروه هــای اجتماعی-اقتصــادی، قومــی، ســنی 
ــه طــور مســاوی در نهادهــای مربوطــه، از  و مذهبــی ب
ــرام  ــی و احت ــد، دارای نمایندگ ــطوح ارش ــه در س جمل
ــرای  ــانی ب ــامل اطاع رس ــد ش ــا می توان هســتند. این ه
تشــویق زنان بیشــتر به پیوســتن، و همچنیــن معیارهای 
ــی باشــد کــه  ــودن و زمان ها/مکان های واجــد شــرایط ب
به طــور ناخواســته علیــه هــر دو جنــس تبعیــض قائــل 
ــاوت از ســهمیه ها؛ ســهمیه ها  ــداف )متف نمی شــوند. اه
بــه حداقــل نســبت مشــارکت اشــاره دارد(، ممکن اســت 
ــد  ــا بای ــد، ام ــریع کن ــتری را تس ــر بیش ــارکت براب مش
توســط توســعه ظرفیــت هــم بــرای مــردان و هــم بــرای 
زنــان حمایــت شــود )بــرای ایجــاد شایســتگی هایی کــه 
ممکــن اســت فرصت هــای برابــر بــرای توســعه نداشــته 
باشــند، ماننــد ســخنرانی در جمــع(. اقدامــی بــه همــان 
انــدازه مهــم ترویــج فرهنــگ ســازمانی اســت کــه زنــان 
ــر  ــدای براب ــرام و ص ــازد از احت ــادر می س ــردان را ق و م

.)cbd,2019( برخــوردار شــوند
مــردان و زنــان ذی نفعانــی هســتند کــه بــه یــک انــدازه 
بایــد در پروســه برنامه ریــزی ملــی بــرای تنــوع زیســتی، 
مثــًا در تهیــه تجدیدنظرهــای NBSAP مشــارکت کنند، 
چــون زنــان دانش هــا، تجربه هــا، نیازهــا و اولویت هــای 
ــل  ــد. در برزی ــتی دارن ــوع زیس ــه تن ــی در زمین متفاوت
زنــان محلــی بــه طــرز چشــمگیری نســبت بــه مــردان 
ــی  ــف ارزش درمان ــذاری و توصی ــخیص، نامگ ــه تش ب
ــه ویــژه  ــد، کــه ایــن ب گونه هــای گیاهــی مســلط بودن
بــه علــت نقــش زنــان بــه عنــوان ارائه دهنــدگان 
 Voeks, R.A.( مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه اســت
2007(. امــا نقــش زنــان در خیلــی از کشــورها در 

برنامه ریــزی و سیاســت ها کمتــر از مــردان اســت 
چــون در برخــی جوامــع هنجارهــای اجتماعــی مخالــف 
درگیــری زنــان بــا فرآیندهــای اجتماعــی هســتند و یــا 
ــا  ــان به طــور ناخواســته از فعالیت ه ــوارد زن در برخــی م
و برنامه هــای مدیریــت زمیــن کنــار گذاشــته می شــوند 
چــون در خیلــی از کشــورها مالکیــت رســمی و کنتــرل 
محــدودی بــر زمین هــا دارنــد. بایــد از مشــارکت برابــر 
زنــان و مــردان در تصمیم گیــری و عمــل بــرای توســعه، 
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اجــرا کــردن، پایــش و ارزیابــی NBSAP هــا مطمئن شــد 
مثــًا دولــت ژاپــن تعــدادی کارگاه در برزیــل، مکزیک و 
اوگانــدا برگــزار کــرد تا آگاهــی و توانایــی آن هــا را فرآیند 
ــم  ــرد. ه ــاال بب ــتی ب ــوع زیس ــرای تن ــزی ب برنامه ری
ــد در بودجه هــای  ــردان بای ــان و هــم م اولویت هــای زن

