
 

 

ي 
 ب�ان صح�ف

ي برائدات األعمال والباحثات عن عمل
كات خالل ز�ارته األو� لم�، وز�ر التنم�ة الدول�ة ال�ندي �لت�ت ي  المش�ت

  �ف
 برنامج "رابحة"

 للن�ش الفوري  

خالل ز�ارته األو� لم�، الت�ت الس�د هارج�ت ساجان، وز�ر التنم�ة الدول�ة والوز�ر المسؤول    –  2022أغسطس    15القاهرة،
ي   ةالئق  عملفرص  حثات عن  �او موظفات  مع رائدات اعمال و   ،عن التنم�ة االقتصاد�ة لمنطقة المح�ط الهادئ بكندا 

ق�    �ف
دمنهور  ة ب  ثقافة  البح�ي الموافق    محافظة  السبت  ك حول      2022أغسطس    13يوم  المش�ت المتحدة  األمم  برنامج  إطار  ي 

�ف
ي م�" 

ف االقتصادي من أجل النمو الشامل والمستدام �ف ا باسم "رابحة".   "التمكني  والمعروف أ�ض�

رعا�ة   آمنةو�حضور  تحت  هشام  اللواء  ة  ،معا�ي  البح�ي حضور ،  األسبق  محافظ  ال��ارة  من  شهدت  الس�د ك��ستوفر    كل 
ي م�   ،السف�ي ل��س دوماسومعا�ي    نائب وز�ر التنم�ة الدول�ة  ،ما�لينان

واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر   سف�ي كندا �ف
ة والس�دة   ة والدكتورة زك�ة رشاد، مقررة ف�ع المجلس القو�ي للمرأة بالبح�ي الشيخ والدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البح�ي

ي م�.  چ�الن المس�ي 
 ي، نائبة ممثل هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

حول المراحل   ةالئقعمل  فرص  �احثات عن  و   ظفاتومو وخالل فعال�ات ال��ارة، تم عقد مناقشة تفاعل�ة مع رائدات األعمال  
ي مروا بها خالل مشاورهن   ي يواجهنهو   �ةالمهنالمختلفة اليت لبدء أو ل  و ا  ةالئقإل�جاد فرص عمل  سواء  ا  الفرص والتحد�ات اليت

وعاتهن�ف  توسع  ال ي و م�ش ف الدعم الفيف ي تلقني
لعرض    الفرصةمن خالل برنامج رابحة  االرشاد  . كما أت�حت لرائدات األعمال الالئئ

 منتجاتهن وخدماتهن أمام الوفد رفيع المستوى. 

ي م�:" أش�د برائدات أعمال    - ومن جانبه قال معا�ي السف�ي ل��س دوما  
ي الدائم بهن  سف�ي كندا �ف برنامج "رابحة" و�عجائب

ن المحرك الرئ��ي   و�رائدات األعمال الم��ات �شكل عام: فلديهن طاقات ابتكار ومبادرة واقدام ع� تحدي المخاطر و�عت�ب
ي مدنهن  

ي مجتمعاتهن مما �خلق فرص   -لالقتصاد المح�ي �ف
كات ناشئة ذات أفكار جد�دة و�ستثمرن �ف فهن �قمن بتأس�س �ش

ي جميع أنحاء العالم   عمل.  
، واجه رواد األعمال �ف ف ف الماضيني ف  -فع� مدار العامني ي م�، مشقة وعدم �قني

كما هو الحال �ف
ل��اء كوف�د لممارسة األعمال، مما يثبت أن روح    19-نت�جة  ا جد�دة 

�
ابتكر عدد ال ُ�ح� من رواد األعمال طرق ومع ذلك 

ي العالم  
اك النساء من أجل  المبادرة ق��ة ومرنة. ومع بدء تعا�ف من تبعات الجائحة، ندرك أن االقتصادات الق��ة بحاجة إ� إ�ش

ا�تها مع هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة لتوسيع نطاق   النمو المستدام. لذا تفخر كندا ��ش
ي مختلف محافظات م�."

