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چکیده
بــرای ســنجش میــزان دســتیابی کشــورها بــه
توســعه پایــدار  17هــدف تعریــف شــدهاند کــه بــه
هــم مربــوط هســتند .هــدف پنجــم عبــارت اســت
از تأمیــن برابــری جنســیتی و توانمنــد کــردن همــه
زنــان و دختــران .در ایــن مطالعــه روابــط متقابــل
ایــن مســئله بــا حفــظ تنــوع زیســتی و خدمــات
اکوسیســتمی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه
هــر یــک چندیــن هــدف کالن را در بــر میگیرنــد.
رتبــه ایــران در گــزارش شــاخص جهانــی شــکاف
جنســیتی در ســال  2020کــه توســط مجمــع جهانــی
اقتصــاد انجــام میشــود بــا شــش پلــه ســقوط بــه
رتبــه  148از بیــن  153کشــور رســیده اســت و
هــدف از ایــن مطالعــه کشــف اثــرات احتمالــی ایــن

شــکاف جنســیتی عمیــق بــر روی محیــط زیســت
اســت.
نتیجــه ایــن بررســی عبــارت اســت از ایــن کــه؛
مــردان و زنــان دانشهــای تخصصــی متفاوتــی از
گونههــا ،اکوسیســتمها و محیــط زیســت اطــراف
خــود دارنــد و بــرای ایجــاد یــک سیســتم پایــدار و
اثربخــش نیازمنــد گنجانــدن دیدگاههــای مختلــف
و دانــش تمامــی افــراد بــدون در نظــر گرفتــن
جنســیت هســتیم .در مناطــق حفاظــت شــده تاثیــر
زنــان اغلــب قابــل رویــت نیســت و دسترســی آنــان
بــه منابــع طبیعــی موجــود ،اغلــب بــه صــورت غیــر
رســمی و بــرای اســتفادههای خانگــی اســت و بــه
همیــن دلیــل ،بهرهبــرداری آنهــا مســتند نشــده و
نادیــده گرفتــه میشــود .تخصیــص منابــع مالــی

کــه بــرای توســعه پایــدار صــورت میگیــرد اصــو ًال
بــدون در نظــر گرفتــن جنســیت اســت امــا ایــن
واقعیــت وجــود دارد کــه امــکان دسترســی برابــر هــر
دو جنــس بــه منابــع و خدمــات وجــود نــدارد و ســبب
میشــود کــه مردهــا بیشــتر از ایــن تخصیصهــا
ســود ببرنــد .از عواقــب ســوء نابرابــری جنســیتی
بــرای محیــط زیســت میتوانیــم بــه اثــرات آن

بــر روی آلودگــی کــه بــه دلیــل عــدم دسترســی
برابــر بــه نهادهــای آلــی و غیــر آلــی اســت ،عــدم
مشــارکت زنــان در برنامههــای کنتــرل گونههــای
مهاجــم کــه ســبب تضعیــف برنامــه میشــود،
افزایــش خطــر انقــراض گونههــا بــه دلیــل پایــدار
نبــودن مدیریــت و در نظــر نگرفتــن قســمتی از
جامعــه اشــاره کنیــم.

کلمات کلیدی :برابری جنسیتی ،تنوع زیستی ،خدمات اکوسیستم ،توسعه پایدار.
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مقدمه
نابرابــری جنســیتی بــه شــکل تبعیــض جنســیتی و یــا
در نظــر نگرفتــن تفاوتهــای جنســیتی بــه طــرق
گوناگونــی بــر نحــوه اســتفاده جنســیتهای مختلــف
و بــه خصــوص زنــان از منابــع طبیعــی موثــر اســت.
بــرای حفاظــت از تنــوع زیســتی و پایــداری خدمــات
اکوسیســتمی و حرکــت بــه ســوی توســعه پایــدار
بایــد ایــن مســائل را در نظــر گرفــت .برخــی از ایــن
نابرابریهــا عبارتنــد از محدودیــت حقــوق زنــان
در مالکیــت و کنتــرل زمینهــای خــود و همچنیــن
دسترســی کمتــر آنهــا بــه دانــش و فناوریهــا
و خدمــات ترویجــی بــه واســطه محدودیتهــای
فرهنگــی ،کــه موجــب میشــود نتواننــد زمیــن خــود
را بــه روشهــای پایدارتــری مدیریــت کننــد ،وابســتگی
معیشــتی زنــان بــه منابــع طبیعــی و وظیفــه بخــش
زیــادی از زنــان بــرای تأمیــن غــذا و خدمــات بهداشــتی
اولیــه خانــواده بــه واســطه نقشهــای جنســیتی موجــود
موجــب شــده نســبت بــه مــردان کــه بیشتــر از
منابــع طبیعــی محصــوالت تجــاری برداشــت میکننــد
بــه خدمــات اکوسیســتمی وابســتهتر باشــند و اجــرای
برنامههــای حفاظتــی بــه خاطــر این مســئله با شکســت
مواجــه شــود و یــا در صــورت تخریــب محیطزیســت
آســیب خیلــی بیشتــری ببیننــد .همچنیــن دیــده
نشــدن نیمــی از جامعــه در تصمیمگیریهــای حــوزه
محیــط زیســت در زمینههــای مختلــف و در نظــر گرفته
نشــدن برداشـتهای آنــان از محیــط زیســت و نیازهــا و
اولویتهــای متفاوتشــان موجــب شــده اســت کــه هــم
اطالعــات بــه طــور کامــل جمــع آوری نشــوند و هــم
در نتیجــه اطالعــات ناقــص سیاس ـتهایی کــه بــرای
حــل مســائل محیــط زیســت در پیــش گرفته میشــوند

درســت بــه بــار نشــینند .راهــکار بــرون رفــت از ایــن
مســئله توانمنــد کــردن زنــان بــا دادن حقــوق ،آگاهــی
و منابــع بــه آنــان و همچنیــن مشــارکت دادن بیشتــر
ی اســت تــا منافع
آنهــا در تمامــی ســطوح تصمیمگیــر 
و اولویتهــای زنــان همــواره در نظــر گرفتــه شــود.