ــوند. ــه ش ــر گرفت ــت ها در نظ ــایر سیاس NBSAP و س

3. ترویــج حقــوق و مشــارکت برابــر در مدیریــت منابــع 
طبیعــی. اطمینــان حاصــل شــود کــه تنــوع زیســتی و 
دیگــر کاهــش فقــر و سیاســت ها و برنامه هــای بخشــی 
ــع  ــه مناب ــی ب ــیتی در دسترس ــکاف های جنس ــه ش ب
طبیعــی می پــردازد. ایــن امــر احتمــااًل انگیــزه ای بــرای 
ــا تعهــدات بیــن المللــی  مدیریــت بهتــر و همســویی ب
خواهــد بــود. در کشــورهایی کــه NBSAP ابعاد جنســیتی 
ــش  ــی و کاه ــتراتژی های بخش ــد، اس ــام نمی کن را ادغ
فقــر نیــز فرصت هــای مهمــی بــرای ادغــام جنســیت در 
سیاســت های مربوطــه ارائــه می دهــد. اهــداف، اقدامــات 
و شــاخص ها بایــد اولویت هــا و نیازهــای مختلــف زنــان 
ــه  ــرای ب ــا ب ــد و از فرصت ه ــس کنن ــردان را منعک و م
ــع  ــرای مناف ــش کشــیدن کلیشــه های جنســیتی ب چال
ــرات  ــد تغیی ــا مانن ــایر حوزه ه ــتی و س ــوع زیس در تن
ــتفاده را  ــت اس ــر نهای ــش فق ــه و کاه ــوا، تغذی آب و ه
ببرنــد. جمــع آوری داده هــای تفکیــک شــده بــر اســاس 
جنســیت در مــورد اســتفاده از تنــوع زیســتی و مدیریــت 
ــی  ــه ردیاب ــزی و گــزارش پیشــرفت ب ــرای برنامــه ری ب
پیشــرفت در حقــوق برابــر کمــک می کنــد. تخصیــص 
منابــع کافــی بودجــه بنــدی متناســب بــا جنســیت را بــا 
تخصیــص بودجــه کافــی و در صــورت لــزوم اختصاصی 
ــرای اجــرای اقدامــات پاســخگوی جنســیتی معرفــی  ب
ــد.   ــل کنی ــان حاص ــی اطمین ــیت کاف ــد و از جنس کنی
ــزی در  ــه ری ــرای توســعه سیاســت و برنام تخصــص ب

.)cbd,2019( ــت ــترس اس دس
توانمندســازی زنــان و مــردان برای مشــارکت در مدیریت 
ــد از  ــردان بای ــان و هــم م ــن، هــم زن ــا. همچنی گونه ه
ــا حفاظــت از گونه هــا  فرصت هــای معیشــتی مرتبــط ب
بــه منظــور تشــویق حمایــت گســترده جامعــه و ترویــج 
برابــری جنســیتی بهــره ببرنــد. اســتخدام زنــان از 
جوامــع محلــی در واحــد ضــد شــکار غیرقانونــی ســیاه 
مامبــاس در منطقــه حفاظــت شــده طبیعــی Balule در 
آفریقــای جنوبــی بــه معیشــت محلــی کمــک کــرده و 
در عیــن حــال نتایــج حفاظتــی را بهبود بخشــیده اســت. 

