نساء مرصيات يحولن المخلفات المعاد تدويرها إىل منتجات عرصية

يارا ياسين (يسار) ولمى الخوانكي (يمين) مؤسسات  .Up-fuseالصورة :بإذن منUp-fuse

كبي بعالم األزياء ،عىل اتخاذ خطوات لتحويل أكوام من المخلفات إىل
شجع االهتمام بالبيئة سيدتان مرصيتان ،لديهن شغف ر
منتجات عرصية من خالل إنشاء رشكتهن وعالمتهن التجارية الخاصة” . "Up-fuseأسست يارا ر ن
الخوانك رشكة
ياسي ولىم
ي
 Up-fuseن يف عام  2013برؤية تركز عىل تشجيع المجتمع عىل إعادة التدوير وإحداث ثورة ن يف الحرف اليدوية وتوحيد المجتمع
حول هدف واحد من شأنه أن يساهم ن يف أن تصبح األرض كوكبا مستداما.
ر
الت واجهت مؤسسات Up-fuse
الت تقودها النساء ن يف مجال إعادة التدوير ،كان هناك
ر
الكثي من التحديات ي
كإحدى الشكات ي
عندما بدأن ر
مشوعهن .من ر ن
بي التحديات الرئيسية هو التعامل مع قطاع المخلفات ،والذي يهيمن عليه الرجال ويتسم
ن
ن
بالتنافسية الشديدة .ولكن من خالل إقامة عالقات عمل مهنية ،نجحن ف كسب ثقة ال ر ن
عاملي يف هذا القطاع و التعاون معهم
ي
ن
رن
بشكل مثمر ،حيث أكدن عىل أن الفروق ر ن
ينبغ أن تكون سببا للبخس بقدرات المرأة.
بي
الجنسي ال ي