اهمیت برابری جنسیتی در تنوع زیستی
تنــوع زیســتی بــه دلیــل نقشهــای روزمــره و
هنجارهــای اجتماعــی زنــان و مــردان میتوانــد معانــی
متفاوتــی داشــته باشــد .در مناطق روســتایی ،زنــان اغلب
بــه برداشــت منابــع بیولوژیکــی بــه عنــوان غــذا ،دارو و
فعالیتهــای معیشــتی در مقیــاس کوچــک وابســته
هســتند .بــه عنــوان مثــال ،به دلیــل تفــاوت در اســتفاده،
زنــان در  ،Madre de Diosپــرو ،ماننــد بســیاری از جوامع
همســایه جنــگل ،بــه میوههــا و ســایر محصــوالت
جنگلــی غیــر چوبی بیــش از مــردان ارزش قائل هســتند،
در حالــی کــه مــردان ارزش بیشــتری را بــه گونههــای
چوبــی میدهنــد(.)Lawrence, A. 2005
«ارزشهــای تنــوع زیســتی» زنــان در سیاسـتگذاری
و برنامهریــزی ملــی نادیــده گرفتــه میشــود.
مشــارکت محــدود زنــان در فرآیندهــای تصمیــم
گیــری کلیــدی و مدیریــت منابــع طبیعــی ،کشــاورزی
و نهادهــای سیاســی ،و همچنیــن فقــدان تحلیــل
جنســیتی بــر اســاس دادههــای تفکیــک شــده بــر
اســاس جنســیت ،از عوامــل کلیــدی نادیــده گرفتــه
شــدن آنهــا در سیاســت تنــوع زیســتی و تنــوع
زیســتی اســت .بــه عنــوان مثــال ،یــک مطالعــه در
کانــادا نشــان داد کــه زنــان کمتــر از  ٪20از کل
کمیتههــای مشــاوره بخــش جنگلهــای کانــادا
را تشـ�کیل میدهنـ�د(  (�Reed, M.G. and J. Var
 .)ghese. 2007ایــن نــوع عــدم تعــادل جنســیتی
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بــه ایــن معنــی اســت کــه عالیــق مــردان بیشــتر در
برنامهریــزی جنگلهــا غالــب میشــود.
اگرچــه بیشــتر زنــان و مــردان از ثبــت زمیــن ســود
میبردنــد ،شــکاف جنســیتی در دانــش تأثیــر
منفــی بــر پذیــرش تکنیکهــای کشــاورزی پایــدار
توســط زنــان داشــت  -بــا پیامدهــای منفــی بــرای
تنــوع زیســتی .علیرغــم ارائــه آمــوزش و نهادههــا،
محصــول بــه تولیــد بیشــتر تبدیــل نمیشــد .ایــن بــه
ایــن دلیــل بــود کــه مــردان صاحــب محصــول بودنــد
و درآمــد را کنتــرل میکردنــد ،امــا زنــان بیشــتر
نیــروی کار را تأمیــن میکردنــد .مــردان میتوانســتند
بــه تولیــد محصــوالت نقــدی دیگــر ادامــه دهنــد ،در
حالــی کــه زنان مجبــور بودنــد از محصوالت معیشــتی
خــود غافــل شــوند .زنــان بــه دلیــل مســئولیتهای
جدیــد کارگــری و عــدم دریافــت درآمــد ،بــا کنــدن
جوانههــا ،محصــول را خــراب کردنــد .در مــورد ســایر
اهــداف تنــوع زیســتی ،نقــش زنــان در کشــاورزی،
آبزیپــروری و جنگلــداری بــا وجــود اینکــه بیــش
از  40درصــد نیــروی کار کشــاورزی در کشــورهای
در حــال توســعه را شــامل میشــود ،اغلــب ناشــناخته
اســت.
حفاظت از تنوع ژنتیکی
زنــان و مــردان اغلــب ســهم متمایــز در حفاظــت درجــا
از تنــوع ژنتیکــی ،انتخــاب انــواع مختلــف گونههــای
گیاهــی و جانــوری دارنــد .اینهــا همیشــه بــه رســمیت
شــناخته نمیشــوند .در بســیاری از محیطهــا ،زنــان
گونههــای مختلــف گیاهــی محلــی را بــرای مصــارف
خانگــی و امــرار معــاش کشــت و جمـعآوری میکننــد،
در حالــی کــه مــردان بــرای درآمدزایــی بــر محصــوالت
نقــدی تمرکــز میکننــد .زنــان در کشــورهای در حــال
توســعه معمــو ًال مســئولیت اصلــی باغهــای خانــه را بــر
عهــده دارنــد ( )Oakley, E. and J.H. Momsen. 2007کــه
نقــش مهمــی در امنیــت غذایــی خانــوار ایفــا میکننــد
و اغلــب دارای تنــوع زیســتی باالیــی هســتند .اســتفاده
آشــپزی اغلــب زنــان را بــه نگهــداری انــواع نژادهــای
بومــی در باغچههــای خانــه خــود ســوق میدهــد.
بــرای مثــال ،زنــان در غــرب آســیا تعــداد زیــادی از
غــات ،حبوبــات و درختــان میــوه را نگهــداری میکننــد
کــه بــرای تهیــه غذاهــای ســنتی ،مرباهــا و شــربتها
مناس ـبتر از همتایــان تجــاری خــود هســتند.

نقش تفاوتهای جنسیتی در تولید و مصرف
پایدار
تفاوتهــای جنســیتی در دسترســی بــه انــرژی بــر
مصــرف و تولیــد پایــدار تأثیــر میگــذارد .در ســطح
جهانــی ،الگوهــای مصــرف و تولیــد بــر اســاس
جنســیت متفــاوت اســت .در کشــورهای در حــال
توســعه ،اســتفادههای مختلــف زنــان و مــردان از انــرژی
تأثیرهــای متفاوتــی نیــز بر تولیــد و مصــرف پایــدار دارد.
