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، نویـسنده مقاله حاضر، متخصص جنسیت و نهادهاي اجتماعی با حدود سه دهه تجربه در ـشیلپا واـساواداخانم  
ــازي، حمایت،  ــتراتژي، ظرفیت سـ ــت. تجربیات او در زمینه هاي تدوین اسـ ــت اسـ و مطالعات   آموزشبخش معیشـ

 .ارزشیابی براي جریان سازي جنسیتی در پروژه هاي معیشتی مبتنی بر منابع طبیعی است
 
 

ـــتایی جوامع  مـیان   آوري اقلیمی را درم ـتاباگر بخواهی  زـنان ـکه  ـیابیم  اطمیـنان  ـباـید  ،آوریم  ـپدـید خود روسـ
 .کنندمی کار آن روي بر که شوندمی زمینی مالک

ود که  تایی در   2/73برآورد می ـش تاندرصـد نیروي کاري زنان روـس تغال دارد. این    هندوـس اورزي اـش به کـش
قابل مقایسـه   هندوسـتاندرصـد در میزان نیروي کاري مردان روسـتایی در بخش کشـاورزي   55میزان با نسـبت مشـابه 
شــوند. درصــد تمام زنان فعال از نقطه نظر اقتصــادي در بخش کشــاورزي به کار گرفته می 80اســت. به طور تقریبی  

ــبت   علیرغم این برتري عددي و آماري، ــو 14نس ــی بیانگر س ــدي مالکیت زنان بر اراض گیري عمده مالکیت  يدرص
ــتانزمین در   ــت. در هندوس ــتایی  محیط   به نفع مردان اس ــتان  روس ــاورزي  زمین ،هندوس  منبع  ترین حیاتی تنها  نه  کش

ــتایی  خانوار  براي  تولیدي ــت؛  روس  به  تغذیه،  و  غذایی امنیت همچنین و  موقعیت ،  هویت  براي  اندازه همان  به  بلکه اس
 .است اهمیت داراي زنان، براي ویژه

به   هندوســتاناراضــی کشــاورزي    ،هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمیبر پایه شــشــمین گزارش برآورد جهانی  
. ؛ واقعیتی که به تازگی توســط دولت نیز پذیرفته شــده اســتگونه اي حاد در معرض تهدید تغییرات اقلیمی اســت

ــمی افزایش میکـند ـکه احتـماالً ـبارشهـمه، این گزارش بـیان میتر از همم ـهاي مرکزي این  ـیاـبد و در بخشـهاي موسـ
 . هاي خشکی در سراسر کشور ممکن است افزایش یابدشود. به طور همزمان، مدت دورهکشور شدیدتر می
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اورزي دارد بدانیم  هاي اقلیمی که تأثیر نامتناســبی بر جوامع کشــ مهم آن اســت که در حالت افزایش شــوك
در این مقاله . هاي کـشاورزي نه تنها براي برابري جنـسیتی، بلکه براي اقدامات اقلیمی بهتر نیز مفید اـستمالکیت زمین

 .دو بحث اصلی ما در خصوص موضوع بدین ترتیب است
 

ی به غرامت دولتی و اقدامات امدادي در    -1 ترـس اورز امکان دـس ت دادن مالکیت زمین به زنان کـش ورت از دـس ـص
 .محصول به دلیل شوك هاي اقلیمی را می دهد که به نفع خانوارهایشان نیز خواهد بود 

 
ــده ــوك  اگرچه  که ثابت شـ   هایی  گونه به  را آن  مردان و  زنان اما  دارد؛  تأثیر همگان بر  مکرر  اقلیمی  هايشـ

ترین  اجتماعی و روابط قدرت، به طور نامتناســبی بیشهاي  هنجار  در  نابرابري دلیل به  زنان و کنند،می تجربه متفاوت
ــوـند. ـمالکـیت زمین در چنین مواردي،ـبار را متحـمل می ــپري  عنوان ـبه   شـ   از توانـندمی ـکه  کـندمی عـمل زـنان  براي  سـ

  بـسیاري در.  یابند دـسترـسی  اقلیمی مـسایل با مرتبط دولتی  اقدامات به  ،کـشاورزي  جامعه  براي  امدادي  هاي بـسته  طریق
، غرامت دولتی براي نقصــان محصــول و خســارات مالی، کشــاورزان را در برابر هندوســتاناز کشــورها، از جمله در 

وزیر ارشــد ایالت گجرات کیســان کند. به عنوان مثال، کاهش شــدید عملکرد ناشــی از تغییرات اقلیمی محافظت می
اهاي یوجانا دید و باران خارج از فصـل.  2020در دهم اوت  1ـس الی، باران ـش کـس ه خطر وجود دارد: خـش اعالم کرد ـس

 .شوندهستند ذینفع زمین محسوب می 2که داراي زمین کشاورزي و یک سند گجراتهمه کشاورزان در 
به عنوان اقدامات   2021-2020هاي  هاي اعالم شده در سالهاي جبران خسارت و طرحبه همین ترتیب، بسته

اورزي در  ، همگی با مالکیت زمین مرتبط بودند. با گجراتمدیریت ریـسک در برابر تغییرات اقلیمی براي جامعه کـش
ــته ــاورزي که این بس ــیت در مورد زنان کش ــت آوردن اطالعات به تفکیک جنس ــد  ها به آنان میاین حال، به دس رس

