
رئيسة جمعية سيدات 
الرفيد الزراعية 

السيدة
وداد محمد عبيدات 

"لالقتصاد  مفهومها  حول  وداد  السيدة  تتحدث 
االقتصادية  االنشطة  استمرار  أنه  على  الدائري" 
الخام  المواد  استخدام  من  المترتبة  والفائدة 
المواد  تلك  أو  الزراعة  أو  الصناعة  لعمليات 
المستخدمة في االنتاج بطريقة مستمرة ومع تنوع 

المنتج. 

االستخدام  يشجع  مشروع  حاليا  الجمعية  لدى  يوجد 
األمثل والمستدام للنفايات المنزلية واعادة التدوير، 
حيث تقوم الجمعية بشراء النفايات من المنازل بعد 
فرزها من قبل ربات البيوت. ومن ثم يقوم شباب من 
حسب  كل  للمواد  التدوير  بإعادة  الجمعية  اعضاء 
ومواد  طبيعي،  سماد  أقمشة،  (بالستيك،  نوعه 
خضراء تستخدم للسماد العضوي، الخ). وبذلك تحقق 
من  عدد  تشغيل  على  وتعمل  دائم  دخل  الجمعية 
تعتقد  الئق.  ودخل  مردود  لهم  يؤمن  مما  الشباب 
الدائري  االقتصاد  مفهوم  تبني  أن  وداد  السيدة 
ألنه  ومجدي  مفيد  شيء  الجمعية  مشاريع  ضمن 
بشكل  المحلية  الموارد  ويستخدم  البيئة  يحمي 
كما  البطالة.  ويخفف  عاملة  ايدي  ويشغل  مستدام 
لدى  والثقافات  السلوكيات  تغير  على  يشجع  أنه 
ما  باقصى  الموارد  على  المحافظة  نحو  المجتمع 
لتوعية  ماسة  حاجة  هناك  بأن  وأضافت  كما  يمكن. 

المجتمع ككل وتثقيفه نحو هذا المفهوم الجديد.

الصغيرة  االعمال  أصحاب  معظم  بأن  أيضًا  وتؤكد 
يطمحون  الذين  الشباب  فئة  من  هم  والمتوسطة 

لتنفيذ أي أعمال تساهم في توفير تكاليف الموارد 
تدريبهم  وأن  مستدام.  مردود  وتأمين  االساسية 
سلوكياتهم  تغير  على  وتشجيعهم  قدراتهم  ورفع 
االقتصادية من خالل تبنيهم لمبدأ االقتصاد الدائري 

سيكون مثمرا للغاية.
 

وتقول بأن تبني الجمعية لمفهوم االقتصاد الدائري 
والفئات  الجمعية  على  واضح  ايجابي  اثر  له 
المستهدفة من المجتمع المحلي خاصة أنه يساهم 
في توفير الموارد واستخدامها  بشكل مستدام مما 
سينعكس على إيجاد إنتاج متميز للجمعية وتشغيل 
الشباب من المجتمع. تتابع السيدة وداد، بأنها تطمح 
والجمعيات  الخاص  القطاع  مع  شراكات  لعمل 
مثل  الدائري  االقتصاد  بنهج  والمهتمة  العاملة 
من  االقمشة  ومصانع  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
االخرى  الشركات  وبعض  الصناعية  الحسن  مدينة 
التسويق  فرص  من  سيحسن  ذلك  ألن  والجمعيات 

ويزيد االنتاج.  

جمعية سيدات الرفيد الزراعية هي جمعية مجتمع 
المرأة  بتمكين  وٌتعنى  عضو   ١٢٠ تتضمن  مدني 
والشباب وذوي االحتياجات الخاصة  من خالل مشاريع 
وتحسين  الغذائي  االمن  وتعزيز  الزراعي  االقتصاد 

سبل العيش.