بــه عنــوان مثــال ،زنــان و دختــران روســتایی اغلــب
مســئول اصلــی جمـعآوری ســوخت هیــزم هســتند کــه
ایــن کار پیامدهایــی بــرای کاهــش منابــع جنگلــی و
همچنیــن ایمنــی آنهــا در حیــن جمـعآوری و همچنین
خطــرات ســامتی ناشــی از استنشــاق دود دارد .زنــان
فقیــر همچنیــن تمایــل دارنــد در بخشهــای اقتصــادی
غیررســمی (مثــ ً
ا بخــش غــذا) ،کــه بــه شــدت بــه
زیســت تــوده بــه عنــوان منبــع اصلــی انــرژی خــود
متکــی اســت ،شــرکت کننــد .زنــان عمومـ ًا نســبت بــه
مــردان بــه خدمــات مرتبــط با انــرژی دسترســی کمتری
دارنــد .مطالعــات انجــام شــده در آفریقــا نشــان میدهــد
کــه کسـبوکارهای زنانــه معمــو ًال بــا موانــع بیشــتری
نســبت بــه مــردان در دسترســی بــه بــرق شــبکه مواجه
هســتند ( .)UNDP. 2012بــه عبــارت دیگــر ،زنــان در
زمینههــای در حــال توســعه ممکــن اســت نســبت بــه
مــردان دسترســی کمتــری بــه انــرژی پایــدار داشــته
باشــند و بنابرایــن در نهایــت بــه اقدامــات ناپایــدار کمک
میکننــد .تفاوتهــای جنســیتی نیــز از نظــر مصــرف
انــرژی در زمینههــای توســعه یافتــه وجــود دارد .یــک
مطالعــه نشــان داده شــد که مــردان مجــرد در ســوئد 22
درصــد بیشــتر از زنــان مجــرد انــرژی مصــرف میکننــد
(.)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
نیــروی کار در تعــدادی از بخشهــا را نمایندگــی
میکننــد .بــا ایــن حــال ،زنــان اغلــب بــه منابــع،
دانــش فنــی ،حقــوق مالکیــت و قــدرت تصمیمگیــری
مــورد نیــاز بــرای اثرگــذاری بــر تغییــرات بــه ســمت
تولیــد پایــدار دسترســی ندارنــد .بــرای مثــال 70 ،درصــد
کارخانجــات پنبــه و  90درصــد برداشـتکنندگان پنبه در
هنــد را زنــان تشــکیل میدهنــد .بــا ایــن حال مشــارکت
آنهــا بــه نــدرت تصدیــق میشــود .زنــان بــه نــدرت
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مالــک زمینــی هســتند کــه روی آن کار میکننــد و
حقــوق کمتــری نســبت بــه مــردان دریافــت میکننــد.
از آمــوزش کنــار گذاشــته میشــوند و همچنیــن کمتــر
از مـ�ردان در تصمیمگیـ�ری نقـ�ش دارنـ�د( (�CottonCon
.)nect
استفاده متفاوت زنان از خدمات اکوسیستمی
چــه زنــان و چــه مــردان در بســیاری از کشــورها
بــه خدمــات اکوسیســتم وابســته هســتند امــا زنــان
جایگزینهــای کمتــری دارنــد .نابرابریهــا در
دسترســی ،مالکیــت و کنتــرل زمیــن و منابــع طبیعــی
بیــن زنــان و مــردان ،در کنــار موانــع اجتماعی-فرهنگــی
در فرصتهــای اقتصــادی ،وابســتگی زنــان بــه برخــی
خدمــات اکوسیســتم را بیشــتر میکنــد .کــه ایــن در
نهایــت آنــان را در مقابــل تخریــب اکوسیســتم یــا
محدودیــت دسترســی بــه آن بــه علــت برنامههــای
حفاظتــی آســیب پذیــر میکنــد .ایــن کــه زنــان و
مــردان نقشهــای جنســیتی متفاوتــی دارنــد بــه ایــن
معنــا نیــز هســت کــه در دانــش و مهــارت با هــم تفاوت
دارنــد ،کــه ایــن موضــوع یعنــی راه حلهــای متنوعــی
بــرای حــل مســئله تخریــب محیــط زیســت و کاهــش
تنــوع زیســتی وجــود دارد.
بــا توجــه بــه مــوارد ذکــر شــده در بــاال ،نیــاز اســت
کــه تجزیــه و تحلیــل جنســیتی در اســتفاده از خدمــات
اکوسیســتم انجــام شــود و وابســتگیهای متفــاوت
زنــان و مــردان درک شــود .همچنیــن بایــد تفاوتهــا
و شــکافهای جنســیتی دیــده شــده و هزینههــای
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
کــه یکــی از راههــای آن سیاســت اجبــاری کــردن
ش اســت بدیــن صــورت از مداخلــه موثر
ســهمی ه و آمــوز 
و در نظــر گرفتــه شــدن اولویتهــا و دانــش متمایــز
زنــان میتــوان مطمئــن شــد (.)cbd,2019
موانع بر سر راه زنان برای احیای اکوسیستم،
تاب آوری و حفاظت
زنــان و مــردان دانشهــای تخصصــی متفاوتــی
از گونههــا ،اکوسیســتمها و تنــوع زیســتی دارنــد
کــه میتوانــد بــر اثربخشــی تالشهــای حفاظتــی
و بازســازی اثــر بگــذارد .ایــن دیدگاههــای مختلــف
میتوانــد بــه اثربخشــی فعالیتهــای بازســازی و

حفاظــت کمــک کنــد .گنجانــدن ایــن دیدگاههــای
مختلــف میتوانــد بــه افزایــش اثربخشــی فعالیتهــای
بازســازی و تعدیــل و ســازگاری بــا اثــرات اقلیمــی کمک
کنــد ( )UN-REDD Programme. 2013و همچنیــن
مبـ�ارزه بـ�ا بیابانزایـ�ی کمـ�ک کننـ�د( (�Nelson, V., For
.)sythe, L. and J. Morton. 2015
مناطق حفاظت شده
زنــان و مــردان اغلــب بــه صــورت متفــاوت تحــت
تأثیــر مناطــق حفاظــت شــده و اقدامــات حفاظتــی
قــرار میگیرنــد ( .)Ogra, M. 2008تأثیــرات روی زنــان
همیشــه « قابــل روئیــت» نیســت ،زیــرا دسترســی زنان
چــون اغلــب غیررســمی و بــرای اســتفاده خانگــی یــا
فعالیتهــای درآمدزایــی در مقیــاس کوچــک اســت،
ممکــن اســت بــدون ســند باشــد.
