
   

 

 

ك  ي مش�ت
 ب�ان صح�ف

ي م�   ،المجلس القو�ي للمرأة 
ي وسفارة كندا    ،وهيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

ة   إ�ز�ارة م�دان�ة    �ف البح�ي
كالواإلسكندر�ة للقاء المستف�دات من  نامج المش�ت  "رابحة"  �ب

 للن�ش الفوري 

ي م� وسفارة كندا ز�ارة    نظم    -2022مارس    27القاهرة،  
األسب�ع  م�دان�ة  المجلس القو�ي للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

ي  
ي الما�ف المستف�دات من    إ� محافظىت للقاء  ة واإلسكندر�ة  كالالبح�ي المش�ت نامج  ال��ارة حضور .  "رابحة"  �ب   معا�ي   شهدت 

ي م� الس�دة  و   ؛بالقاهرةالسف�ي ل��س دوماس، سف�ي كندا  
ف عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف اللواء هشام ؛  ك��ستني

ة، واللواء محمد طاهر    آمنة، �ف،محافظ البح�ي ف   كال من    ف��ق العملإ�    باإلضافة اإلسكندر�ةمحافظ    ال�ش شارك  . و المحافظتني
ي 

 . ةعن المجلس القو�ي للمرأة بمحافظة البح�ي  ةممثل ، زك�ة رشاد  الدكتورةال��ارة �ف

ك    المقدم من من خالل الدعم    عملفرص  رائدات األعمال والباحثات عن    لقاء  ع� ال��ارة    ركزت     نامج المش�ت ف  ال�ب "التمكني
ي م�

هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم    والذي تنفذەرابحة"    -االقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام �ف
وعات   ،المتحدة للتنم�ة الصناع�ة (اليون�دو) ا�ة مع المجلس القو�ي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة، وجهاز تنم�ة الم�ش بال�ش

ة نامج،السبع  والمحافظاتومتناه�ة الصغر،   المتوسطة والصغ�ي    . بدعم من حكومة كندا ك ذلو  المستهدفة من قّبل ال�ب

ة  اللواء  أ�د  ي شهدت تطور� ،  هشام آمنة، محافظ البح�ي ي    ا ملحوظ�   ا ع� عمق العالقات الثنائ�ة والىت
خالل األعوام الماض�ة �ف

كة مع دولة كندا.   ا كافة المجاالت، مؤكد�  ة ع�   ع� حرص الدولة الم��ة ع� تع��ز العالقات المش�ت كما أ�د محافظ البح�ي
ي   المرأةأهم�ة دور  

ي تنم�ة م� الشاملة واإل�مان ال�امل بدورها الرائد    �ف
أن المرأة    ا الفت�   �شغله،أو منصب    تتقلدەكل موقع    �ف

ي باإلضافة الىتقلده٤٥نحو    تمثل
ي المحافظة الس�ما    ا ٪ من ال��ان الوظ��ف

 نائب المحافظ.   ،بلبع  نهال .  د المناصب الق�اد�ة �ف

نامج واخت�ار اسم " رابح شاد محافظ اإلسكندر�ةأومن جانبه     �ف بال�ب   ة الم�� ةن المرأأ" وأشار س�ادته ةاللواء محمد ال�ش
ي  ي تقدم الدعم    أ��� من   اإلسكندر�ةبدعم واهتمام كب�ي خاصة منذ تو�ي الرئ�س الس��ي مهام منصبه. ومدينة   تحىب المدن الىت

ي تمكن فيها العد�د من النساء للوصول لمرا�ز ق�اد ي  وكث�ي من رؤساء األح�اء ومديري اإل   �ة للمرأة والىت
من    اإلسكندر�ةدارات �ف

ي اإلسكندر�ة و   نه ع�أسكندر�ة  . وأضاف محافظ اإل النسائ�ةال�وادر  
  ع� نه  أتواصل دائم و�شكل أسبو�ي مع ذوي الهمم �ف

ي  اإلسكندر�ةاستعداد لتقد�م كافة التسه�الت من محافظة 
 وخاصة من ذوي الهمم.   اإلسكندر�ةلدعم رائدات األعمال �ف

 
كاء  " أن نجاح برنامج "رابحة" يرجع إ�  بالقاهرة  ل��س دوماس، سف�ي كندا  كما أوضح معا�ي السف�ي      ا�ات الق��ة مع ال�ش ال�ش

ف  ف وغ�ي الحكوميني النمو االقتصادي  أن �شارك وتدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة  �� كندا    و�نه. الحكوميني ي سعيها لتع��ز 
�ف