محیطبانــان زن در گشــت های ضــد شــکار غیرقانونــی، 
برنامه هــای آموزشــی و آمــوزش جامعــه شــرکت 
ــیاه در  ــای س ــه کار، مامباه ــاز ب ــان آغ ــد. از زم می کنن
ــره گاه  ــی در ذخی کاهــش ۷۶ درصــدی شــکار غیرقانون
نقــش داشــته اند )Aldred, J. 2016(. در برزیــل، پــروژه ای 
بــرای تقویــت حفاظــت از گونه هــای در خطــر انقــراض 
بــا هــدف توانمندســازی زنــان بــه عنــوان عوامــل تغییــر 
ــری  ــای محیطــی و براب ــه مزای ــه منظــور دســتیابی ب ب
جنســیتی انجــام می شــود. ایــن امــر بــه صــورت 
ــان/ ــرای زن ــه ب ــاوره جداگان ــه؛ مش ــارکتی  از جمل مش
مــردان و جوانــان انجــام خواهــد شــد. ایــن پــروژه دارای 
تعــدادی مقــررات پاســخگو بــه جنســیت اســت، از جمله 
برنامــه Bolsa Verde، یــک برنامــه کمــک مالــی ملــی 
کــه ذینفعــان آن بایــد متعهــد شــوند که پوشــش گیاهی 
منطقــه ای را کــه خانــواده در آن زندگــی می کنــد حفــظ 
ــع  ــت از مناب ــرای حفاظ ــدار ب ــیوه های پای ــد و ش کنن
زیســت محیطــی و فرآیندهــای اکولوژیکــی اتخــاذ کنند. 
تمــام مشــاوره ها و ظرفیت ســازی بــه گونــه ای طراحــی 
خواهــد شــد کــه اطمینــان حاصل شــود کــه حداقــل ۳0 

درصــد از شــرکت کننــدگان زن هســتند. 
ــرژی  ــه ان ــر ب ــی براب ــردان دسترس ــان و م ــه زن 4.  ب
پــاک بدهیــد، ایجــاد درک درســتی از اولویت هــای 
ــط  ــات مرتب ــی و خدم ــعه دسترس ــان و توس ــرژی زن ان
بــرای زنــان و مــردان، تــا وابســتگی بــه جایگزین هــای 
ناپایــدار کاهــش یابــد. بــرای مثــال حمایــت از اجاق های 
آشــپزی بــا انــرژی کارآمــد و بــا ســوخت پــاک در اتیوپی 
ــر جنگل هــا، کاهــش آلودگــی  باعــث کاهــش فشــار ب
هــوای داخــل ســاختمان و اثــرات بهداشــتی مرتبــط بــا 
آن و همچنیــن کاهــش بــار جمــع آوری هیــزم بــر روی 
United Nations Devel� )زنــان و کــودکان شــده اســت 

.)opment Programme. 2014

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــکارات ب ــردان در ابت ــان و م 5. زن
مصــرف و تولیــد پایــدار بایــد متفــاوت هــدف قــرار داده 
ــد  ــازی بای ــوق های حساس س ــا و مش ــوند. کمپین ه ش
ــرای درک اولویت هــا  از داده هــای تفکیــک جنســیتی ب
ــویقی  ــرح تش ــک ط ــه ای از ی ــد. نمون ــتفاده کنن اس
خــاص جنســیتی، اســتاندارد W+ اســت کــه یــک طــرح 
پروژه هــای  اثــرات  اندازه گیــری  بــرای  گواهینامــه 
زیســت محیطــی و اقتصــادی بــر زنــان ارائــه می دهــد. 
پروژه هایــی کــه بــه توانمندســازی زنــان کمــک 
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ــا  ــد کــه ب ــد، واحدهــای W+ را دریافــت می کنن می کنن
ــه هســتند، به ویــژه  ســازمان ها و شــرکت ها قابــل مبادل
آن هایــی کــه بودجــه ای بــرای ارتقــای برابری جنســیتی 