زنــان اغلــب بــا موانــع فرهنگــی بــرای مشــارکت در
تصمیمگیــری از خانــواده و جامعــه تــا تصمیمگیــری
ملــی روبــرو هســتند .عــاوه بــر ایــن ،واگــذاری مدیریت
مناطــق حفاظــت شــده بــه جوامــع محلــی بــه ضــرر
زنــان اســت زیــرا اغلــب بــر اســاس حقــوق موجــود
مالکیــت زمیــن اســت (Coad, L., Campbell, A., Miles,
 .)L., and K. Humphries. 2008زنــان اغلــب در مدیریــت
مناطــق حفاظــت شــده کمتــر حضــور دارنــد کــه همین
اثربخشــی ایــن تالشهــا را محــدود میکنــد .بــه
عنــوان مثــال ،بررســی پروژههــای حفاظــت از دریــا
در ماداگاســکار نشــان داد کــه زنــان  17برابــر کمتــر در
تصمیمگیــری در مــورد مدیریــت منابــع دریایی شــرکت
میکننــد .موانــع عمــده تعصبــات مدیــران حفاظــت
از محیطزیســت در مــورد نقــش زنــان در جوامــع
ماهیگیــری و مناســب بــودن آنهــا بــه عنــوان رهبــر
بــود (.)Baker-Médard, M. 2016
بایســتی از مدیریــت عادالنــه مناطــق حفاظــت شــده
اطمینــان یافــت .بــه نیازهــا ،عالیــق و ادراکات مختلــف
زنــان و مــردان در حفاظــت از مناطــق حفاظــت شــده
و همچنیــن توزیــع جنســیتی هزینههــا و منافــع در
جوامــع محلــی رســیدگی کننــد .ایــن میتوانــد از
طریــق طرحهــای غرامــت متمایــز جنســیتی هزینههــا
را کاهــش دهــد ( ،)Ogra, M. 2008یــا اقداماتــی بــرای
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
نقشهــای خــاص مــردان و زنــان ،ظرفیتهــا و
آســیبپذیریهای متفــاوت آنــان در ارتبــاط بــا حفاظــت
از تنــوع زیســتی همچنــان نیاز بــه مطالعــه دارد و در نظر
گرفتــه نشــدن نقــش شــکافهای جنســیتی و تفــاوت
در فرصتهــا موجــب ســوگیری بــه ســمت دانــش و
اطالعــات مردانــه در تحقیقــات شــده اســت (Pfeiffer,
.)J.M. and R.J. Butz. 2005
طبــق گفتــه یونســکو ،زنــان فقــط  %30محققــان
علمــی جهــان را تشــکیل میدهنــد ،و ایــن نســبت در
ســطوح باالتــر تصمیمگیــری حتــی کمتــر اســت.
ترکیبــی از عوامــل نظیــر انتظــارات اجتماعــی متفــاوت
از ظرفیتهــای دختــران و پســران در علــوم ،فقــدان
الگــو بــرای دختــران ،و همچنیــن محیطهــای کاری
غیــر حمایتکننــده میتوانــد زنــان و دختــران را بــرای
دنبــال کــردن مســیر شــغلی خــود در رشــتههای علــوم،
تکنولــوژی ،مهندســی و ریاضیــات ( )STEMمنصــرف
کنــد .حضــور کــم زنــان بــر اطالعــات تنــوع زیســتی
اثــر منفــی میگــذارد .بــه عنــوان مثــال ،در برخــی
چارچوبهــای فرهنگــی ،مطلعیــن زن ممکــن اســت
در تعامــل بــا محققــان مــرد راحــت نباشــند و در نتیجــه
گزارشهــا ســوگیری داشــته باشــد و دانــش زنــان نادیده
گرفتــه شــود .همچنیــن حضــور ناکافــی زنــان در علــم
ممکــن اســت بــه معنــای مســلط بــودن دیدگاههــای
مــردان باشــد ،کــه خــود ایــن مســئله ممکــن اســت
مشــارکت زنــان دانشــمند را بیشتــر نیــز محــدود کنــد
(.)UNCTAD. 2011
بسیج منابع از تمامی مخازن آن
تخصیصهــای مالــی معمــو ًال خنثــی از جنســیت در
نظــر گرفتــه میشــوند و ایــن تصــور وجــود دارد کــه
پیامدهــای یکســانی بــرای مــردان و زنــان دارنــد امــا
نقشهــای متفــاوت جنســیتی زنــان و مــردان ماننــد
دسترســی نابرابــر آنهــا بــه منابــع و ســرویسها،
بــه ایــن معناســت کــه تخصیصهــای مالــی اثــرات
متفاوتــی روی زنــان و مــردان دارد بــرای مثــال بودجــه
آموزشــی ممکــن اســت بــه طــور خــودکار محلــی بــرای
مراقبــت از کــودکان ،مکانهــای قابــل قبــول اجتماعــی
را ارائــه نکنــد امــا بــدون ایــن امکانــات زنــان ممکــن
اســت ناخواســته از فعالیتهــای آموزشــی حــذف شــوند

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

.)padhyay. 2002
اثرات سوء نابرابری جنسیتی روی محیطزیست
آلودگی
کشــاورزی یکــی از آالیندههــای اصلــی آب اســت کــه
مــواد مغــذی مضــر ،آفتکشهــا و ســایر آالیندههــا
را وارد چرخــه آب میکنــد .زنــان بیــش از  40درصــد
از نیــروی کار کشــاورزی جهــان را تشــکیل میدهنــد
و نقــش آنهــا در بســیاری از کشــورها مدیریــت آب در
ســطح خانــوار را شــامل میشــود.
زنــان همچنیــن علــی رغــم نقــش کلیــدی خــود،
همیشــه در انجمنهــا یــا پروژههــای مدیریــت منابــع
آب محلــی مشــارکت ندارنــد .فقــدان حقــوق مالکیــت
زمیــن همچنیــن میتوانــد بــه عنــوان بازدارنــدهای
بــرای اتخــاذ روشهــای کاهــش آلودگــی کــه نیــاز بــه
ســرمایهگذاری بیشــتر در زمــان ،پــول و نیــروی کار
دارد ،عمــل کنــد و دسترســی زنــان بــه زمیــن در ســطح
جهــان عموم ـ ًا کمتــر از مــردان اســت.
گونههایبیگانهمهاجم
همانطــور کــه در اهــداف قبلــی تنوع زیســتی مشــخص
شــد ،زنــان بیــش از  40درصــد از نیــروی کار کشــاورزی
جهــان را تشــکیل میدهنــد .بــا ایــن حــال ،آنهــا
معمــو ًال در طرحهــای مدیریــت گونههــای مهاجــم
کمتــر نشــان داده شــوند ،کــه ایــن ممکــن اســت
موفقیــت تالشهــای ریشــهکنی را تضعیــف کنــد.
