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تمكين المرأة من المجتمع المحلي

توفر إدارة النفايات في مشروع صناعة الفنادق في العقبة في برنامج SwitchMed سبل العيش، مع التركيز بشكل خاص عىل زيادة
تمكين المرأة، من خالل دمج المجتمع المحلي في أنشطة إعادة التدوير/ إعادة االستعمال. وفر تمكين المرأة من المجتمع المحلي
التدريب عىل إعادة االستعمال (عملية تحويل النفايات إىل سلع أكثر قيمة) للنساء في العقبة والمنطقة المحيطة حول كيفية إنتاج

الحرف اليدوية من النفايات، مثل حامالت الشموع المصنوعة من علب معيبة وأكياس حمل من القماش الُمعادة استعماله،

والشموع من حاويات خزفية ُمعيبة أو أوعية ملونة من الورق والنباتات الُمعادة استعمالها.

استهدفت ورشة العمل األوىل لمدة ثالثة أيام حول إعادة استعمال النفايات، النساء

المقيمات في مدينة العقبة والمناطق المحيطة بها. تم تدريب المشاركين عىل كيفية

إنتاج الحرف اليدوية من النفايات (ورق الكرتون، الورق، األثاث، ...). وأكد المنظمون أن
كل الدعم خالل هذه الورشة، بما في ذلك خدمات التموين، تم من قبل أيٍد محلية. حقق

هذا التدريب أربعة أهداف رئيسية:

تمكين المرأة؛
دعم المجتمع المحلي؛ 

توفير مصدر دخل محتمل لإلناث؛

تم إجراء تدريب ثان إلنتاج منتجات احترافية (قابلة للتسويق) من مواد معاد استعمالها
من قبل نساء يدعمن أسرهن. تم عقد جلسات إضافية متقدمة مع التوجيه الشخصي
والمستمر من قبل فريق إدامة في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. ركزت هذه الجلسات

عىل جودة المنتجات، بما في ذلك التصميم والتعبئة والتسويق.

دورات تدريبية

للنساء لمنظمات
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دعم برنامج األمم المتحدة للبيئة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة في األردن في تنظيم
العديد من الدورات التدريبية وبناء القدرات للمنظمات المجتمعية. لقد أدخلوا أساليب

جديدة إلدارة النفايات الصلبة من خالل تدريب اإلناث عىل إعادة استعمال النفايات التي
ستقلل من كميات النفايات التي يتم نقلها إىل مكب النفايات. 

دربوا عىل
إدارة النفايات

الصلبة 

75

SwitchMed في األردن

SwitchMed برنامج
ممول من االتحاد

األوروبي

تم وضع خطة عمل وطنية
لالستهالك واإلنتاج المستدامين
(SD12.1) في األردن من خالل

عمليات معترف بها وطنياً شارك

فيها أصحاب المصلحة
المتعددين، بناًء عىل أولويات

الدولة للنمو االقتصادي األخضر
واالقتصاد الدائري. يتم تنفيذ

أولويات الخطة – الزراعة

واألغذية، والنقل وإدارة النفايات
من خالل مشاريع ومبادرات

مختارة.
 



تتمثل النتائج المباشرة لهذه الدورات التدريبية في تزويد النساء بمهارات جديدة، وتزويدهن بمصدر مستدام للدخل، ويمكن أن
يساهم كذلك في تقليل النفايات التي تذهب إىل مكبات النفايات.

وقد أعربت عدة شركات بالفعل عن اهتمامها بإقامة عالقة مع منظمات المجتمع المحلي إلنتاج هدايا تعاونية إلعادة االستعمال
من أجلها. كما تم إرسال نشرة إعالنية إىل جميع أعضاء إدامة لدعم شراء هذه المنتجات. وقد تكون الردود اإليجابية التي وردت

في األردن كلها بدايات صغيرة، ولكن من المقرر أن تكون نجاحات األنشطة التجريبية وطنية في المستقبل.

تستأجر النساء اآلن أماكن لتصنيع منتجاتهن وبيعها بما في ذلك في بازار خاص تم تنظيمه في فندق شيراتون في العاصمة
األردنية عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وقد أقيم عىل هامش حدث وزارة البيئة الختامي لمشاريع SwitchMed في

األردن، وعزز الكثير من اهتمام المشاركين.

SwitchMed في األردن

برنامج األمم المتحدة للبيئة هو السلطة البيئية العالمية
الرائدة التي تضع جدول األعمال البيئي العالمي، وتشجع
عىل التنفيذ المتسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة

داخل منظومة األمم المتحدة، وتعمل كمدافع موثوق عن
البيئة العالمية.

ويساعد برنامج SwitchMed الذي يموله االتحاد األوروبي
ثمانية بلدان في جنوب البحر األبيض المتوسط عىل التحول

إىل أنماط مستدامة لالستهالك واإلنتاج، ويدعم أصحاب

المصلحة الوطنيين واإلقليميين في تحقيق اقتصادات منتجة

ودائرية ومتقاسمة في منطقة البحر األبيض المتوسط.

www.switchmed.eu

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال: وزارة البيئة: maha@moenv.gov.jo؛ إدامة: بشرى حطاب عىل
luc.reuter@un.org :؛ برنامج األمم المتحدة للبيئةtraining@edama.jo

https://switchmed.eu/

