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إىل    مخلفاتالمن  تحويل أكوام  ل  خطوات، عىل اتخاذ  األزياء عالم  بشغف كبير    لديهن  ن،اتمرصي  سيدتانبالبيئة  شجع االهتمام  

كتهن  منتجات عرصية من خالل إنشاء كة تأسس  . ”Up-fuse" عالمتهن التجارية الخاصةو   شر ن ولىم الخوانكي شر  يارا ياسير

Up-fuse   ي عام
ي الحرف    المجتمع عىل  عيتشجعىل  برؤية تركز    2013فن

المجتمع    توحيد و اليدوية  إعادة التدوير وإحداث ثورة فن

ي حول هدف واحد من شأنه أن يساهم 
 ا. مستدام   ا كوكب    تصبح األرض أنفن

 

كات    ي  كإحدى الشر
ي مجال إعادة    تقودها الت 

ي  كان هناك الكثير من التحديات    التدوير،النساء فن
 Up-fuseاتمؤسس  واجهتالت 

وعهنبدأ   عندما  مشر التحديات  ن  ن  بير من  قطاع    التعامل  هو   الرئيسية.  الو   ،مخلفاتالمع  عليه  يهيمن  ويتسم   رجال الذي 

ي كسب ثقة    ننجح  ،من خالل إقامة عالقات عمل مهنية  نولكبالتنافسية الشديدة.  
ن الفن ي   عاملير

و التعاون معهم  هذا القطاع  فن

ا حيث أكدن عىل  ،بشكل مثمر  ي أن تكون سبب 
ن ال ينبغن ن الجنسير  . بقدرات المرأة للبخسأن الفروق بير

 



ا   تقدم  أنها   الحاجة إىل زيادة وعي الجمهور بقيمة العالمة التجارية وكيف  فقد كانتباإلضافة إىل ذلك،   ا للبيئة وعرصي 
 
 صديق

ً
حال

ال  مخلفاتالإلدارة   ي  إحدى 
الت  كة  تها  هواجتحديات  شر ارتداء    . Up-fuseمؤسسات  مفهوم  يكن   والمنتجات   المالبسلم 

ا للغالبية العظىم من الجمهور 
 
المصنوعة من مواد معاد تدويرها مثل األكياس البالستيكية والزجاجات وحت  اإلطارات مألوف

  .تصور عن المنتجات المعاد تدويرها بشكل عامهذا البذل الجهد لتغيير   Up-fuse فريق عمل  لذلك كان عىل  المستهدف،

رسائل  ف نشر  مدونة    توعوية من خالل  اكات إىل  باإلضافة    Up-fuseعير  العديد    الشر الشخصياتمع  ، والمؤثرة  العامة  من 

ا،شائعة   Up-fuse أصبحت منتجات
 
ن    جد ا    ،الفريدةليس فقط لتصميماتها    ،لشباباال سيما بير

 
امها  ولكن أيض ن  تجاهاللي 

 .البيئة

 

ي عام  
ي إطار   Up-fuse تواصلت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع  ،2018فن

"توفير فرص متساوية لرائدات   العالىمي برنامجها  فن

ي األعمال" 
ي رحلة مرص،فن

 فن
ً
اكة عالمية قوية Up-fuse والذي يعتير تحوًل نامج هو نتيجة شر ن . هذا الير األمم المتحدة   هيئة بير

كة ي تهدف    ، جامبلبروكي  آند    للمرأة وشر
المهارات ودعم حاجتهن للوصول إىل عىل اكتساب  رائدات األعمال    إىل مساعدةوالت 

ي تقدمها    فرصال
كةالت  نامج الباب إلدراجمحتمالت  وموزعاتات  كمورد جامبلآند    بروكي   شر -Up . فتح االنضمام إىل هذا الير

fuse   الموردين بيانات  قاعدة  ي 
المنظماتلعدد  فن تدويرها   كجهة Up-fuse وأضاف  من  المعاد  المنتجات  لتوريد    أساسية 

كات ي ذلك للعديد من الشر
 . بروكتل آند جامبل الدولية، بما فن

 

كة   م شر ن ا بدعم  Up-fuseوتلي 
 
ن المرأة.    أيض ن  حيث ت تمكير ،   وظيفةوفر أكير من خمسير للنساء والفتيات من المجتمع المحىلي

ن لل  فير فرص عملتو تعمل عىل  منظمات غير حكومية    3وتدعم أكير من   / ا/ حرفيير ن ي مجال الحرف   ت المهرة ات المرصيير
فن

