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نبذة عن البرنامج
بتنفيذ  مصر  في  )اليونيدو(  الصناعية  للتنمية  المتحدة  األمم  ومنظمة  للمرأة  المتحدة  األمم  هيئة  تقوم 
“رابحة”«   - مصر  في  والمستدام  الشامل  النمو  أجل  من  للمرأة  االقتصادي  »التمكين  المشترك  البرنامج 
الصغر  متناهية  المشروعات  تنمية  وجهاز  والصناعة  التجارة  ووزارة  للمرأة  القومي  المجلس  مع  بالشراكة 
والصغيرة والمتوسطة بدعم من حكومة كندا. ويهدف البرنامج إلى تمكين أكثر من 6.300 امرأة اقتصادًيا 

من خالل دعم وصلوهن إلى فرص عمل الئقة سواء كرائدات أعمال أو باحثات عن عمل. 

يتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل نهج متكامل لتحقيق النتائج اآلتية: 

*  من الجدير بالذكر أن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالستدامة البيئية تعتبر قطاعات مشتركة عبر سالسل القيمة

المحافظات المستهدفة:

بني سويف

الجيزةالفيوم

اإلسكندرية البحيرةالقاهرة

المنيا

زيادة عدد المشاريع الجديدة التي تؤسسها رائدات األعمال في القطاعات المعنية؛

تعزيز قدرة الشركات والمشاريع المملوكة من النساء على النمو وجذب القوي العاملة 
واالحتفاظ بهم/هن؛

تحسين أداء التكتالت اإلنتاجية لتوظيف المزيد من السيدات في سوق العمل؛

تعزيز فرص العمل للمرأة في القطاعات ذات النمو السريع؛

زيادة قدرة الشركات على تطبيق سياسات مستجيبة للنوع االجتماعي؛

تعزيز القدرات القيادية للمرأة في القطاعات المعنية؛

تعزيز قدرات الجهات الحكومية على إدماج منظور النوع االجتماعي في تطوير 
السياسات والبرامج العامة؛

دعم وصول رائدات األعمال إلى الخدمات المالية وغير المالية الُمصممة وفًقا الحتياجات 
سوق العمل؛

النباتات الطبية التمور ومشتقاتها
والعطرية

الحرف اليدوية

سالسل القيمة المستهدفة: 
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يتم تقديم التدريب بنهج مختلط يجمع بين التدريبات عبر اإلنترنت  وورش العمل التي تهدف إلى اإلرشاد 
إلى  وتوجيهن  تحدياتهن  إلى  واالستماع  المستفيدات  إلشراك  المستهدفة  المحافظات  في  الوظيفي 

خدمات التوظيف.

الخدمات المالية وغير المالية لرائدات األعمال

إلى مراحل  بداية مشوارهن من مرحلة صياغة االفكار  رائدات األعمال منذ  المشترك بدعم  البرنامج  يقوم 
االحتضان وتسريع االعمال ويتم ذلك من خالل األنشطة التالية:

Front-end 
Development 

IOS Development 
+ Java 

DevOps 
Android

Development
+ Java  

Flutter
Development 

Software Testing 
+ Java

تشمل الموضوعات: التفكير التصميمي ونموذج األعمال التجارية ونموذج القيمة المقدمة والتسعير والتكلفة 
والمتطلبات القانونية والتسويق ومهارات عرض االفكار. 

يتم توفير جلسات للتوجيه والتدريب لرائدات األعمال لمدة عام واحد عند االنتهاء 
من برنامج التدريب و/أو إتاحة الوصول للحاضنات.

تستمر كل جولة من جوالت تسريع االعمال لمدة 8-10 أشهر ويتم تقديم خدمات دعم تطوير األعمال 
وإتاحة التمويل. تم تخصيص بعض المجموعات لرفع كفاءة مقدمي برامج دعم تطوير األعمال.

1. تدريب حول ريادة األعمال مدته أسبوعين لرائدات األعمال في مرحلة صياغة االفكار، مقسم إلى ثالث مراحل:

2.  التوجيه والتدريب الفردي:

3.  المعسكرات التدريبية على صياغة األفكار واالحتضان: 

تركز المعسكرات التدريبية على موضوعات مثل تحليل سلوكيات العمالء واالبتكار 
االجتماعي وكيفية حل المشكالت وبناء الفريق وإقامة نماذج أولية للمشاريع 

ومهارات عرض األفكار. 

مقدمة في ريادة األعمال واالبتكار؛ 

بناء القدرات حول مهارات انشاء الشركات؛ 

تطبيقات لتطوير الشركات الناشئة. 

بهدف تدريب مقدمي الخدمات على تصميم وتنفيذ جوالتهم التدريبية الخاصة لرائدات 
االعمال في مرحلة صياغة األفكار واالحتضان في كل محافظة من المحافظات المستهدفة.