 الدعم للنظام المجتم�ي ل��ادة األعمال �ف

ي م�    �حت    قد و  
ف عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف   " تفخر هيئة األمم المتحدة للمرأة قائً�:    الس�دة ك��ستني

ا�تها الق��ة مع الحكومة الم��ة والحكومة ال�ند�ة وتعاونها مع القطاع الخاص والمنظمات غ�ي    بالتعاون مع اليون�دو  ��ش
نامج ال ك "رابحة" وذلك من أجل دعم الس�دات  الحكوم�ة الوطن�ة من خالل ال�ب ي ذلك الس�دات  ذوات اإلعاقة،   مش�ت

، بما �ف
مشار�عهن بنجاح من خالل استخدام المناهج الذك�ة مناخ�ا والمستدامة ". وأضافت    تأس�س  للوصول إ� فرص عمل الئقة و 

ف   من ألفني ي تم تنف�ذها حيت اآلن، تمكنت أ��� كة اليت ي جميع  أنه "من خالل الجهود المش�ت
�ة �ف ي المناطق ال��ف�ة والح�ف

س�دة �ف
ي مختلف المحافظات أنحاء م� من الوصول إ�

 ."خدمات ر�ادة األعمال والتوظ�ف  �ف

ة إ� أن برنامج األمم    ةنائب  ،نهال بلبع  ة دكتور الشادت  أو�ف كلمتها   ي دعم قضا�ا المرأة، مش�ي
المحافظ بدور الدولة الم��ة �ف

كما أنه يتما�ش مع أهداف التنم�ة المستدامة لتحقيق    2030المتحدة "رابحة" بالتعاون مع دولة كندا يتسق مع رؤ�ة م�  
ف االقتصادي للمرأ نامج للمستف�دات فرص للتدر�ب من  وتع��ز دورها اإل�جائب بالمجتمع ح�ث ي  ةالمساواە والتمكني تيح ال�ب



بما �عزز من مهاراتهن وفتح آفاق �س��ق�ة  التوظ�ف و�مكنهم من أن �صبحوا رائدات أعمال وكذا إعداد خطة عمل  أجل 
 جد�دة تعظم من ال��ح�ة و�ساعدهن ع� االستمرار�ة

بالبح ب�تخاذ كافة  وقد أوضحت الدكتورة زك�ة رشاد؛ مقررة ف�ع المجلس القو�ي للمرأة   
�
 خاصا

�
ة أن المجلس يو�ي إهتماما �ي

السبل والتداب�ي اليت تكفل للمرأة أن  تكون منتجة ، قادرة ع� تحقيق ذاتها وأن �ستطيع استثمار ما تتمتع به من قدرة وكفاءة  
ي بيئتها و�شج�

  .عها ع� ر�ادة األعمالمشهود بها. إ� جانب دعمها ورفع قدراتها لتحقق اإلستفادة من اإلمكان�ات المتاحة �ف

وع من أجل تحقيق تلك األهداف �ف إطار تنف�ذ  ي الم�ش
ا�ة �ف ت الدكتورة زك�ة عن سعادة المجلس القو�ي للمرأة بال�ش وقد ع�ب

ف المرأة الم��ة   ات�ج�ة تمكني ف أوضاع المرأة االقتصاد�ة وتع��ز    2030اس�ت ات�ج�ات الوطن�ة ذات الصلة بتحسني وكذلك االس�ت
ات  التحول    قدراتها  ف  من خالل مساعدتها ع� االستفادة من مم�ي

�
ي  وظائف المستقبل وتمكينها اقتصاد�ا

خاصة للمشاركة �ف
ي كافة  

ي توظ�ف النساء �ف
ا لمبدأ تكافؤ الفرص �ف ي سوق العمل تحق�ق�

ي توسيع خ�ارات العمل أمامها وز�ادة مشاركتها �ف
الرق� �ف

ي ذلك القطاع الخاص . 
 القطاعات بما �ف

إ ي عام  تم 
برنامج "رابحة" �ف االقتصادي أل��� من  2020طالق  ف  التمكني إ� دعم  و�ــهدف  ي    6.300، 

�ف محافظات:    7س�دة 
إ� فرص عمل الئقة سواء   تع��ز وصولهن   من خالل  والمن�ا  ي س��ف  و�يف والفيوم  ة واإلسكندر�ة  والبح�ي ة  ف والج�ي القاهرة 

نام ج من قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة األمم المتحدة للتنم�ة  كرائدات أعمال أو باحثات عن عمل. يتم تنف�ذ ال�ب
ة   الصغ�ي وعات  الم�ش تنم�ة  وجهاز  والصناعة،  التجارة  ووزارة  للمرأة،  القو�ي  المجلس  مع  ا�ة  بال�ش (اليون�دو)  الصناع�ة 

 والمتوسطة ومتناه�ة الصغر بدعم من حكومة كندا. 

ك "رابحة" حزمة   نامج المش�ت ي سوق العمل الم�ي من خالل  �قدم ال�ب
من الخدمات المصممة لمختلف الجهات الفاعلة �ف

الخاص،  القطاع  كات  و�ش األعمال،  ورائدات  العمل،  فرص  عن  للباحثات  والنمو  القدرات  لتنم�ة  فرص  توف�ي 
ي سوق العمل. 

 والمستثم��ن/المستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكوم�ة، والجهات الفاعلة �ف
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