ــده اند.  ــه ش ــر گرفت در نظ
ــری. تشــویق  ــر در تصمیم گی ــج مشــارکت براب 6. تروی
مشــارکت زنــان در تدویــن برنامه هــای مدیریــت پایــدار 
و افزایــش نمایندگــی آن هــا در هیئــت مدیره شــرکت ها. 
بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده از »روش هــای خانگــی« 
کــه برنامه ریــزی مشــترک و عادالنــه را در ســطح 
ــر در  ــای عادالنه ت ــد، تصمیم ه ــویق می کن ــوار تش خان
مــورد مصــرف و تولیــد را در ســطح خانــوار ترویــج کنید. 
سیاســت های تدارکاتــی متناســب بــا جنســیت را ایجــاد 
کنیــد. بــه عنــوان خریــداران عمــده کاالهــا، دولت هــا، 
ــر  ــل توجهــی ب ــر قاب ــان تأثی شــرکت ها و ســایر ذینفع
تولیــد و مصــرف جهانــی دارنــد. سیاســت های تــدارکات 
ــد از  ــیت می توان ــه جنس ــخگو ب ــدار و پاس ــی پای عموم
تصمیماتــی حمایــت کنــد کــه هــم تنــوع زیســتی و هم 
برابــری جنســیتی را ترویــج می کنــد. تعییــن اهــداف و 
معیارهــای اجبــاری بــرای مشــارکت زنــان در شــرکت ها 
و توســعه ظرفیــت بــرای کســب  و کارهــای پایــدار تحت 
ــای تســهیل مشــارکت  ــان، برخــی از راه ه ــت زن مالکی
زنــان و کســب  و کارهــای پایــدار در فرآیندهــای تدارکات 
ــوان  ــه عن ــت )ITC. 2014(. ب ــرکتی اس ــا ش ــی ی عموم
مثــال، »کمیته هــای توســعه زیســت محیطــی« در 
روســتاهای اطــراف پــارک ملــی راجاجــی در هیمالیاهای 
ــی در  ــع محل ــارکت جوام ــا مش ــد ت ــکیل ش ــد تش هن
حفاظــت از جنگل هــا و ترویــج معیشــت های جایگزیــن 
را تقویــت کنــد. بــا ایــن حــال، یــک نظرســنجی نشــان 
ــا  ــن کمیته ه ــان از ای ــی از زن ــدود نیم ــا ح ــه تنه داد ک
اطــاع داشــتند و تنهــا 11 درصــد در جلســات شــرکت 

کــرده بودنــد. 
7. توانمندســازی زنــان بــرای مشــارکت در تولیــد 
ــره ارزش محــروم  ــدار. ظرفیت هــای بازیگــران زنجی پای
ــل  ــا عوام ــد ت ــاد کنی ــدگان زن را ایج ــد تولیدکنن مانن
Cotton Con�  تغییــر باشــند. بــه عنــوان مثــال، ســازمان
ــرای  ــاس ب ــا خرده فروشــان و برندهــای لب nect، کــه ب

ــکاری  ــر هم ــه پایدارت ــن پنب ــای تامی ــاد زنجیره ه ایج
می کنــد، یــک برنامــه جنســیتی در هنــد ایجــاد کــرده 
ــاورزی و کســب وکار  ــای کش ــوزش مهارت ه ــت. آم اس
و همچنیــن در زمینــه بهداشــت، آمــوزش، و حقــوق کار 

بــه زنــان ایــن امــکان را داده اســت تــا معیشــت خــود را 
بهبــود بخشــند و همچنیــن بــر تولیــد در جهــت پایداری 
بیشــتر تأثیــر بگذارنــد. پــس از ســه ســال، بازدهــی 1۶ 
درصــد و ســود 41 درصــدی بــرای زنــان شــرکت کننده 
ــود را 1۵  ــرف آب خ ــه مص ــی ک ــت، زنان ــش یاف افزای
درصــد، اســتفاده از کــود شــیمیایی را ۲0 درصــد و 
ــد  ــا 4۳ درص ــیمیایی را ت ــای ش ــتفاده از آفت کش ه اس
 CottonConnect. n.d. Planting the( .کاهــش دادنــد
 Seed: A Journey to Gender Equality in the Cotton

).Industry

8. تفکیــک کــردن داده هــا بــر اســاس جنســیت. ایــن 
ــی اساســی اســت کــه پیامدهــای  ــن تحلیل ــرای چنی ب
زیســت  محیطــی و اجتماعــی تفاوت هــا را نیــز در 
ــک  ــای تفکی ــه داده ه ــواردی ک ــرد. در م ــر می گی نظ
شــده بــر اســاس جنســیت در آمارهــای رســمی وجــود 
ــع آوری  ــا جم ــد ب ــا می توانن ــا و پروژه ه ــدارد، برنامه ه ن
ایــن اطاعــات کمــک کننــد و در نتیجــه بــه »پدیــدار 
ــا  ــد. ب ــردان کمــک کنن ــان و م کــردن« نقش هــای زن
ایــن حــال، تجزیــه و تحلیــل کیفــی، از جملــه از طریــق 
گروه هــای متمرکــز، بــرای برجســته کــردن موضوعاتــی 
کــه ممکــن اســت در آمــار رســمی ثبــت نشــده باشــند 