برنامههــای مدیریــت گونههــای مهاجــم بــه نــدرت بــه
طــور سیســتماتیک دخالت متفــاوت زنــان و مــردان را در
معرفــی گونههــای بیگانــه (واردات ،انتقــال ،و پــرورش)
و مدیریــت (کنتــرل یــا ریشــه کــن کــردن) توضیــح
میدهنــد (.)Fish, J. et al. 2010
تجاریســازی گونههــای مهاجــم میتوانــد بــه کنتــرل
انتشــار آن هــا در ســطح محلــی کمــک کنــد ،امــا اتکای
بیــش از حــد بــه چنیــن فعالیتهایــی میتوانــد بــه
عنــوان یــک بازدارنــده بــرای ریش ـهکنی طوالنیمــدت
عمــل کنــد ( .)ISAC. 2015برداشــت و تبدیــل گونههــای
مهاجــم بیگانــه میتوانــد منبعــی بــرای امــرار معــاش
بــرای زنــان ،مــردان یــا هــر دو باشــد .در جوامــع محلــی،
امــا همچنیــن میتوانــد وابســتگی بــه در دســترس
بــودن چنیــن گونههایــی ایجــاد کنــد .هنــگام اجــرای
برنامههــای تجاریســازی ،بایــد توجــه شــود کــه چــه
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کســانی از اســتفاده از گونههــای مهاجــم ســود میبرنــد،
میــزان اتــکای آنهــا بــه آن منبــع خــاص چقــدر اســت،
و چــه کســانی در برابــر گسترش/ریشـهکنی گونههــای
مهاجــم آســیبپذیر هســتند .مشــوقهای جایگزینــی
کــه هــم زنــان و هــم مــردان را هــدف قــرار میدهنــد،
ممکــن اســت نیــاز بــه ایجــاد مشــوقهایی بــرای
ریشــهکنی طوالنیمــدت نداشــته باشــند.
کاهش خطر انقراض
شــیوههای مدیریــت پایــدار حیــات وحــش بایــد
نقشهــا و معیشــت زنــان و مــردان را در نظــر بگیرنــد
تــا نیازهــا ،ارزشهــا و باورهایــی را کــه باعــث رفتارهــای
شــکار میشــوند ،درک کننــد .بســیاری از خانوادههــا،
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 تصمیمگیــری بــاز میماننــد ،کــه عمدتـ ًا بــه
دلیــل هنجارهای فرهنگــی و همچنیــن محدودیتهای
زمانــی اســت .مســئولیتهای خانگــی اغلــب زمانــی را
کــه بســیاری از زنــان میتواننــد بــرای مشــارکت در
مشــاورهها ،کمیتههــا و هیئتهــای مدیریــت حیــات
وحــش اختصــاص دهنــد کــه بــه نــدرت بــا در نظــر
گرفتــن ایــن محدودیتهــا طراحــی میشــوند ،بــه
شــدت محــدود میکنــد.
راه حلها
 .1زنــان و مــردان را بــه طــور متفــاوت در کمپینهــای
حســاس ســازی هــدف قــرار داده و دسترســی برابــر بــه
آمــوزش را ارتقــا دهیــد .زنــان و مــردان ممکــن اســت
از طریــق کانالهــای مختلــف بــه اطالعــات دسترســی
پیــدا کننــد .در بســیاری از جوامــع روســتایی ،زنــان بــه
انــدازه مــردان در فضاهــای عمومــی و فرآیندهــای
تصمیمگیــری مشــارکت ندارنــد و ممکــن اســت نتواننــد
از خانــه دور شــوند .آنهــا همچنیــن ممکــن اســت بــه
فناوریهــای مختلــف دسترســی داشــته باشــند و ســطح
ســواد پایینتــری نســبت بــه مــردان داشــته باشــند.
بــه عنــوان مثــال ،رادیــو محلــی ممکــن اســت بــرای
دسترســی بــه زنــان در جوامعــی که زنــان ســواد کمتری
دارنــد و بیشــترین زمــان را در نزدیکــی خانــه میگذرانند،
بــه جــای پیامهــای تلفــن همــراه یــا پوســترها در
مکانهــای عمومــی ،کــه ممکــن اســت بــرای مــردان
بیشــتر در دســترس باشــد ،مؤثرتر باشــد .در نظر نگرفتن

ایــن عوامــل میتوانــد بــه معنــای نرســیدن بــه نیمــی از
جمعیــت کشــور باشــد (.)cbd,2019
 .2ترویــج نمایندگی برابــر در نهادهای کلیــدی .تدابیری
اتخــاذ کنیــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه زنــان و
مــردان از گروههــای اجتماعی-اقتصــادی ،قومــی ،ســنی
و مذهبــی بــه طــور مســاوی در نهادهــای مربوطــه ،از
جملــه در ســطوح ارشــد ،دارای نمایندگــی و احتــرام
هســتند .اینهــا میتوانــد شــامل اطالعرســانی بــرای
تشــویق زنان بیشــتر به پیوســتن ،و همچنیــن معیارهای
واجــد شــرایط بــودن و زمانها/مکانهایــی باشــد کــه
بهطــور ناخواســته علیــه هــر دو جنــس تبعیــض قائــل
نمیشــوند .اهــداف (متفــاوت از ســهمیهها؛ ســهمیهها
بــه حداقــل نســبت مشــارکت اشــاره دارد) ،ممکن اســت
مشــارکت برابــر بیشــتری را تســریع کنــد ،امــا بایــد
توســط توســعه ظرفیــت هــم بــرای مــردان و هــم بــرای
زنــان حمایــت شــود (بــرای ایجــاد شایســتگیهایی کــه
ممکــن اســت فرصتهــای برابــر بــرای توســعه نداشــته
باشــند ،ماننــد ســخنرانی در جمــع) .اقدامــی بــه همــان
انــدازه مهــم ترویــج فرهنــگ ســازمانی اســت کــه زنــان
و مــردان را قــادر میســازد از احتــرام و صــدای برابــر
برخــوردار شــوند (.)cbd,2019
مــردان و زنــان ذینفعانــی هســتند کــه بــه یــک انــدازه
بایــد در پروســه برنامهریــزی ملــی بــرای تنــوع زیســتی،
مثـ ً
ا در تهیــه تجدیدنظرهــای  NBSAPمشــارکت کنند،
چــون زنــان دانشهــا ،تجربههــا ،نیازهــا و اولویتهــای
متفاوتــی در زمینــه تنــوع زیســتی دارنــد .در برزیــل
زنــان محلــی بــه طــرز چشــمگیری نســبت بــه مــردان
بــه تشــخیص ،نامگــذاری و توصیــف ارزش درمانــی
گونههــای گیاهــی مســلط بودنــد ،کــه ایــن بــه ویــژه
بــه علــت نقــش زنــان بــه عنــوان ارائهدهنــدگان
مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه اســت (Voeks, R.A.
