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مساهمة المرأة في االقتصاد الدائري
الملخص
النساء واألطفال هم أول من يعاني من مصادر الطاقة الملوثة وغير الصحية التي تفتك
كبيرا من وقتها للطهي والقيام باألعمال
باآلالف من الناس كل سنة .تكرس المرأة جز ًءا
ً
المنزلية في حين انها بإمكانها ان تخصص وقتها للقيام بأنشطة أخرى .بينما اليوم تشارك
سيدات األعمال في سوق االقتصاد األخضر والطاقة المجددة....
أثبتت المرأة دورها وموقعها في التنمية االقتصادية والمستدامة ألنها تتصرف بطريقة أكثر
احتراما للبيئة .وفقًا لـ  " ”The Harvard Business Reviewفإن المرأة ليست حاضرة
كثيرا في القطاعات التي تنتج انبعاثات غازات الدفيئة وتستهلك الكثير من الطاقة ،والنساء
ً
ً
تمثيل في فروع القطاعات الموجهة نحو المحافظة على البيئة (على سبيل المثال،
أكثر
الطاقات المتجددة) .ومع ذلك ،فإن دمج المرأة في االقتصاد الدائري ومشاركتها في
االبتكارات الخضراء أمر مهم للغاية ،فيجب ،دعمها من خلل منحها الوسائل والقدرات
للولوج في هذا القطاع ،وذلك من خلل تقديم التدريب الفني والتقني لها ،في االقتصاد
الدائري و /أو من خلل تسهيل وصولها إلى التمويل اللزم لتطوير مؤسساتها.
الكلمات المفتاحية :النوع الجنساني ،المرأة ،االقتصاد الدائري ،تغير المناخ.

المدخل
حماية كوكب األرض وتنوعه البيولوجي من أهم المسؤوليات التي تواجهها األجيال
باإلضافة الى ذلك ،فإن التأثيرات البيئية والمناخية ليست مسالة محايدة بين الجنسين .كما
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هو الحال في االقتصادات المتقدمة ،فإن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ ،من
الرجال.
يتعرض مليين األشخاص لخطر النزوح بسبب تغير المناخ والمخاطر البيئية الشديدة،
 %17منهم من النساء .على الرغم من دور المرأة في الزراعة والرعي ،فإن حقوق
المزارعات تقتصر على الميراث والوصول إلى األراضي والموارد اإلنتاجية األخرى
سا إلى األعراف االجتماعية العميقة الجذور .كما أن وصول
واستخدامها ،ويرجع ذلك أسا ً
النساء المقيد على قدم المساواة إلى الموارد المالية والتعليم يحد من قدرتهن على االستعداد
للصدمات البيئية واالستجابة لها.
فالنساء أكثر حساسية من المخاوف البيئية ،لكن تمثيلهن ناقص إلى حد كبير في عمليات
صنع القرار في قيادة المناخ العالمي ،سواء في وزارات المالية أو االقتصاد أو الطاقة أو
ضا عوامل تغيير
البنية التحتية أو في األعمال التجارية .فالنساء لسن ضحايا فقط ،بل هن أي ً
قوية ،ويمتعن بالمعرفة والمهارات لتصميم نموذج االقتصاد الدائري من أجل التنمية
المستدامة.
ضا للفرص االقتصادية التي يمكن أن تظهر للنساء في االقتصادات
يتيح هذا المنشور أي ً
اخضرارا ،مع توفير الفرص للتمكين االقتصادي للمرأة في المجتمع.
األكثر
ً