نیــز مهــم اســت.
حــذف  بــرای  تــاش  و  ســهمیه ها  اصــاح   .9
یارانه هــای منفــی. اجــرای مشــوق های مثبــت بــه طــور 
ــتاوردهای  ــذارد و دس ــر می گ ــان تأثی ــر زن ــبی ب نامتناس
ــل  ــه دلی ــن ب ــد. ای ــف می کن ــتی را تضعی ــوع زیس تن
ــه  ــه اســت ک ــای روزان ــی در نقش ه ــای اساس تفاوت ه
ــر شــناخته شــده و مســتند  ــان کمت ــب در مــورد زن اغل
شــده و در نتیجــه نامرئــی اســت. دسترســی نابرابــر بــه 
منابــع و توســعه ظرفیت ماننــد خدمات ترویج کشــاورزی 
نیــز از عوامــل هســتند. در اتیوپــی، مشــخص شــد کــه 
ــی نســبت  کشــاورزان در صــورت داشــتن حقــوق قانون
بــه زمیــن خــود و آگاهــی در مــورد ایــن حقــوق، تمایــل 
بیشــتری بــه اتخــاذ تدابیــر حفاظــت از خــاک و کاشــت 
 Quisumbing, A.R. and N. Kumar. ( دارنــد  درخــت 

.)2014

10. ترویــج مالکیــت برابــر زمیــن. ایجاد سیاســت هایی 
ــد  ــمیت می شناس ــه رس ــان را ب ــن زن ــوق زمی ــه حق ک
ــال  ــد. در س ــت کن ــی حمای ــای حفاظت ــا از تاش ه ت
ــرا درآورد  ــه اج ــن را ب ــون زمی ــک قان ــام ی ۲00۳، ویتن
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ــناد  ــر در اس ــر دو همس ــام ه ــد ن ــن می کن ــه تضمی ک
ثبــت حقــوق مالکیــت زمیــن درج شــود. بــا ایــن عنــوان 
مشــترک، زنــان نــه تنها در صــورت بیــوه شــدن، جدایی 
ــت  ــه در مدیری ــوند، بلک ــت می ش ــاق محافظ ــا ط ی
منابــع و تصمیم گیــری نیــز قــدرت بیشــتری بــه آن هــا 
ــوع  ــظ تن ــر حف ــد ب ــه می توانن ــود و در نتیج داده می ش
 World Bank.( ژنتیکــی کنتــرل بیشــتری داشــته باشــند

 .)2008

11.  ایجــاد سیســتمی مبتنــی بــر سیســتم های دانــش 
ســنتی و ترکیــب بــا فناوری هــای مناســب. دانــش ســنتی 
ــداری  ــای پای ــد راهبرده ــردان می توان ــان و م ــز زن متمای
ــی  ــا فناوری های ــب ب ــا ترکی ــدازه و ی ــش ان ــرای افزای را ب
ــان و مــردان نیــز مؤثــر اســت، ارائــه دهــد.  کــه بــرای زن
ــود  ــرای بهب ــه ای ب ــر، برنام ــال، در نیج ــوان مث ــه عن ب
امنیــت غذایــی و تغذیــه مــردم روســتایی کــه بــر اســاس 
سیســتم های ســنتی ماننــد zaï و demi�lunes )نیمــه 
مــاه( ســاخته شــده بــود، زنــان )۳۷٪( و همچنیــن مــردان 
و جوانــان را بــرای فعالیت هــای مختلــف هــدف قــرار داد. 
ــای  ــن و بانک ه ــد جایگزی ــد درآم ــن، تولی ــای زمی از احی
بــذر محلــی، تــا اجاق هــای پخــت تمیــز بــرای کاهــش 
فشــار بــر زمیــن و بهبــود بهــره وری کشــاورزی، با اســتفاده 
ــش  ــامل افزای ــه ش ــج برنام ــوزش. نتای ــا« و آم از »کیت ه
تنــوع زیســتی و بازگشــت تدریجــی حیــات وحــش ماننــد 
ــا  جونــدگان، پرنــدگان، خزنــدگان و پســتانداران مرتبــط ب
بهبــود کیفیــت زیســتگاه و همچنیــن گونه هــای چوبــی 
بــود. پوشــش خــاک در برخــی نقــاط تــا ۷0 درصــد افزایش 
یافته اســت کــه امکان بهره وری کشــاورزی بســیار بیشــتر 
را فراهــم می کنــد و ترســیب کربــن بیــش از ۶14۲000 تن 
معــادل CO2 تخمیــن زده می شــود. درآمدهــا بیــن 40 تا ۹0 
درصــد افزایــش یافــت کــه بــه کاهــش مهاجــرت مــردان 
و در نتیجــه کاهــش بــار زنــان و خانواده هــا کمــک کــرد 