ف االقتصادي للمرأة". الشامل الشامل من خالل دعم   التمكني
 

ف عربوخالل ال��ارة أوضحت الس�دة   ي م�  ك��ستني
اك القطاع  ، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف "إن دعم المحافظات و��ش

ي ذلك الشابات والنساء ذوات  
نامج ع� مساعدة النساء، بما �ف للحصول ع�    اإلعاقة،الخاص المح�ي مهمان للغا�ة لقدرة ال�ب

ف قائً�  ضافت  وأ  "أعمالهن الخاصة.   ط��ر عمل الئق وت ي جميع المحافظات السبع، شهدالس�دة ك��ستني
 اتالمستف�د  ت"�ف

ف  ا�دة تراوحت بني ف نامج معدالت توظ�ف م�ت ". 26و  10من ال�ب ي
ي العام الما�ف

 ٪ �ف
 



ي دعم النساء
نامج رابحة الذي ساهم �ف ة عن سعادتها ب�ب ي محافظة البح�ي

ت األستاذة زك�ة رشاد مقررة ف�ع المجلس �ف  ف�ما ع�ب
ي التعامل  

والفت�ات و�شج�عهن ع� ا�تشاف أنفسهن و�ناء قدراتهن لدخول سوق العمل ، باإلضافة إ�ي ك� حاجز الرهبة �ف
ي تعمل ع� تط��رهن ودعمهم   امج الىت ي ، كما أشادت بحماس الفت�ات والنساء لالنضمام لمثل تلك ال�ب

خارج إطار المجتمع ال���ف
ي إطار برنامج  ال�تساب مهارات التس��ق والس�ما ال

ة للنساء والفت�ات �ف ف وعات  المم�ي ي ، كما أشادت بالم�ش
ويف تس��ق اإلل��ت

وع ع�ش الغراب  وع العمل ال�دوي بواسطة الجلود ، وم�ش  .رابحة مثل م�ش
 

ي  
ة، محافظة  �ف   ، نائبة المحافظ الدكتورة نهال بلبع  الت�ت من خالله  ح�ث   عقد اجتماع بمكتبة م� العامة بدمنهور تم    البح�ي
/ و  ف ف تدر�بات    الممثالت بالمستف�داتالممثلني ي تلقني

التوظ�ف ور�ادة األعمال للتعرف ع� نجاحاتهن وتحد�اتهن    حولالاليت
ك بالتعاون مع الجامعة األم��ك�ة بالقاهرة.  نامج المش�ت ي إطار ال�ب

 وتطلعاتهن. تم تقد�م هذە التدر�بات �ف
 

/الممثالت  زار  ،  سكندر�ةو�محافظة اإل  ف ي الطباعة الرقم�ة تالممثلني
كة ناشئة متخصصة �ف  المستف�دات   إحدى  ديرها موقع �ش

نامج ال�ب إ�  من  باإلضافة  لقاء    تم  ذلك،.  اإلسكندر�ةعقد  مكتبة  ي 
نجاحهن    شارك، ح�ث  �ف المستف�دات قصص  من  عدد 

ي إدارة مشار�عهن الناشئة أو الوصول إ�    أوضحنو 
ك قدراتهن ودعمهن إما �ف نامج المش�ت  فرص عمل. ك�ف عزز ال�ب

  
ك "ر  نامج المش�ت ي سوق العمل الم�ي  المطل��ة    مخصصة من الخدمات  حزمة"  ابحة�قدم ال�ب

لمختلف الجهات الفاعلة �ف
توف�ي   خالل  عن    فرصمن  للباحثات  والنمو  القدرات  الخاص،    عمل،لتنم�ة  القطاع  كات  و�ش األعمال،  ورائدات 

ي سوق العمل.  ،  بالتعاون مع المؤسسات الحكوم�ة  المستثمرات/ والمستثم��ن
ك  يهدف ا والجهات الفاعلة �ف نامج المش�ت   إ� ل�ب

سبل لـ    تع��ز  االقتصاد�ة  عام    س�دة   6،300الع�ش  بحلول  ي    2024م��ة 
ة    7�ف والبح�ي ة  ف والج�ي القاهرة  محافظات: 

ي س��ف والمن�ا.   واإلسكندر�ة والفيوم و�ىف
 
 

 : التواصل مع ير�ب  المعلومات،  من  للم��د 

؛  / األستاذة-     azzaabdelhai@gmail.comبالمجلس القو�ي للمرأة ع�   مإلعال العامة ل دارةلإل  ةعامال  ة مدير العزة عبد ال�ي

  maha.rateb@unwomen.org األمم المتحدة للمرأة ع�  هيئةاألستاذة/ مھا راتب: محللة االتصال والدعم،   - 
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