 .)2007امــا نقــش زنــان در خیلــی از کشــورها در
برنامهریــزی و سیاســتها کمتــر از مــردان اســت
چــون در برخــی جوامــع هنجارهــای اجتماعــی مخالــف
درگیــری زنــان بــا فرآیندهــای اجتماعــی هســتند و یــا
در برخــی مــوارد زنــان بهطــور ناخواســته از فعالیتهــا
و برنامههــای مدیریــت زمیــن کنــار گذاشــته میشــوند
چــون در خیلــی از کشــورها مالکیــت رســمی و کنتــرل
محــدودی بــر زمینهــا دارنــد .بایــد از مشــارکت برابــر
زنــان و مــردان در تصمیمگیــری و عمــل بــرای توســعه،
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اجــرا کــردن ،پایــش و ارزیابــی  NBSAPهــا مطمئن شــد
مثـ ً
ا دولــت ژاپــن تعــدادی کارگاه در برزیــل ،مکزیک و
اوگانــدا برگــزار کــرد تا آگاهــی و توانایــی آنهــا را فرآیند
برنامهریــزی بــرای تنــوع زیســتی بــاال ببــرد .هــم
اولویتهــای زنــان و هــم مــردان بایــد در بودجههــای
 NBSAPو ســایر سیاســتها در نظــر گرفتــه شــوند.
 .3ترویــج حقــوق و مشــارکت برابــر در مدیریــت منابــع
طبیعــی .اطمینــان حاصــل شــود کــه تنــوع زیســتی و
دیگــر کاهــش فقــر و سیاسـتها و برنامههــای بخشــی
بــه شــکافهای جنســیتی در دسترســی بــه منابــع
طبیعــی میپــردازد .ایــن امــر احتمــا ًال انگیــزهای بــرای
مدیریــت بهتــر و همســویی بــا تعهــدات بیــن المللــی
خواهــد بــود .در کشــورهایی کــه  NBSAPابعاد جنســیتی
را ادغــام نمیکنــد ،اســتراتژیهای بخشــی و کاهــش
فقــر نیــز فرصتهــای مهمــی بــرای ادغــام جنســیت در
سیاسـتهای مربوطــه ارائــه میدهــد .اهــداف ،اقدامــات
و شــاخصها بایــد اولویتهــا و نیازهــای مختلــف زنــان
و مــردان را منعکــس کننــد و از فرصتهــا بــرای بــه
چالــش کشــیدن کلیش ـههای جنســیتی بــرای منافــع
در تنــوع زیســتی و ســایر حوزههــا ماننــد تغییــرات
آب و هــوا ،تغذیــه و کاهــش فقــر نهایــت اســتفاده را
ببرنــد .جمـعآوری دادههــای تفکیــک شــده بــر اســاس
جنســیت در مــورد اســتفاده از تنــوع زیســتی و مدیریــت
بــرای برنامــه ریــزی و گــزارش پیشــرفت بــه ردیابــی
پیشــرفت در حقــوق برابــر کمــک میکنــد .تخصیــص
منابــع کافــی بودجــه بنــدی متناســب بــا جنســیت را بــا
تخصیــص بودجــه کافــی و در صــورت لــزوم اختصاصی
بــرای اجــرای اقدامــات پاســخگوی جنســیتی معرفــی
کنیــد و از جنســیت کافــی اطمینــان حاصــل کنیــد.
تخصــص بــرای توســعه سیاســت و برنامــه ریــزی در
دســترس اســت (.)cbd,2019
توانمندســازی زنــان و مــردان برای مشــارکت در مدیریت
گونههــا .همچنیــن ،هــم زنــان و هــم مــردان بایــد از
فرصتهــای معیشــتی مرتبــط بــا حفاظــت از گونههــا
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  Baluleدر
آفریقــای جنوبــی بــه معیشــت محلــی کمــک کــرده و
در عیــن حــال نتایــج حفاظتــی را بهبود بخشــیده اســت.

محیطبانــان زن در گشـتهای ضــد شــکار غیرقانونــی،
برنامههــای آموزشــی و آمــوزش جامعــه شــرکت
میکننــد .از زمــان آغــاز بــه کار ،مامباهــای ســیاه در
کاهــش  76درصــدی شــکار غیرقانونــی در ذخیــرهگاه
نقــش داشــتهاند ( .)Aldred, J. 2016در برزیــل ،پــروژهای
بــرای تقویــت حفاظــت از گونههــای در خطــر انقــراض
بــا هــدف توانمندســازی زنــان بــه عنــوان عوامــل تغییــر
بــه منظــور دســتیابی بــه مزایــای محیطــی و برابــری
جنســیتی انجــام میشــود .ایــن امــر بــه صــورت
مشــارکتی از جملــه؛ مشــاوره جداگانــه بــرای زنــان/
مــردان و جوانــان انجــام خواهــد شــد .ایــن پــروژه دارای
تعــدادی مقــررات پاســخگو بــه جنســیت اســت ،از جمله
برنامــه  ،Bolsa Verdeیــک برنامــه کمــک مالــی ملــی
کــه ذینفعــان آن بایــد متعهــد شــوند که پوشــش گیاهی
منطقـهای را کــه خانــواده در آن زندگــی میکنــد حفــظ
کننــد و شــیوههای پایــدار بــرای حفاظــت از منابــع
زیســت محیطــی و فرآیندهــای اکولوژیکــی اتخــاذ کنند.
تمــام مشــاورهها و ظرفیتســازی بــه گونـهای طراحــی
خواهــد شــد کــه اطمینــان حاصل شــود کــه حداقــل 30
درصــد از شــرکت کننــدگان زن هســتند.