 .1تعريف مفهوم النوع الجنساني (الجندر)
نعني بكلمة "الجندر" البناء االجتماعي والثقافي ألدوار الذكور واإلناث والعلقات بين
الرجل والمرأة .بينما يشير مصطلح "الجنس" إلى الخصائص البيولوجية ،حيث أن المولود
ذكرا أو أنثى ،فإن الجنس يصف الوظائف االجتماعية المتضمنة ثقافيًا والمغروسة (.)2
ً
"النوع االجتماعي" ،دراسات النوع" ،المقاربة الجنسانية" منقولة من اللغة اإلنجليزية
"النوع االجتماعي" ،النوع هو مفهوم اجتماعي يسمي "العلقات االجتماعية بين الجنسين"
وبطريقة ملموسة ،تحليل األوضاع واألدوار االجتماعية والعلقات بين الرجال والنساء.
النساء في مجتمع معين (.)1
يشير مفهوم" الجندر" إلى الجوانب الثقافية واالجتماعية ،إلى الشخصية المكتسبة ،وليس
الفطرية ،لألدوار والمهام المنسوبة إلى الرجال والنساء في أنشطتهم االقتصادية
واالجتماعية والسياسية.
يشير الجنس إلى وضع الرجل والمرأة داخل األسرة .يشير النوع االجتماعي إلى وضع
الرجل والمرأة تجاه الطاقة والمياه والموارد الطبيعية (.)3
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 .2دور ومكانة المرأة في التنمية االقتصادية والمستدامة حسب مسح OFS
ال ينظر الرجل للبيئة كالمرأة .فاألول لديه نظرة أكثر نسبيًا للتلوث ،بينما تبدو األخيرة أكثر
اهتما ًما بتقنيات معينة ،أكدت الدراسات إن بالنسبة لثلث من كل عشر نساء ،فإن جودة
البيئة لها أهمية كبيرة لنوعية حياتهن ( .)4بينما عند الرجال ،تزيد هذه النسبة بقليل عن
ضا فيما يتعلق بمفهوم التلوث
اثنين من كل عشرة .كما أن االختلف بين الجنسين واضح أي ً
حيث  %57من النساء يرون أنه مشكلة كبيرة ،مقارنة بـ  %75من الرجال.
عند سؤالهن عن قائمة المخاطر المحتملة ،اعتبارات النساء باستمرار أكثر من الرجال بأن
التغيرات البيئية والتقنيات الملوثة لها ،تشكل خطرا ً على اإلنسان ومحيطه .في العام
الماضي ،نددت %92من النساء أن محطات الطاقة النووية خطيرة للغاية أو خطيرة إلى حد
ما ،مقارنة بـ  %51من الرجال .بلغت هذه الحصص  %59و  %71على التوالي لهوائيات
الهاتف المحمول .من ناحية أخرى ،ال يوجد فرق في مخاطر المبيدات أو فقدان التنوع
البيولوجي أو تغير المناخ.
تتصرف النساء بشكل أكثر صداقة مع البيئة
تولي  %15من النساء اهتماما كبيرا الستهلك الطاقة ،لألجهزة الكهربائية الصغيرة عند
شرائها ،فإن هذه النسبة تبلغ  %59عند الرجال .وبالنسبة لشراء الطعام ،غالبًا ما تفضل
النساء المنتجات العضوية ( ٪45مقابل  %44من الرجال).
وفقًا لتقديرات " " The Harvard Business Reviewفي عام  ،1449سيطرت النساء
على ما يقرب من  14مليار دوالر أمريكي في اإلنفاق االستهلكي اإلجمالي ،مع توقع
ضا أن
زيادة قدرها  19مليار دوالر أمريكي بحلول عام  .1424وقد أظهرت الدراسات أي ً
النساء المتمكنات اقتصاديًا من المرجح أن يشترين سلعًا مقابل أجورهم المعيشية وبشكل
أكثر تحديدًا ألطفالهم ،بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والملبس ومنتجات
العناية الشخصية؛ وهم أكثر عرضة لشراء المنتجات القابلة إلعادة التدوير ،والتي تحمل
بطاقات بيئية وذات كفاءة في استخدام الطاقة (.)7