 .دشوار است
درـصد ذینفعان  15تا  10  از  غرامت  از  ذینفع  زنان  نـسبت  غرامت،  ازراي زمین  مندي تمام افراد دابه فرض بهره

ــیتی ـمانـند تحرك کم تر، مـجاورت کم تر و  ــایر مـحدودـیت ـهاي جنسـ فراتر نمی رود و این ـبدون در نظر گرفتن سـ
 .است امدادي هاي بسته  کم تر نسبت به دانش

هاي بانکی منتقل وقتی پول براي مدیریت مخاطرات اقلیمی محـصوالت کـشاورزي یه طور مـستقیم به حـساب
  این  از واند  به دلیل ماهیت جنـسیتی الگوهاي مالکیت زمین، عمدتاً مردان مالک زمین  .گردداوـضاع بدتر میـشود، می

ــاب  در  را  پول  روي ــی  از  را  زنان  امر  این. کنندمی  دریافت  خود بانکی  هاي حس ــترس ــتن نظر در غ به دس رامت یا داش
 .شودبسیار زنان حتی نمی دانند که غرامتی به حساب ها واریز میکند. در واقع، در موارد نحوه استفاده از آن منع می
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 .دهدها حق تصرف زمین را میشود و به ساکنان جنگل بر اساس قانون حقوق جنگلمدرکی است که توسط دولت اعطا می (SAND) سند  2

 



پاشـی و اکولوژیکی مانند کشـت مخلوط، مالچ  -  هاي زراعیدهد که پیروي از شـیوهنشـان می فائوگزارش  
ــتـفاده از نـهاده ــتی، تاب آوري و انعـطاف اقلیمی را افزایش میاسـ ــاورزي مبتنی بر مواد هاي زیسـ دهد. برخالف کشـ

یی که در آن زنان کشــاورز باید براي پول، اطالعات و بازار به کشــاورزان مرد وابســته باشــند، کشــاورزي  شــیمیا
محصــول را    بومی  هايهاي محلی و گونهبذراکولوژیکی بر حفظ تنوع زیســتی و دانش ســنتی تمرکز دارد و اغلب  

ده ام که این یکی از دالترجیح می اورزان زن، متوجه ـش بت به همتایان مرد دهد. در کارم با کـش یلی اـست که آنان نـس
گیري درون خانوار در یک مجموعه پدرـساالرانه  ها مـشتاق تر هـستند. با این حال، تـصمیمخود در اـستفاده از این ـشیوه

وري باالترند تا ـسالمت خاك. بنابراین،  در دـست مردانی اـست که بیش تر عالقه مند به اولویت دادن به درآمد و بهره
ــبز نشـــان دـهد ـکه تعـجب آو ه سـ اراـن ه ـهاي ـی ابی امنـیت ـمالکـیت زمین و مؤلـف ه از ارزـی ه ـهاي اولـی افـت        ر نیســـت ـکه ـی

 .هاي کشاورزي هوشمند در شرایط اقلیمی زمانی مؤثرتر است که زنان داراي حقوق زمین باشندشیوه
وري افزایش  بهره قلیم وگري زمین، سـرمایه گذاري خرده مالکان را در سـازگاري با اافزایش امنیت تصـدي

ام که آوري اقلیمی در کشـاورزي دیدههاي تابدهد. با سـال ها تجربه کار در زمینه مالکیت زنان بر زمین و شـیوهمی
  شـوهران   توانند برمی –د  باشـ   کوچک  زمین تکه  یک  سـند  حتی اگر -وقتی زنان کشـاورز صـاحب سـند می شـوند  

 موفق  زنان  اگر  موارد  اغلب در. کنند امتحان  کـشاورزي  در  را  اقلیمی  انعطاف و  آوريتاب  هايـشیوه و آیند  فائق خود
 .کنندمی پیروي آن از نهایت در و بینندمی را اقلیمی آوريتاب هايشیوه کارگیري به نتایج  خانواده مردان شوند،

هاي  درصـد دارد؛ اتخاذ شـیوه 25تا  15پتانسـیل کاهش درآمد کشـاورزي را بین   اقلیمیاز آنجا که تغییرات 
 .بسیار مهم استاقتصادي  آوري اقلیمی در مقیاستاب

 
 حقوق زنان بر زمین و تغییرات اقلیمی: راه رو به جلو -2

 
ــنیده ــواهد مبتنی بر ش ــان میش ــیوهها نش اقلیمی ارتباط مثبتی آوري  هاي تابدهدکه مالکیت زنان با اتخاذ ش

ــازي یا افزایش بهرهدر همان حال که مالکیت زمین براي زنان از دیدگاه.  دارد ــیتی، توانمندسـ   وريهاي برابري جنسـ
ــت ــالح و کاهش عوارض تغییرات اقلیمی نیز مهم اس ــت؛ براي اص ــاورزي  . الزم اس این حتی در جوامع مبتنی بر کش

هاي  اقلیمی باعث افزایش کار زنان، کاهش امنیت غذایی و حتی کاهش فرـصتهاي  تر اـست؛ جایی که ـشوكـصادق
 .گذاردشود و بر سالمت و رفاه کلی زنان نیز تأثیر منفی میآموزشی در آنان می



 
 

دـست آخر، ما امروز به یک مطالعه مبتنی بر ـشواهد ـسیـستماتیک در مورد این پیوندها و اقدامات مناـسبی که 
 .شوند، نیازمندیم ها انجامباید در نتیجه آن 

 