.)IFAD. 2016(
12. حمایــت از زنــان و مــردان بومــی و دانــش و روش های 
 )IPLCs( ســنتی آنــان. زنــان و مــردان بومی و جوامــع بومــی
نقش آفرینــان مهمــی در اطاع رســانی در حفاظــت از 
اکوسیســتم و تنوع زیستی هســتند. استفاده های مرســوم از 
تنــوع زیســتی توســط زنــان و مــردان IPLC ارتبــاط نزدیکی 
ــوم  ــای مرس ــن روش ه ــا دارد، ای ــنتی آن ه ــش س ــا دان ب
ــده،  ــه ش ــط آموخت ــک محی ــی در ی ــور عمل ــدار  به ط پای
حفــظ شــده و بــه کار بــرده شــده اند و بــه طــور شــفاهی 

منتقــل می شــوند. بــرای مثــال زنــان بومــی دانــش خاصی 
دربــاره جمــع آوری دانه هــا و مــردان بومــی دانــش خاصــی 
دربــاره شــکار دارنــد.  بایــد مشــارکت برابــر زنــان و مــردان 
ــود،  ــج ش ــری تروی ــطوح تصمیم گی ــی س IPLC در تمام

همچنین باید شــاخص های پاســخگوی جنســیتی مرتبط 
بــا دانــش، نوآوری هــا و روش هــای ســنتی اتخــاذ شــوند، 
ایــن شــاخص ها کمــک خواهنــد کــرد کــه از تشــخیص 
داده شــدن و ادغــام دانش ســنتی و روش های متــداول زنان 
بومــی نیــز بــه خوبــی مــردان حمایــت شــود. ســازمان ها و 
شــبکه های مردمــی می تواننــد نقــاط ورود احتمالــی زنــان 
بــرای تأثیرگــذاری بــر فرآیندهــای مرتبــط با تنوع زیســتی 
باشــند. بــرای مثــال شــبکه پــاکاری، برنــده جایــزه اســتوا، 
ائتافــی از 4۷ ســازمان مبتنــی بــر جامعــه در برزیــل اســت 
کــه فضایــی بــرای مشــارکت گروه هــای اغلــب به حاشــیه 
رانــده شــده ی بومــی و آفریقایــی- برزیلی در ترویج کشــت 
و اســتفاده پایــدار از گیاهــان دارویــی فراهم کرده اســت و در 
عین حــال هــم از دانــش اکولوژیکــی ســنتی و ســنت های 
بهداشــتی مــردم و هــم از تنوع زیســتی زیســت بوم ســرادو 
ــان  ــبکه را ۹0٪ زن ــن ش ــد. ای ــل حفاظــت می کن در برزی
تشــکیل می دهنــد و تمرکــز آن روی تحقیقات مشــارکتی، 
ــن  ــرکت در تدوی ــات و ش ــادل اطاع ــازی، تب ظرفیت س

.)cbd,2019( ــی اســت خط مشــی عموم
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