
قوي   : "أسئلة خمسة تضافر  الفرص  إلىالرامية    جهودالبين    هناك  العنف ضد  ,و  للنساء  ةاالقتصادي  تعزيز  إنهاء  إلى  الرامية  الجهود 

 "النساء

هي   / األستاذة مجال  الباحثات إحدى منى عزت  ذو  في  من  االقتصادية  الخبرة  اتالتنمية  الحقوق  مجال  في  وخبيرة  يسرت    د وق  . للمرأة، 

 الذي نظمته هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر "  إعداد خطط التسويق للمنتجات المختلفةب"  الخاص  منى عزت البرنامج التدريب/ األستاذة

للنساء والفتيات في دمياط  برنامجضمن   آمنة  تقديمها   تدريبات  سبعمن سلسلة من    التدريبي البرنامجويتكون هذا  .  مدن وأماكن عامة  تم 

سيدة من مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط بهدف تزويدهن   13واستهدف البرنامج  .  2020سبتمبر    24سبتمبر حتى    1خالل الفترة من  

لمنتجات  تسويقية  خطط  لوضع  المطلوبة  مصر  وتنفذ  . هنبالمعرفة  في  للمرأة  المتحدة  األمم  للنساء   هيئة  آمنة  عامة  وأماكن  مدن  برنامج 

بالشراكة مع العديد من الشركاء الوطنيين بما في ذلك محافظة دمياط والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الجمعيات  والفتيات في دمياط  

 . مملكة هولندا من دمياط، وبدعماألهلية العاملة في 

إلى المزيد عن    منى/ األستاذة  تحدثنا  لمعرفة  التدريبي  لاعزت  تواجه  برنامج  التي  التحديات  مدينة عزبة  في    النساءووجهات نظرها حول 

 . اقتصاديا   نلتمكين أنفسه هنفي سعي البرج 

 

هيئة األمم المتحدة للمرأة  :  الصورة.   2020سبتمبر    24الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي في    تيسير  أثناء(  اليمينفي الوسط إلى  )  عزت  منى/ األستاذة

 عبد الحميد  أيمنمحمد / 

 ؟ نرجو أن تحدثينا عن منطق البرنامج التدريبي وأهدافه

من أجل    ا وخطوة في االتجاه الصحيحهام جد    هذا تطور وأعتقد أن    اقتصاديا    النساء  وتمكين  النساءبين العنف ضد    الصلةهذا التدريب    يقر

  النساءيتم تمكين  وعندما    ،ضدها  يُماَرسالذي  العنف  لمقاومة  التمكين االقتصادي يعطي المرأة المزيد من األدوات  .  النساء  إنهاء العنف ضد

أعتقد أن جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الفرص االقتصادية للنساء  و . البعض  بعضهن  وحماية  أنفسهن  حمايةفذلك يسهل لهن    ،اقتصاديا  

 . معا  بالتنسيق الوثيق تنفّذوجميع الجهود الرامية إلى إنهاء العنف ضد النساء ينبغي أن 

هدفي    . نجاح أعمالهن زيادة فرصب التي تسمح بالمعرفة والمهارات الالزمة  المشاركات تزويد وما نحاول تحقيقه من خالل هذا التدريب هو

الورشة    في  المشاركات  تمكينهو    النهائي لمعالجة    التمكينأن    وأعتقد  ،اواقتصادي   ااجتماعي هذه  المفتاح  النساء  التي  المشاكل  هو  تواجهها 

أكثر    المدينة ليصبحنخريات في  أمن إلهام نساء    نّ يتمكو  البرجفي مدينة عزبة  مشجعة للنساء  ونماذج ملهمة  المشاركات  أن تصبح  أتمنى  و

 . ةاالقتصادي من الناحية  ةاستقاللي 

 



 ؟ رجالب عزبة  المحلي فيالمجتمع   قمتم بالتأكد من أن البرنامج التدريبي يتناسب مع قدرات واحتياجات النساء فيكيف 

نهجي  على  التدريبي  البرنامج  هذا  يسمح    ستند  أفكاره  للمشاركاتتشاركي  وتبادل  التدريب  في  الكاملة  بشكل    نومالحظاته  نبالمشاركة 

