
الیوم الثاني والثالث

تعزیز مشاركة المرأة في قطاع إدارة النفایات الصلبة في األردن

Enhancing Women Participation 
in the SWM Sector in Jordan
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العناوین الرئیسیة للیوم الثاني والثالث

تسجیل الحضور والترحیب•

التقییم القبلي•

أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري•

أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري•

التقییم البعدي•

العناوین الرئیسیة للدورة
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Circular Economyما ھو االقتصاد الدائري 
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أمثلة عالمیة ومحلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

أسترالیا–لصناعة قطع السجاد إنترفیسمصنع •

إفریقیا الجنوبیة–كاتربلرإلعادة تصنیع معدات بارلومحطة عالم •

ھولندا–شركة الوعي الھولندي لصناعة المالبس •

إیطالیا–للكیماویات نوفامونتشركة •

إیطالیا–االجتماعیة جیاردینونشركة •

بریطانیا–للطاقة بیوجینشركة •

إفریقیا–إلعادة تدویر اإلطارات ریدیساوشركة ماثيشركة مجموعة •

:أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري
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أمثلة عالمیة ومحلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

االیكوادور–بلدیة مدینة كیتو الریفیة •

االیكوادور–كیتو –شركة العبوات البیئیة •

االیكوادور–كیتو –مصنع شركة جنرال موتورز للتجمیع •

بریطانیا–شركة فیلیبس لإلضاءة •

بریطانیا–شركة تي میل لصناعة المالبس •

:أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

إعادة التدویر-التجدید -التقلیل -منتج ابتكاري •

صناعة السجاد من مواد قابلة إلعادة التدویر•

قص السجاد على شكل بالطات لسھولة الشحن للبیع واالسترجاع•

قص السجاد باآلالت الحدیثة لتقلیل الفاقد•

إعادة استخدام الفاقد في صناعة السجاد•

استقبال السجاد المستعمل وإعادة تنظیفھ وبیعھ•

إعادة تدویر السجاد التالف وصناعة سجاد جدید مرة ثانیة•

:أسترالیا–لصناعة قطع السجاد إنترفیسمصنع 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

إعادة التدویر–التجدید –منتج ابتكاري •

المستعملةكاتربلراستقبال جمیع معدات شركة •

إعادة تجدید وترمیم وبیع المعدات مرة أخرى•

إعادة تدویر المعدات الغیر صالحة للتجدید•

:إفریقیا الجنوبیة–كاتربلرإلعادة تصنیع معدات بارلومحطة عالم 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

إعادة التدویر-منتج ابتكاري •

صناعة المالبس من مادة البولیستر القابل للتدویر ثماني مرات•

تقلیل كلفة الصناعة وبالتالي أسعار المالبس•

سعر أقل جودة أقل وعمر أقل وبالتالي زیادة إمكانیة مواكبة الموضة •

إعادة تدویر المالبس المستعملة أكثر من ثمان مرات•

:ھولندا–شركة الوعي الھولندي لصناعة المالبس 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

إعادة التدویر–مادة خام ابتكاریة •

إعادة تدویر النفایات العضویة لصناعة حبیبات البالستیك العضوي •

أمثلة على المنتجات التي یتم صناعتھا باستخدام البالستیك العضوي•

:إیطالیا–للكیماویات نوفامونتشركة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

تغییر االستعمال االبتكاري •

%30بنسبة مالمشرواستعمال بقایا القھوة في كبسولة القھوة كسماد عضوي لزیادة نمو النباتات كالفطر •

:إیطالیا–االجتماعیة جیاردینونشركة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

تغیر مجال الصناعة–الطاقة البدیلة •

استخراج وقود المیثان من نفایات الطعام العضویة لتولید الطاقة الكھربائیة•

تحویل نفایات الطعام العضویة إلى سماد عضوي•

:بریطانیا–للطاقة بیوجینشركة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

تغیر مجال الصناعة–الطاقة البدیلة •

تقطیع اإلطارات لتكون مادة في منتجات أخرى•

حرق اإلطارات في أفران اإلسمنت•

استخراج الزیت النفطي من االطارات•

:إفریقیا–إلعادة تدویر اإلطارات ریدیساوشركة ماثيشركة مجموعة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

اإلجراءات الحكومیة•

المحافظة على المناطق الحرجیة من خالل إعالنھا مناطق محمیة•

انشاء خطوط میترو لتقلیل انبعاثات السیارات•

استخراج غاز المیثان من النفایات •

تنقیة المیاه العادمة قبل تصریفھا للنھر للحفاظ على البیئة•

نشر ثقافة فرز النفایات في المدینة وتوزیع الحاویات الخاصة بذلك•

منع استخراج المعادن•

:االیكوادور–بلدیة مدینة كیتو الریفیة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