 .3تو َّجه النساء نحو أنشطة امتصاص الكربون
في القطاعات المختارة لهذه الدراسة نجد أن هناك  245714امرأة يعملن في االقتصاد
األخضر ،أو %159من مجموع النساء المسجلت في السجل التجاري ،منهن  2939مديرة.
التوزيع حسب القطاع هو كما يلي  1315في قطاع البناء أي  3213 ، %74552في قطاع
الخدمات أي  3911 ،%12541في المساحات الخضراء أي  245 ،%15517في معالجة
النفايات 72 ،إلعادة التدوير ،و  72في قطاع المياه.
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الشكل  1توزيع النساء حسب القطاع وفق دراسة تعزيز الشباب والنساء في االقتصاد
األخضر في الجزائر ()5
وتجدر اإلشارة إلى أنه في قطاع البناء الذي لديه أكبر قدر من اإلبداع (أكثر من ،)%74
فهذه ليست مهن اقتصاد أخضر بالمعنى الدقيق للكلمة ،ولكنها مهن تخضير .هذه شركات
تستعد لتولي مسؤولية العزل الحراري ،مما يقلل من استهلك الطاقة ،ومنشآت إلعداد
استخدام الخليا الكهروضوئية ،وسخانات المياه بالطاقة الشمسية ،إلخ.
المصادر الرئيسية النبعاثات غازات الدفيئة والملوثات واألشكال األخرى من األضرار
البيئية هي األنشطة االقتصادية الستة التالية :إنتاج الطاقة ،والتعدين والمعادن ،والتصنيع،
والزراعة ،والنقل والبناء .باستثناء الزراعة وبعض األنشطة الصناعية (مثل المنسوجات)،
صا في هذه القطاعات على الصعيد العالمي ).(5
تميل النساء إلى أن يكون تمثيلهن ناق ً
تظهر بيانات الرصد أن النساء ممثلت بشكل أكبر في فروع القطاعات الموجهة نحو البيئة
(مثل الطاقات المتجددة) .أظهر استطلع عالمي أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
)(IRENAعام  1429أن النساء يشكلن  %31من القوة العاملة في هذا القطاع من الطاقة،
مقارنة بنسبة  ٪11في قطاع النفط والغاز ).(5
النساء غير حاضرات بشكل كبير في القطاعات التي تنتج انبعاثات الغازات الدفيئة وتستهلك
كثير من الطاقة .النساء ممثلت بشكل أكبر في فروع القطاعات الموجهة نحو البيئة (على
سبيل المثال ،الطاقات المتجددة).
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 .4ضرورة إدماج النساء في النشاط االقتصادي
إن وجود صلة بين الفقر وتدهور البيئة أمر راسخ ،وقد تم االعتراف بالقضاء على الفقر
باعتباره شرطا ال غنى عنه للتنمية المستدامة .ولذلك يبدو أن مساعدة الفقراء ،ومعظمهم
من النساء ،ال سيما النساء الريفيات عنصر ضروري في أي إستراتيجية للحفاظ على البيئة.
ضرورة دمج األنشطة االقتصادية التي تقوم بها المرأة في استراتيجيات المحافظة على
البيئة.
يأخذ في االعتبار ميول المرأة حاليا نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.

 .5انتظارات النساء
 المشاركة في االبتكار األخضر للوصول إلى المزيد من الوظائف المؤهلة وتؤدي إلىزيادة شاملة في اإلنتاجية لضمان "انتقال عادل" نحو اقتصاديات منخفضة الكربون.
 توفير الوصول إلى البنية التحتية المستدامة (النقل ،والطاقة ،والمياه ،إلخ) التي تلبياحتياجات المرأة لمنحها الوسائل اللزمة للعب دور في المجال االقتصادي وأن تكون جز ًءا
من القوى العاملة.
يمكن أن يساعد تنفيذ برامج التعليم المستهدفة في تسريع التزام المرأة بأنماط استهلك أكثر
استدامة وزيادة االستدامة العامة ألنماط اإلنتاج واالستهلك.

 .6نموذج االقتصاد الخطي
ما يسمى باالقتصاد الخطي الكلسيكي ،والذي ينتج الثروة دون القلق بشأن الحفاظ على
الموارد.
 تشغل النساء في المتوسط أقل من  %24من الوظائف في البناء ،وما يزيد قليلً عن %24في الصناعات االستخراجية (ال سيما النفط الخام والغاز الطبيعي) وحوالي  %29في
فحم الكوك وتصنيع المنتجات البترولية المكررة.
ال تزال النسبة المئوية للنساء المشاركات (كمتخصصات وتقنيات) في تطوير التكنولوجيا(النشاط أالبتكاري) منخفضة ،حيث يبلغ متوسطها  %27فقط عبر البلدان ومجاالت
التكنولوجيا (.)1
معدل مشاركة اإلناث أعلى نسبيًا في المواد الكيميائية والتكنولوجيات المتعلقة بالصحة
( %14و  %14على التوالي) بينما يقل قليلً عن المتوسط في التقنيات المتعلقة بالبيئة.
المعدل أقل في تقنيات توليد الطاقة والهندسة العامة ( %24و  %9على التوالي) (.)9
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الشكل  .2عدد النساء المشاركات في تطوير التكنولوجيا (.)8

ال تزال نسبة النساء المشاركات (كمتخصصات وفنيات) في تطوير التقنيات (النشاط
صا
أالبتكاري) منخفضة .ال يرضي االقتصاد الخطي اهتمامات المرأة وال يمكن أن يوفر فر ً
كبيرة للمرأة من حيث الوظائف.