ً
وع الجمهور بقيمة العالمة التجارية وكيف أنها تقدم حال صديقا للبيئة وعرصيا
باإلضافة إىل ذلك ،فقد كانت الحاجة إىل زيادة ي
الت واجهتها مؤسسات رشكة  .Up-fuseلم يكن مفهوم ارتداء المالبس والمنتجات
إلدارة المخلفات إحدى التحديات ي
المصنوعة من مواد معاد تدويرها مثل األكياس البالستيكية والزجاجات وحت اإلطارات مألوفا للغالبية العظىم من الجمهور
لتغيي هذا التصور عن المنتجات المعاد تدويرها بشكل عام.
المستهدف ،لذلك كان عىل فريق عمل  Up-fuseبذل الجهد
ر
ر
فمن خالل ر
عي مدونة  Up-fuseباإلضافة إىل الشاكات مع العديد من الشخصيات العامة والمؤثرة،
نش رسائل توعوية ر
بي الشباب ،ليس فقط لتصميماتها الفريدة ،ولكن أيضا ن
أصبحت منتجات  Up-fuseشائعة جدا ،ال سيما ر ن
الليامها تجاه
البيئة.
"توفي فرص متساوية لرائدات
العالىم
ن يف عام  ،2018تواصلت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع  Up-fuseن يف إطار برنامجها
ر
ي
ً ن
ن
الينامج هو نتيجة رشاكة عالمية قوية ر ن
بي هيئة األمم المتحدة
يعتي تحوًل يف رحلة . Up-fuseهذا ر
األعمال" يف مرص ،والذي ر
ر
والت تهدف إىل مساعدة رائدات األعمال عىل اكتساب المهارات ودعم حاجتهن للوصول إىل
للمرأة وشكة بروكي آند جامبل ،ي
الينامج الباب إلدراجUp-
الت تقدمها رشكة بروكي آند جامبل كموردات وموزعات محتمالت .فتح االنضمام إىل هذا ر
الفرص ي
ن
 fuseيف قاعدة بيانات الموردين لعدد من المنظمات وأضاف  Up-fuseكجهة أساسية لتوريد المنتجات المعاد تدويرها
للعديد من ر
الشكات الدولية ،بما ن يف ذلك بروكتل آند جامبل.
تمكي المرأة .حيث توفر ر
ن
رن
رن
المحىل،
خمسي وظيفة للنساء والفتيات من المجتمع
أكي من
وتليم رشكة  Up-fuseأيضا بدعم
ي
ن
ر
حرفيي/ات المرص ر ن
رن
يي/ات المهرة يف مجال الحرف
غي حكومية تعمل عىل تو رفي فرص عمل لل
وتدعم أكي من  3منظمات ر
اليامها بتقديم الفرص فن
اليدوية ممن كانوا يكافحون سابقا للعثور عىل عمل الئق .تحافظ  Up-fuseمنذ فية طويلة عىل ن
ي
المناطق األقل حظا لتعزيز سبل عيش النساء والفتيات.
قالت يارا ر ن
االجتماع الذي نخلقه ،فإن جميع منتجاتنا تصنعها نساء ووافدات من مناطق مختلفة
بالتأثي
ياسي "فيما يتعلق
ر
ي
ن
الشق األوسط" عىل كل منتج نصنعه ،مضيفة "أنه رشء ر
الشق األوسط .ولهذا ستجد عبارة "من صنع النساء ف ر
نف ر
مشف
ي
ي
ي
أن تعمل نساء من ر
الشق األوسط معا لتصنيع هذه القطعة الفريدة من نوعها" .وأشارت ر ن
ياسي قائلة "إن وجود ورش للتصميم
وامتالك عالمات تجارية مثل  Up-fuseسيخلق زخما قويا .وأضافت "دعونا نعمل إلنقاذ منطقتنا .ال يمكننا كمنطقة أن
ن
وف نفس الوقت علينا أن نحتفل بالطبيعة " .
نتحمل آثار ر
تغي المناخ ي
تمكنت  Up-fuseمن خالل خطوط الموضة المختلفة الخاصة بها من تحويل ر
أكي من  800ألف كيسا بالستيكيا و 600ألف
كيى مثل إنجاز مرص ونهضة المحروسة وWeMENA
زجاجة بالستيكية و 400إطارا إىل منتجات عرصية .كما منحتها جهات ر
الدوىل ،حيث أصبحت منتجاتها متوفرة عىل أحد
لتأثيها طويل المدى .كما برزت  Up-fuseأيضا عىل المستوى
جوائزا نظرا ر
ي
ر
وه بوابة توفر أزياء صديقة للبيئية ومنتجات تتماش مع أسلوب
أبرز مواقع التجارة اإللكيونية األوروبية Avocado store؛ ي
ن
ن
ن
أوسي ،تكساس،
كبيا من العمالء ن يف جميع أنحاء أوروبا .وقد كان لـ  Up-fuseمنفذ يف
تلت احتياجات عددا ر
الت ر ي
الحياة الخرصاء ي
ن
ن
كبيا ف تكساس ،حصلت ر
الشكة عىل
بدعم من السفارة األمريكية يف القاهرة .وبعد نجاح العالمة التجارية ،وتحقيق نجاحا ر ي
ن
مساحة دائمة ن يف متجر  Macy’sبالواليات المتحدة األمريكية .كما أن منتجات Up-fuseمتوفرة أيضا يف المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
.
الرصوري ر
أكي من أي وقت ن
تغي المناخ يهدد كوكبنا ،كما أوضحت رشكة  ،Up-fuseفقد أصبح من ن
مض أن ن
تتبت
نظرا ألن ر
ر
الت تضع النساء والفتيات أيضا ضمن حلولها.
شكات ممارسات األعمال المستدامة ي

لعالىم لهيئة األمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع رشكة بروكي آند جامبل  ،أصبحت
الينامج ا
باإلضافة إىل  ، Up-fuseمن خالل ر
ي
 56رشكة أخرى مملوكة للنساء ن يف مجاالت متنوعة (مثل النقل وإدارة المرافق والمطاعم والدعاية واإلمدادات الميدانية
التدبي
والكهربائية وصيانة األنابيب والخزانات وتصميم الهدايا والعالمات التجارية والمنظفات وإدارة والفاعليات وخدمات
ر
الميىل) مجهزة بشكل أفضل بمعلومات عن احتياجات السوق  ،وأتيحت لهن فرص التدريب عىل التسويق  ،ونجحت فن
نن
ي
ي
إنشاء شبكتها ن يف مجال التوريد مع رشكات دولية بما فيهم رشكة بروكي وجامبل مما أدى إىل تسجيل تسع رشكات أخرى مملوكة
للنساء ضمن سلسلة التوريد الخاصة بـ رشكة بروكي آند جامبل.