تغیر مجال الصناعة-إعادة التدویر •

تجمیع عبوات العصائر ذات المركب الثالثي•

جرش العبوات لتحویلھا لمادة صناعیة •

فصل مركبات العبوة الثالث وجرشھم لتحویلھم لمواد صناعیة•

أمثلة على المنتجات المصنوعة من عبوات العصائر•

:االیكوادور–كیتو –شركة العبوات البیئیة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

طاقة بدیلة–إعادة التدویر –تقلیل –منتج ابتكاري •

صناعة صنادیق معدنیة قابلة إلعادة االستخدام في عملیة الشحن بدال من الخشبیة•

جمع وفرز جمیع المواد القابلة إلعادة التدویر وتوریدھا للمستفیدین•

إعادة استخدام المائي بعد استخراجھ ومعالجتھ من نفس الحوض الكیمیائي•

استخراج المواد الكیمیائیة والعوالق من نفس الحوض المعالجة وتوریدھا لمصنع االسمنت•

:االیكوادور–كیتو –مصنع شركة جنرال موتورز للتجمیع 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

إعادة التدویر–الصیانة –التقلیل •

تأجیر عناصر اإلنارة بدال من بیعھا•

الصیانة الدوریة واستبدال العناصر التالفة•

إعادة تدویر العناصر التالفة في نفس الصناعة•

:بریطانیا–شركة فیلیبس لإلضاءة 
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أمثلة عالمیة على نماذج لالقتصاد الدائري

تشجیع ابتكاري إلعادة التدویر–منتج ابتكاري •

استعمال القطع العضوي في الصناعة •

استقبال المالبس المستعملة ومكافأة المستھلك بخصم للشراء القادم•

إعادة تدویر المالبس •

:بریطانیا–شركة تي میل لصناعة المالبس 
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أمثلة عالمیة ومحلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

محطة خربة السمرا لتولید الكھرباء بالغاز الطبیعي•

محطة األزرق لتولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة•

محطة معان لتولید الكھرباء بطاقة الریاح•

مصنع رواد المستقبل إلنتاج السماد الھوائي•

:أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري
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أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

الطاقة البدیلة•

استغالل غاز المیثان الناتج عن المیاه العادمة•

:الھاشمیة–محطة خربة السمرا لتولید الكھرباء بالغاز الطبیعي 
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كیف یتم تولید الطاقة الكھربائیة
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توربین تولید الطاقة الكھربائیة
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كیف تعمل محطات تولید الكھرباء الحراریة
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الھاشمیة-محطة الخربة السمراء لتنقیة المیاه العادة 
املیون متر مكعب سنوی125معالجة •

تصریف المیاه إلى سیل الزرقاء•

تخزین المیاه في سد الملك طالل•

استغالل المیاه لري المزروعات•
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الھاشمیة-محطة الخربة السمراء لتولید الكھرباء 
م2004تم تأسیسھا عام •

بیعيتولید الكھرباء باستخدام الغاز الط•

من الكھرباء% 40تساھم بما نسبتھ •

میجا وات1300طاقة تولیدیة •
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أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

الطاقة البدیلة•

استغالل الطاقة الشمسیة لتولید الكھرباء•

:األزرق–محطة األزرق لتولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة 
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تولید الطاقة الكھرباء من الطاقة الشمسیة
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بةالعق–محطة األزرق لتولید الكھرباء بالطاقة الشمسیة 

م2018تأسست عام •

مزرعة من ألواح تولید الكھرباء من •

الطاقة الشمسیة

میجا وات103طاقة تولیدیة •
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أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

الطاقة البدیلة•

استغالل طاقة الریاح لتولید الكھرباء•

:معان–محطة معان لتولید الكھرباء بطاقة الریاح 
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تولید الكھرباء من طاقة الریاح
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معان–محطة معان لتولید الكھرباء بطاقة الریاح 
م2016تأسست عام •

اء مزرعة من توربینات تولید الكھرب•

بطاقة الریاح

میجا وات80طاقة تولیدیة •
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أمثلة محلیة على نماذج لالقتصاد الدائري

منتج ابتكاري•

تحویل فضالت الحیوانات إلى سماد عضوي ھوائي•

:المفرق–مصنع مؤسسة رواد المستقبل إلنتاج السماد الھوائي 
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مؤسسة رواد المستقبل–السماد الھوائي 
منتج عضوي من فضالت الحیوانات•

ت خالي من الجراثیم الضارة ومسببا•

األمراض
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مؤسسة رواد المستقبل–مراحل إنتاج السماد الھوائي 
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شكرا لوقتكم ولحسن استماعكم
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