 .7نموذج االقتصاد الدائري
"يهدف نظام اإلنتاج واالستهلك إلى االستخدام األمثل للموارد في جميع مراحل دورة حياة
السلعة أو الخدمة مع تقليل األثر البيئي والمساهمة في رفاهية األفراد والمجتمعات".
مبتكرا ومستدا ًما للنمو .من أجل أن تحدث هذه الثورة
يعزز االقتصاد الدائري نه ًجا
ً
االقتصادية بشكل فعال ،فإن جميع الفاعلين مدعوون إلى التعبئة والمشاركة في هذا التحول.
وبالتالي ينشط ثلثة محركات متداخلة:
النمو واالبتكار والتعاون (.)9

الشكل  .3رسم تخطيطي للمقارنة بين االقتصاد الخطي واالقتصاد الدائري
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االقتصاد الدائري هو دائرة مغلقة للمادة ويسمح بما يلي:
• تحسين استخدام المواد من المهد إلى اللحد (التصميم البيئي ،إعادة التدوير ،إعادة
االستخدام)،
• لزيادة العمر االفتراضي للمنتجات (االقتصاد في الوظائف ،اإلصلح ،إعادة االستخدام).
• الحد من الخسائر الناجمة عن الموارد من خلل تحسين تداولها على المستوى اإلقليمي
(دوائر قصيرة ،البيئة الصناعية).
• إنشاء أنشطة بيئية ،أي أنشطة تهدف إلى حماية البيئة.
• تطوير عمليات أقل تلويثًا ،وتنبعث منها غازات دفيئة أقل ،أو تستهلك موارد أقل.
• تثمين النفايات كموارد.

 .8دور المرأة في االقتصاد الدائري
صا مذهلة إلدخال معايير أخلقية جديدة في عالم األعمال
يوفر لنا االقتصاد الدائري فر ً
ولضبط التوازن بين الربح والمسؤولية االجتماعية.
لقد أثبتت القيادات النسائية في مختلف قطاعات األعمال بالفعل استعدادهن لبذل جهد إضافي
لتحقيق ممارسة مهن أكثر استدامة ،إلى جانب التأثير االجتماعي اإليجابي.
هناك عدد من األمثلة الملهمة للمهن المبتكرة والحساسة اجتماعيا وذكية مناخيا التي أنشأتها
النساء والفتيات .يقوم  Otro Tempoفي إسبانيا بتحويل زيت الطهي المستخدم إلى وقود
حيوي أثناء توظيف النساء ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي وتمكينهن .تقدم
 BeeUrbanفي السويد خدمات مثل خليا النحل للتلقيح وحدائق التنوع البيولوجي ومزارع
األسطح .تعمل هؤالء النساء االستباقيات ضد كل من تغير المناخ والتفاوتات االقتصادية
والجنسانية (.)23
حتى اآلن ،تم تركيز العمل على االقتصاد الدائري إلى حد كبير على الجوانب البيئية
والتجارية للدائرية ،بينما كان هناك القليل من التحليل لآلثار االجتماعية ،وال سيما دور
المرأة في قيادة التحوالت الضرورية في االقتصاد الدائري ،والمهارات اللزمة وتأثير ذلك
على فرص المرأة .كما أشار موراي وآخرون .غالبًا ما تكون المساواة بين األجيال وتكافؤ
الفرص االجتماعية مفقودة من المفاهيم الحالية للقتصاد الدائري (.)24
يتم إشراك المرأة في االقتصاد الدائري من خلل:
 زيادة الوعي باالستهلك المستدام وتشجيعهم على المشاركة في أدوار القيادة واإلدارة
هذا أمر ضروري إلنشاء أنظمة دائرية جيدة.
 المشاركة في أدوار القيادة واإلدارة ضرورية إلنشاء أنظمة دائرية جيدة.
يمكن تصميم تحرك نحو اقتصاد أكثر دائرية لتشجيع المساواة بين الجنسين كجزء من
حركة االقتصاد الدائري يوفر فرصة لتمكين النساء من االستقللية.
تقدم حركة االقتصاد الدائري فرصة لتمكين المرأة من االستقللية (.)27
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الخالصة
إن ضمان المساواة بين الجنسين واالستجابة لمختلف االهتمامات التي تؤثر على السكان
ضا في إدارة الضرورات
األكثر ضعفا ً ال يعزز العدالة االجتماعية فحسب ،بل يساهم أي ً
االقتصادية والبيئية.
من خلل هذا العمل يظهر أن النهج المتكامل للمساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية في
جميع مجاالت وقطاعات السياسة العامة أمر ضروري.
وفي النهاية ،تظل المساواة بين الجنسين هي الجزء المفقود من حل مشكلة تغير المناخ.
دعونا نعمل معًا لجعل الرابط بين المساواة بين الجنسين والبيئة قوة تحويلية القتصاداتنا
ومجتمعاتنا ،بحيث تكون أكثر استدامة.
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