ا للعثور عىل عمل الئق. تحافظممن  اليدوية  
 
ي  Up-fuse كانوا يكافحون سابق

امها بتقديم الفرص فن ن ة طويلة عىل الي  منذ في 

ا ق المناط
 
 .لتعزيز سبل عيش النساء والفتيات األقل حظ

 

ن " مختلفة    مناطق  منوافدات  و نساء    تصنعها   منتجاتنا فإن جميع    نخلقه،فيما يتعلق بالتأثير االجتماعي الذي  قالت يارا ياسير

ي 
ق األوسط. ولهذا    فن ق األوسط  عبارةستجد  الشر ي الشر

ف نه  أ"  مضيفة،  عىل كل منتج نصنعه  ""من صنع النساء فن ء مشر ي
شر

ق األوسط   ا لتصنيعأن تعمل نساء من الشر ن قائلة  هذه القطعة الفريدة من نوعها".    مع  تصميم لل  ورشوجود  إن  "وأشارت ياسير

مثل امتالك  و  تجارية  ا سيخلق   Up-fuse عالمات  ا   زخم  ال منطقتنا إلنقاذ    نعملدعونا  "  وأضافت.  قوي  أن   .  يمكننا كمنطقة 

ي نفس الوقت علينا أن نحتفل 
  ." بالطبيعةنتحمل آثار تغير المناخ وفن

 

 ألف كيس  800من خالل خطوط الموضة المختلفة الخاصة بها من تحويل أكير من   Up-fuse تمكنت
 
 ألف   600و  ا بالستيكي    ا

ا    400وزجاجة بالستيكية   ى مثل  جهات  منحتها  إىل منتجات عرصية. كما    إطار   WeMENA إنجاز مرص ونهضة المحروسة وكير

ا    ا جوائز   ها طويل  نظر  ا  Up-fuse برزت كما    المدى. لتأثير
 
،عىل المستوى    أيض عىل أحد ها متوفرة  أصبحت منتجاتحيث    الدوىلي

ونية األوروبية أسلوب تتماشر مع    منتجاتو بيئية  للصديقة    أزياءبوابة توفر    وهي ؛    storeAvocadoأبرز مواقع التجارة اإللكي 

   الحياة
 
ي احتياجات عدد ي تلتر

اء الت  ي جميع أنحاء أوروبا.    ا كبير    ا الخرصن
ي    منفذ  Up-fuse كان لـوقد  من العمالء فن

،فن ن  تكساس،  أوسي 

ي القاهرة.  
ي    ا كبير    ا نجاح    وتحقيق   بعد نجاح العالمة التجارية،و بدعم من السفارة األمريكية فن

كة    تكساس،فن عىل  حصلت الشر

ي متجر  مساحة
ي    متوفرة  Up-fuseأن منتجات  كما  بالواليات المتحدة األمريكية.  Macy’s   دائمة فن

ا فن
 
العربية   المملكةأيض

 .السعودية واإلمارات العربية المتحدة

.   

ا ألن تغير المناخ يهدد   كة   كوكبنا،نظر  وري  فقد أصبح من    ،  Up-fuseكما أوضحت شر من أي وقت مضن أن تتبتن   أكير الرصن

كات ا  شر
 
ي تضع النساء والفتيات أيض

 .حلولها ضمن ممارسات األعمال المستدامة الت 

 

https://www.avocadostore.de/


نامج ا Up-fuse باإلضافة إىل  كة     بالتعاون مع  ألمم المتحدة للمرأةهيئة ال  لعالىمي ، من خالل الير أصبحت  ،   بروكي  آند جامبلشر

للنساء   56 مملوكة  أخرى  كة  والمطاعم   شر المرافق  وإدارة  النقل  )مثل  متنوعة  ي مجاالت 
الميدانية   الدعايةو فن واإلمدادات 

وخدمات التدبير    والفاعلياتعالمات التجارية والمنظفات وإدارة  والالهدايا    تصميموالكهربائية وصيانة األنابيب والخزانات و 

( مجهزة بشكل أفضل بمعلومات عن احتياجات السوق ،   ىلي
ن ي   هنت لوأتيحالمين

فرص التدريب عىل التسويق ، ونجحت فن

ي مجال التوريد إنشاء شبكتها  
كات دولية    فن كة بروكي  وجامبل    مبما فيهمع شر كات  تسع  تسجيل مما أدى إىل شر  مملوكة   أخرى  شر

كةسلسلة التوريد الخاصة بـ ضمن للنساء  .بروكي  آند جامبل  شر