 .4بــه زنــان و مــردان دسترســی برابــر بــه انــرژی
پــاک بدهیــد ،ایجــاد درک درســتی از اولویتهــای
انــرژی زنــان و توســعه دسترســی و خدمــات مرتبــط
بــرای زنــان و مــردان ،تــا وابســتگی بــه جایگزینهــای
ناپایــدار کاهــش یابــد .بــرای مثــال حمایــت از اجاقهای
آشــپزی بــا انــرژی کارآمــد و بــا ســوخت پــاک در اتیوپی
باعــث کاهــش فشــار بــر جنگلهــا ،کاهــش آلودگــی
هــوای داخــل ســاختمان و اثــرات بهداشــتی مرتبــط بــا
آن و همچنیــن کاهــش بــار جمـعآوری هیــزم بــر روی
زنـ�ان و کـ�ودکان شـ�ده اسـ�ت( (�United Nations Devel
.)opment Programme. 2014
 .5زنــان و مــردان در ابتــکارات بــرای دســتیابی بــه
مصــرف و تولیــد پایــدار بایــد متفــاوت هــدف قــرار داده
شــوند .کمپینهــا و مشــوقهای حساسســازی بایــد
از دادههــای تفکیــک جنســیتی بــرای درک اولویتهــا
اســتفاده کننــد .نمونــه ای از یــک طــرح تشــویقی
خــاص جنســیتی ،اســتاندارد  +Wاســت کــه یــک طــرح
گواهینامــه بــرای اندازهگیــری اثــرات پروژههــای
زیســت محیطــی و اقتصــادی بــر زنــان ارائــه میدهــد.
پروژههایــی کــه بــه توانمندســازی زنــان کمــک
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 .8تفکیــک کــردن دادههــا بــر اســاس جنســیت .ایــن
بــرای چنیــن تحلیلــی اساســی اســت کــه پیامدهــای
ت محیطــی و اجتماعــی تفاوتهــا را نیــز در
زیســ 
نظــر میگیــرد .در مــواردی کــه دادههــای تفکیــک
شــده بــر اســاس جنســیت در آمارهــای رســمی وجــود
نــدارد ،برنامههــا و پروژههــا میتواننــد بــا جمــعآوری
ایــن اطالعــات کمــک کننــد و در نتیجــه بــه «پدیــدار
کــردن» نقشهــای زنــان و مــردان کمــک کننــد .بــا
ایــن حــال ،تجزیــه و تحلیــل کیفــی ،از جملــه از طریــق
گروههــای متمرکــز ،بــرای برجســته کــردن موضوعاتــی
کــه ممکــن اســت در آمــار رســمی ثبــت نشــده باشــند
نیــز مهــم اســت.
 .9اصــاح ســهمیهها و تــاش بــرای حــذف
یارانههــای منفــی .اجــرای مشــوقهای مثبــت بــه طــور
نامتناســبی بــر زنــان تأثیــر میگــذارد و دســتاوردهای
تنــوع زیســتی را تضعیــف میکنــد .ایــن بــه دلیــل
تفاوتهــای اساســی در نقشهــای روزانــه اســت کــه
اغلــب در مــورد زنــان کمتــر شــناخته شــده و مســتند
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
کشــاورزان در صــورت داشــتن حقــوق قانونــی نســبت
بــه زمیــن خــود و آگاهــی در مــورد ایــن حقــوق ،تمایــل
بیشــتری بــه اتخــاذ تدابیــر حفاظــت از خــاک و کاشــت
درخــت دارنــد ( Quisumbing, A.R. and N. Kumar.
.)2014
 .10ترویــج مالکیــت برابــر زمیــن .ایجاد سیاسـتهایی
کــه حقــوق زمیــن زنــان را بــه رســمیت میشناســد
تــا از تالشهــای حفاظتــی حمایــت کنــد .در ســال
 ،2003ویتنــام یــک قانــون زمیــن را بــه اجــرا درآورد
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میکننــد ،واحدهــای  +Wرا دریافــت میکننــد کــه بــا
ســازمانها و شــرکتها قابــل مبادلــه هســتند ،بهویــژه
آنهایــی کــه بودجـهای بــرای ارتقــای برابری جنســیتی
در نظــر گرفتــه شــدهاند.
 .6ترویــج مشــارکت برابــر در تصمیمگیــری .تشــویق
مشــارکت زنــان در تدویــن برنامههــای مدیریــت پایــدار
و افزایــش نمایندگــی آنهــا در هیئــت مدیره شــرکتها.
بــه عنــوان مثــال بــا اســتفاده از «روشهــای خانگــی»
کــه برنامهریــزی مشــترک و عادالنــه را در ســطح
خانــوار تشــویق میکنــد ،تصمیمهــای عادالنهتــر در
مــورد مصــرف و تولیــد را در ســطح خانــوار ترویــج کنید.
سیاسـتهای تدارکاتــی متناســب بــا جنســیت را ایجــاد
کنیــد .بــه عنــوان خریــداران عمــده کاالهــا ،دولتهــا،
شــرکتها و ســایر ذینفعــان تأثیــر قابــل توجهــی بــر
تولیــد و مصــرف جهانــی دارنــد .سیاســت های تــدارکات
عمومــی پایــدار و پاســخگو بــه جنســیت میتوانــد از
تصمیماتــی حمایــت کنــد کــه هــم تنــوع زیســتی و هم
برابــری جنســیتی را ترویــج میکنــد .تعییــن اهــداف و
معیارهــای اجبــاری بــرای مشــارکت زنــان در شــرکتها
و توســعه ظرفیــت بــرای کســبو کارهــای پایــدار تحت
مالکیــت زنــان ،برخــی از راههــای تســهیل مشــارکت
ب و کارهــای پایــدار در فرآیندهــای تدارکات
زنــان و کسـ 
عمومــی یــا شــرکتی اســت ( .)ITC. 2014بــه عنــوان
مثــال« ،کمیتههــای توســعه زیســت محیطــی» در
روســتاهای اطــراف پــارک ملــی راجاجــی در هیمالیاهای
هنــد تشــکیل شــد تــا مشــارکت جوامــع محلــی در
حفاظــت از جنگلهــا و ترویــج معیشـتهای جایگزیــن
را تقویــت کنــد .بــا ایــن حــال ،یــک نظرســنجی نشــان
داد کــه تنهــا حــدود نیمــی از زنــان از ایــن کمیتههــا
اطــاع داشــتند و تنهــا  11درصــد در جلســات شــرکت
کــرده بودنــد.
