
 

 
 

 بیان صحفي مشترك 

لدعم  البرنامج العالميمن یطلقان المرحلة الثالثة  بروكتر آند جامبلھیئة األمم المتحدة للمرأة وشركة 
 رائدات األعمال في مصر 

الثالثة من    لمرحلةا  شركة بروكتر آند جامبل الیوم     في مصر بالشراكة مع  ھیئة األمم المتحدة للمرأة  تطلق  -  2022فبرایر    10القاھرة  
 في مصر. " توفیر فرص متساویة لرائدات األعمال " المشترك البرنامج العالمي

من خالل  فالتنوع والشمول.    وتعزیزلدعم تمكین المرأة في مصر    2017عام    منذبدأت  التي  قویة  نتاج للتعاون والشراكة الالبرنامج    یعد ھذا
إلى تزوید رائدات األعمال في المناطق الریفیة والحضریة  بروكتر آند جامبل  وشركة    في مصر  تھدف ھیئة األمم المتحدة للمرأة  الشراكة،ھذه  

 . اتوموزع اتكمورد دماجھن بنجاح في سالسل التوزیع لعدة شركات من ضمنھا شركة بروكتر أند جامبلإل زمبالمھارات والدعم اال

الشراكة  تعد   متزامنأیًضا  ھذه  بشكل  تنفیذھا  یتم  أوسع  مبادرة عالمیة  تتضمن  جزء من  دول عدیدة  إفریقیا   في  وباكستان وجنوب  مصر 
ا لالستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة، على إنشاء مجموعة من الشركات المملوكة للنساء  دعمً   مصر،في  یركز عمل ھذا البرنامج  ونیجیریا.  

الشمولیة  لضمان  وذلك  مجھا في سلسلة التورید وقنوات التوزیع الخاصة بشركة بروكتر آند جامبل وكذلك الشركات األخرى،  والتي یمكن د
. یستھدف العمل تدریب النساء على تطویر األعمال والتسویق وتقنیات البیع (بما في ذلك البیع الشخصي) واإلدارة المالیة وتوفیر  والمساواة

 ال سیما في ریف صعید مصر.  - نساء  المھارات الشخصیة لل

شركة مملوكة للنساء في    57التورید لـ    سالسل  ھي إدماج السیدات فيمن بین النتائج الرئیسیة التي حققھا البرنامج على مرحلتین متتالیتین  
  ات رسمی   اتاآلن كبائعالشركات  عشرة من ھذه  مما أسفر عن تسجیل    بروكتر آند جامبل  مختلف المجاالت إلنشاء شبكة قاعدة للموردین لشركة 

ف والمنیا من خالل تعزیز في محافظتي بني سوی   ریفیةامرأة    300. كما دعم البرنامج  بروكتر آند جامبل  شركة  في قاعدة بیانات موردي
قریة. وقد دعم البرنامج   341ألف مشتٍر محتمل في    713ومساعدة النساء على الوصول إلى أكثر من    والتسویق،مھاراتھن في ریادة األعمال  

اتفاقیة تعاقدیة آمنة لتوفیر رأس مال  من خالل      مملوكة من قبل النساءشركة    11  مما أدى إلى إنشاء  لبیع والتورید بالتجزئةاالنساء في مجال  
تعزیز الُمقدم لرائدات األعمال، یسعى البرنامج إلى    بناًءا على الدعم جنیًھا مصریًا.  375،760أولي بشكل جماعي لبعضھا البعض بقیمة  

 لتوفیر المزید من الدعم.  التابع للمجلس القومي للمرأة یة المھاراتتنمومركز الشراكة بین بعض المستفیدات والتواصل  

اللواتي   بروكتر آند جامبل على مر السنین في دعم النساء  شركة  مع  شراكتنا الوثیقةساعدتنا  فقد  ،  في مصر  "بالنسبة لھیئة األمم المتحدة للمرأة 
في دعم المزید من النساء في محافظتي    الثالثةاعدنا المرحلة  في المناطق الریفیة والحضریة على حد سواء. ستس  كبیرةلدیھن قدرات ریادیة  

البناء على    والمنیا،بني سویف   أثناء  أكبر  المبذولالعمل  واالستفادة من فرص  أثبت  والجھد  لقد  في    حتى اآلن.  الُمتبع  تنوع    النھج  زیادة 
للجانبین، حیث إنھ یضمن وصوالً أكبر إلى المنتجات والخدمات عالیة الجودة لشركات مثل بروكتر آند جامبل،  نجاحھ    ات/ الموزع  اتالمورد

في    ، ممثلة ھیئة األمم المتحدة للمرأةعربكریستین  السیدة  صرحت  " البرنامجوزیادة فرص الدخل للشركات المملوكة للنساء المشاركة في  
 . مصر

الث خالل   آند جامبل   في   تسویقحسام ناصف، مدیر    السید  أكد  ،الثةفعالیة إطالق المرحلة  القویة وأعلن عن  مصر  بروكتر  ، على الشراكة 
، ونبني شراكات قویة  یةالمساواة والشمولأھمیة تحقیق  : "في بروكتر آند جامبل، نؤمن بشدة ب وصرح قائًال   الثالثة  للمرحلة كبیر  ال  اتھطموح

  العمل معًا في المرحلةلتمكین المرأة ودعمھا. نحن فخورون بالنتائج التي حققھا برنامجنا مع ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مصر ویسعدنا  
حداث تغییر حقیقي  بطریقة أعمال متكاملة وإ  في بروكتر آند جامبل  امرأة أخرى لدمج سلسلة القیمة لشركة  30الثالثة. نحن نتطلع لمساعدة  

 في حیاتھن". 

والذي بدأ منذ  من شركة بروكتر آند جامبل    بدعم    في مصر  بروكتر آند جامبل  رنامج العالمي لھیئة األمم المتحدة للمرأة وشركةب تنفیذ ال  یتم
  االقتصادي تم تنفیذ ھذا البرنامج في إطار جھود ھیئة األمم المتحدة للمرأة في مصر حول ملف التمكین  وی   .2022یونیو  وحتى    2017  دیسمبر
 وبالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني. الوطنیة،الشراكة مع الحكومة المصریة والھیئات التنظیمیة ب والذي یتم تنفیذه  للمرأة
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