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 " تعزيز فرص العمل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي في إطار مشروع " الشركات الزراعية المصرية باليوم العالمي للمرأة  إحتفال

 

مارس(، بمناسبة توقيع عقود ثابتة ألكثر من    ٧هيئة األمم المتحدة للمرأة احتفاال يوم األربعاء الماضي )  أقامت   -(  ١٨٠٢مارس    ٢١  -)القاهرة

تعزيز    في محافظة المنيا. أقيم هذا االحتفال في إطار تنفيذ مشروع "  زراعيةسيدة في القطاع الزراعي من أربع شركات لألعمال ال  ١٥٠

ل العمل  الزراعيفرص  القطاع  في  العاملة  الدولية    الممول من  "  لمرأة  للتنمية  قبل    والمنفذالوكالة األمريكية  للمرأة    هيئةمن  المتحدة  األمم 

 . الدولية كيرهيئة  بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة و 

  

"االستثمار في معالجة المعوقات التي تواجه توظيف المرأة    أثناء كلمتها اإلفتتاحية،  هيئة األمم المتحدة للمرأةوفقًا لما ذكرته بلرتا اليكو، ممثلة  

فعاال    ومنحها فرص متساوية لممارسة كامل إمكانياتها ليس فقط قرار صحيح بل أيضا قرار ذكي ينبغي تفعيله. يعتبر القطاع الخاص شريكا

تمكين    وله دور رئيسي في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة من خالل االستفادة من األرباح االقتصادية والنمو الشامل نحو تحقيق

 المرأة".  

  

صادية والثقافية والسياسية للنساء.  مارس، وهو يعتبر يوًما عالميًا يحتفي باإلنجازات االجتماعية واالقت   ٨يُحتفل باليوم العالمي للمرأة سنويًا في  

ة األمم يمثل اليوم أيًضا دعوة إلى العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين. إحدى الطرق التي تساهم بها الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وهيئ 

الزراعية في إطار برنامج " تعزيز  المتحدة للمرأة في مصر لتحقيق المساواة هي من خالل تحسين ظروف العمل للنساء في قطاع األعمال  

 فرص العمل للمرأة العاملة في القطاع الزراعي".  

  

يحقق عائدات اقتصادية قوية للتنمية المستدامة"   -"إن تمكين المرأة ومساعدتها على أن تكون آمنة في مكان عملها أوفي طريقها إلى وظيفتها 

ألمريكية للتنمية الدولية وأضافت، "عندما يتم تطبيق شروط العمل الصديقة والمناسبة  صرحت األستاذة ريبكا التوركا نائب رئيس الوكالة ا

 ، وتستقر المجتمعات ماليًا" ".  كريمةللمرأة، يفوز الجميع وتزداد إنتاجية الشركات؛ ويتمتع العاملون/ات بوظائف آمنة وأجور 

  

يوم األربعاء( على    سيدة )منهم المشاركات في فعاليات  ٢٣٥"  الزراعي  لمرأة العاملة في القطاعوقد ساعد برنامج " تعزيز فرص العمل ل

من العامالت الحاليات    ١،٦٨٦توقيع عقود عمل تتضمن تغطية التأمينات االجتماعية وساعات عمل ثابتة وأجور كريمة، وتقديم الدعم إلى  

 شركات خاصة في صعيد مصر.   ١٠في   سيدة ٩٠٠من الرجال من خالل التدريبات؛ وتحسين ظروف العمل لنحو  ٣١٥و المستقبلياتو

 
 

 

 

 

 

 