 .7توانمندســازی زنــان بــرای مشــارکت در تولیــد
پایــدار .ظرفیتهــای بازیگــران زنجیــره ارزش محــروم
ماننــد تولیدکننــدگان زن را ایجــاد کنیــد تــا عوامــل
تغییـ�ر باشـ�ند .بـ�ه عنـ�وان مثـ�ال ،سـ�ازما ن �Cotton Con
 ،nectکــه بــا خردهفروشــان و برندهــای لبــاس بــرای
ایجــاد زنجیرههــای تامیــن پنبــه پایدارتــر همــکاری
میکنــد ،یــک برنامــه جنســیتی در هنــد ایجــاد کــرده
اســت .آمــوزش مهارتهــای کشــاورزی و کســبوکار
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 16
درصــد و ســود  41درصــدی بــرای زنــان شــرکتکننده
افزایــش یافــت ،زنانــی کــه مصــرف آب خــود را 15
درصــد ،اســتفاده از کــود شــیمیایی را  20درصــد و
اســتفاده از آفتکشهــای شــیمیایی را تــا  43درصــد
کاهــش دادنــدCottonConnect. n.d. Planting the( .
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کــه تضمیــن میکنــد نــام هــر دو همســر در اســناد
ثبــت حقــوق مالکیــت زمیــن درج شــود .بــا ایــن عنــوان
مشــترک ،زنــان نــه تنها در صــورت بیــوه شــدن ،جدایی
یــا طــاق محافظــت میشــوند ،بلکــه در مدیریــت
منابــع و تصمیمگیــری نیــز قــدرت بیشــتری بــه آنهــا
داده میشــود و در نتیجــه میتواننــد بــر حفــظ تنــوع
ژنتیکــی کنتــرل بیشــتری داشــته باشــند (World Bank.
.)2008
 .11ایجــاد سیســتمی مبتنــی بــر سیســتمهای دانــش
ســنتی و ترکیــب بــا فناوریهــای مناســب .دانــش ســنتی
متمایــز زنــان و مــردان میتوانــد راهبردهــای پایــداری
را بــرای افزایــش انــدازه و یــا ترکیــب بــا فناوریهایــی
کــه ب ـرای زنــان و مــردان نیــز مؤثــر اســت ،ارائــه دهــد.
بــه عنــوان مثــال ،در نیجــر ،برنامــهای بــرای بهبــود
امنیــت غذایــی و تغذیــه مــردم روســتایی کــه بــر اســاس
سیســتمهای ســنتی ماننــد  zaïو ( demi-lunesنیمــه
مــاه) ســاخته شــده بــود ،زنــان ( )٪37و همچنیــن مــردان
و جوانــان را ب ـرای فعالیتهــای مختلــف هــدف ق ـرار داد.
از احیــای زمیــن ،تولیــد درآمــد جایگزیــن و بانکهــای
بــذر محلــی ،تــا اجاقهــای پخــت تمیــز ب ـرای کاهــش
فشــار بــر زمیــن و بهبــود بهــرهوری کشــاورزی ،با اســتفاده
از «کیتهــا» و آمــوزش .نتایــج برنامــه شــامل افزایــش
تنــوع زیســتی و بازگشــت تدریجــی حیــات وحــش ماننــد
جونــدگان ،پرنــدگان ،خزنــدگان و پســتانداران مرتبــط بــا
بهبــود کیفیــت زیســتگاه و همچنیــن گونههــای چوبــی
بــود .پوشــش خــاک در برخــی نقــاط تــا  70درصــد افزایش
یافته اســت کــه امکان بهرهوری کشــاورزی بســیار بیشــتر
را فراهــم میکنــد و ترســیب کربــن بیــش از  6142000تن
معــادل  CO2تخمیــن زده میشــود .درآمدهــا بیــن  40تا 90
درصــد افزایــش یافــت کــه بــه کاهــش مهاجــرت مــردان
و در نتیجــه کاهــش بــار زنــان و خانوادههــا کمــک کــرد
(.)IFAD. 2016
 .12حمایــت از زنــان و مــردان بومــی و دانــش و روشهای
ســنتی آنــان .زنــان و مــردان بومی و جوامــع بومــی ()IPLCs
نقشآفرینــان مهمــی در اطالعرســانی در حفاظــت از
اکوسیســتم و تنوع زیستی هســتند .استفادههای مرســوم از
تنــوع زیســتی توســط زنــان و مــردان  IPLCارتبــاط نزدیکی
بــا دانــش ســنتی آنهــا دارد ،ایــن روشهــای مرســوم
پایــدار بهطــور عملــی در یــک محیــط آموختــه شــده،
حفــظ شــده و بــه کار بــرده شــدهاند و بــه طــور شــفاهی

منتقــل میشــوند .بـرای مثــال زنــان بومــی دانــش خاصی
دربــاره جمـعآوری دانههــا و مــردان بومــی دانــش خاصــی
دربــاره شــکار دارنــد .بایــد مشــارکت برابــر زنــان و مــردان
 IPLCدر تمامــی ســطوح تصمیمگیــری ترویــج شــود،
همچنین باید شــاخصهای پاســخگوی جنســیتی مرتبط
بــا دانــش ،نوآوریهــا و روشهــای ســنتی اتخــاذ شــوند،
ایــن شــاخصها کمــک خواهنــد کــرد کــه از تشــخیص
داده شــدن و ادغــام دانش ســنتی و روشهای متـداول زنان
بومــی نیــز بــه خوبــی مــردان حمایــت شــود .ســازمانها و
شــبکههای مردمــی میتواننــد نقــاط ورود احتمالــی زنــان
بـرای تأثیرگـذاری بــر فرآیندهــای مرتبــط با تنوع زیســتی
باشــند .بـرای مثــال شــبکه پــاکاری ،برنــده جایــزه اســتوا،
ائتالفــی از  47ســازمان مبتنــی بــر جامعــه در برزیــل اســت
کــه فضایــی بـرای مشــارکت گروههــای اغلــب به حاشــیه
رانــده شــدهی بومــی و آفریقایــی -برزیلی در ترویج کشــت
و اســتفاده پایـدار از گیاهــان دارویــی فراهم کرده اســت و در
عینحــال هــم از دانــش اکولوژیکــی ســنتی و ســنتهای
بهداشــتی مــردم و هــم از تنوع زیســتی زیســت بوم سـرادو
در برزیــل حفاظــت میکنــد .ایــن شــبکه را  %90زنــان
تشــکیل میدهنــد و تمرکــز آن روی تحقیقات مشــارکتی،
ظرفیتســازی ،تبــادل اطالعــات و شــرکت در تدویــن
خطمشــی عمومــی اســت (.)cbd,2019
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