    . نواحتياجاتهولوياتهن أمما يساعد على تحديد  مستمر

إدارة    دائما    نحاولو مفاهيم  العملية  المشروعات  تبسيط  األمثلة  على  والتركيز  أننا  .  وبيئتهن  المشاركاتمجتمع    منوالتسويق    قسمنا كما 

 .تجاربهن ولمناقشةتعلموها  لتنفيذ األفكار التي فرصة المشاركات إلعطاء البرنامج التدريبي إلى فترات منفصلة 

 مماثلة عندما يتعلق األمر بالتمكين االقتصادي؟  مجتمعاتفي  والنساء  البرج عزبةالتي تواجه نساء التحديات ض بع ما هي

بسبب  قد تكون محدودة  النساء  كثير من  حركة  مجتمع صغير نسبيا ، ومثلها مثل غيرها من المجتمعات المماثلة في مصر، فإن    رجعزبة الب 

العائلية من أجل الخروج من  من    عددإلى    بعض منهن  وغالبا  ما يحتجن  األعراف االجتماعية،   نشاط   في أي  للمشاركة  بيوتهنالموافقات 
واالقتصادية  . اقتصادي  أو  اجتماعي التعليمية  الفرص  من  العديد  في  المشاركة  من  المرأة  تحرم  االجتماعية  األعراف  سبيل  .  وهذه  على 

عزبة مثل  محلي  مجتمع  في  يمكن،  البرج  المثال،  الكبرى    ال  المدن  إلى  السفر  قرار  اتخاذ  لشراء  بسهولة  للنساء  أو  جديدة  مهارة  لتعلم 

  . المنتجات

عن   ال تزال مسؤولة  ،العالم  وكذلك في مناطق مختلفة في جميع أنحاء مصر وحول  ،البرج  عزبة  فيأن المرأة    آخر مهم هو  تحد    وهناك

محدودة للمشاركة    نوالخيارات المتاحة أمامه  وقتهن محدودولذلك، فإن  .  جرمدفوعة األمسؤوليات أعمال الرعاية في المنزل غير    معظم

 . تي يقمن بها من المنزلاألعمال التجارية ال نيفضل نفي األنشطة االقتصادية، ومعظمه

 ؟ البرجاألعمال في عزبة  صاحباتعلى    19 -كوفيدأزمة كيف أثرت 

لكوفيدكا كبير على    19-ن  سلبي  الصغرالصغيرة    المشروعات تأثير  البرج  مثل  مجتمعاتفي    ومتناهية  االقتصاد    عزبة  يعد  المحلي  ألن 

 بشكل عام  صعبة، هناك ظروف اقتصادية  أيضا   . ومتناهية الصغر يعد ضئيال  جدا  الصغيرة و التجارية المشروعاتاقتصادا  هشا  ورأس مال 

مثل الطعام    ساسيةركز الطلب في السوق على المنتجات األ  ،على المجتمع المحلي  19-فعندما حلت أزمة كوفيد  . المجتمعاتفي مثل هذه  

 . ةسلبي  صورةب  الضروريةالطلب على المنتجات غير  وتأثر والشراب

مساعدة   نحاول  التدريبي،  برنامجنا  األجل ألعماله  المشاركات في  طويل  السليم  التخطيط  يصبحن  على  مواجهة    صمودا  أكثر    نحتى  في 

 .  األزمة االقتصادية مثل األزمة العالمية الحالية

   هذا البرنامج التدريبي؟ تأثير  تضمنين استدامة كيف

وسوف نستمر  .  متابعة وخطةخطة عمل  في ختام هذا البرنامج التدريبي، وضعنا  فالبرنامج التدريبي،  من هذا    يتجزأجزء ال    هي  االستدامة

أعمال    كما نهدف إلى ربط .  ظهورها أي تحديات عند ومناقشة  األعمال  خططتنفيذ  وتقييم  في المستقبل لرصد    بشكل دوري  في االجتماع

 . عمالهنأاستدامة تعزز من التي  األخرىبالمبادرات والبرامج  المشاركات

 