4.  مسرعات االعمال للشركات ذات المسئولية المجتمعية في مرحلة النمو والتي تقودها رائدات األعمال:

نبذة عن خدماتنا
يقدم البرنامج المشترك “رابحة” حزمة من الخدمات لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من 
الخاص  القطاع  للباحثات عن عمل ورائدات األعمال وشركات  القدرات والنمو  لتنمية  خالل توفير مسارات 

والمستثمرين/ات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية. تتضمن هذه الخدمات اآلتي: 

مهارات التوظيف للباحثات عن عمل في القطاعات ذات 
النمو السريع

يتم تدريب الباحثات عن عمل على مهارات العمل األساسية - مثل التواصل وتطوير العالمات 
حل  وكيفية  والضغط  الوقت  وإدارة  الجماعي  والعمل  بهن/بمشاريعهن  الخاصة  التجارية 
الذاتية  السيرة  وكتابة  التفاوض  ومهارة  اإللكتروني  البريد  كتابة  وأساسيات  المشكالت 

الشخصية.  المقابالت  إجراء  ومهارة 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تقديم ورش تدريبية للراغبات في دخول مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
وذلك في المجاالت التالية:

Back-end Development 
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دعم الشركات لتبني مبادئ تمكين المرأة

يقــدم برنامــج “رابحــة” دعــم فنــي مفصــل للشــركات العتمــاد وتنفيــذ مبــادئ تمكين المــرأة، وهي مبادرة مشــتركة 
بيــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة والميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة. تهــدف هــذه المبــادرة 
إلــى توجيــه الشــركات إلــى تمكيــن المــرأة فــي مكان العمل والســوق والمجتمع مــن أجل تعزيز 
بيئــة عمــل تســاعد علــى جــذب الســيدات وتعزيــز قدراتهــن. يتــم تقديــم ذلــك الدعــم بنــاء علــى 
تقييــم احتياجــات كل شــركة وتصميــم خطــة عمــل خاصة بها إلى جانب توفيــر التدريب وتقديم 

 https://www.weps.org/ :االستشــارات الفنيــة. للمزيــد من المعلومــات، يرجــى زيــارة

الخدمات المقدمة إلى المستثمرين/ات

خلق روابط بينم وبين رائدات األعمال صاحبات المشاريع الواعدة.

من  االجتماعي،  للنوع  المراعي  باالستثمار  المعنية  األدوات  وتوفير  االرشاد  تقديم 
خالل مساعدتهم في توسيع وتنويع محافظهم االستثمارية.

الخدمات الفنية والمتخصصة في سالسل القيمة المستهدفة
ثالث  في  وموظفات  أعمال  كرائدات  وقدراتهن  إمكانياتهن  الستغالل  السيدات  “رابحة”  برنامج  يشجع 
سالسل قيمة حيث توفر سالسل القيمة هذه فرًصا كبيرة لتعزيز التمكين االقتصادي للمرأة. وتتضمن سالسل 
القيمة: التمور ومشتاقتها؛ والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية. توفر سالسل القيمة المعنية فرص 
جيدة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، فضاًل عن تحسين إنتاجية وربحية الشركات القائمة التي تقودها 

النساء وزيادة عدد الوظائف الجديدة مدفوعة األجر. 

تتضمن هذه الخدمات اآلتي: 

تقديم الدعم الفني متعدد المراحل لرائدات األعمال في بداية مشوارهن أو الشركات الناشئة 
التي تقودها السيدات لتنمية وتطوير أعمالهن في سالسل القيمة الثالثة: التمور ومشتاقتها 

والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية.

تقديم الدعم لتنفيذ استراتيجيات رقمنة األعمال لتعزيز استمرارية األعمال خالل جائحة كوفيد -19       
وما بعدها، باإلضافة إلى دعم الممارسات الصديقة للبيئة.

بناء قدرات الباحثات عن عمل لتحفيز العمل في المراحل الواعدة في سالسل القيمة المستهدفة 
وتوفيرهن بخدمات التوظيف.

تشخيص وتمييز احتياجات رائدات األعمال والتحديات التي يواجهنها في القطاعات والمحافظات 
المستهدفة. 

على وجه التحديد، تتضمن الحزمة التدريبية الخدمات التالية:

جلسات التوعية التي تهدف 
إلى زيادة المعرفة العملية حول 
الموضوعات الرئيسية المتعلقة 

بإنشاء وإدارة األعمال بما في 
ذلك: صياغة أفكار المشاريع 

والتسويق والمبيعات، بما في 
ذلك التسويق الرقمي واإلدارة 

المالية والمتطلبات القانونية 
والضريبية ومهارات الوصول 

إلى األسواق وأخالقيات العمل 
والتوظيف.

تدريبات فنية لتعزيز األعمال 
وتوفير الدعم لرائدات األعمال 

والشركات الناشئة التي تقودها 
نساء من خالل: التدريب واالرشاد 

على تطوير خطط ونماذج 
األعمال والتدريب على المهارات 

الفنية الخاصة بقطاع العمل، 
بما في ذلك االلتزام البيئي 

والخدمات االستشارية لتعزيز 
الوصول إلى األسواق المحلية و/

أو األسواق الدولية.

إرشادية  تقديم جلسات 
رائدات  لمجموعة مختارة من 
تنفيذ مشاريعهن  لبدء  أعمال 
أو تطوير مشاريعهن  الناشئة 

القائمة. ستركز خدمات 
التوجيه على توفير الدعم حول 

والوصول  التسويق  مهارات 
التجارة،  إلى األسواق وتسهيل 
التجارية  إلى جانب االستشارات 

احتياجات  لتلبية  الخاصة 
المشاريع.

المرحلة األولى

المرحلة الثانية 

المرحلة الثالثة 

https://www.weps.org 
https://www.weps.org 


للمزيد من المعلومات عن خدمات تطوير سالسل القيمة، يرجى التواصل من خالل:
 wee-egypt@unido.org 

للمزيد من المعلومات عن كل الخدمات األخرى، يرجى التواصل من خالل:
 wee.egypt@unwomen.org

اتصل بنا

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةهيئة األمم المتحدة للمرأة

 جهاز تنمية المشروعات الصغيرةوزارة التجارة والصناعةالمجلس القومي للمرأة
والمتوسطة والمتناهية الصغر
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