
 من موقعي هذا: "
 
"، دائما نتكيف ونستجيب ألي وضع لكي نحقق حلمنالم نستسلم أبدا   

  السيدة/ و   والء سليمالسيدة/ 
يكتان  ،  رندة الفق    أوائل األربعينيات من العمر من  عمالورائدتا أ شر

ج بمحافظة دمياط.    مدينة   ف  عزبة البر
  السيدة/ والء سليم و السيدة/   كانت

    13من بي      رندة الفق 
نامج التدريبر  بعنوان "إعداد خطط التسويق " الذي نظمته هيئة    مشاركة ف  البر

  
  مرص ف 

نامج التدريبر     . مدينة رأس البر بمحافظة دمياط  األمم المتحدة للمرأة ف  تم تقديمها    من سلسلة من التدريباتويتكون هذا البر
ة من   وعات  صاحبات  التدريب   ف . واستهد2020سبتمبر    24سبتمبر حب     1خالل الفب  ة   مشر ج بهدف تزويدهن    صغب  من مدينة عزبة البر

 
 
 . من قبلهن  بالمعرفة المطلوبة لوضع خطط تسويقية للمنتجات المختلفة المطورة محليا

وعهن  حول    فريقهننيابة عن  ت معنا السيدة/والء سليم  تحدث   مشر
من  يعب   وكيف  19-جاءت بها جائحة كوفيدوالتحديات الب 

نامج التدريبر  ل    اكتسبوها من خالل البر
وعهن. استخدام المعرفة الب    مشر

 لتوسع ف 

 

  السيدة/رندة سليم )عىل اليسار( و السيدة/والء 
نامج التدريبر  ف  ( أثناء تقديم خطة عملهما خالل ورشة العمل الختامية للبر

  )عىل اليمي  
. 2020سبتمبر  24الفق 

: هيئة األمم المتحدة للمرأة / محمد أيمن عبد الحميد صورة  

  نقش التصاميم عىل 
ستخدم ف 

ُ
ر ت  قبل عامي   اعتدنا عىل بيع فوانيس رمضان والحظنا أن تقنية النقش باللب  

 
أنه   الفوانيس. علمنا الحقا

ر لتصميم  لل مع ورشة    تشاركنا لذلك   المنتجات،عدد ال يحىص من ل  تصاميم مخصوصة لنقشيمكننا استخدام نفس التقنية  نقش باللب  

. عميلة/ بناًء عىل طلب كل عميل  مخصوصةوتقديم منتجات     

 لذلك نعتمد عىل المناسبات االجتماعية ووسائل التواصل االجتماع  لعرض عينات من  
 
الطلبات من    استقبالو   منتجاتنا ال نملك متجرا

 عمالء والعميالت. ال

وع   أعتقد أننا أفضل فريق    المدينة  مشر
وع  دير الشؤون الماليةنا أوالمبيعات وأ  اإلعالنات   عن  ولة مسئ  رندة  . ف  الموردين.  وأتعامل مع    للمشر

ا   حب  وصلت  عندما انخفضت مبيعاتنا 19- كوفيدجاءت جائحة  بشكل جيد حب     يسب  كان عملنا   ا،    لكننا   ،إىل الصفر تقريب 
 
لم نستسلم أبد

وعكنا أول  وقد  .  الكماماتقمنا بتصميم وإنتاج    الموقفهذا    وللتعامل مع  ،دائما نتكيف ونستجيب ألي وضع لك  نحقق حلمنا      مشر
  ف 

ج    مدينة    الكماماتبيع  يعزبة البر
 
ة خالل   وحققنا أرباحا ة  كبب    الكمامات المعروض من    زاد حجم  ،بعد ذلكو زيادة الطلب عىل الكمامات.    فب 



  العودة  المنقوشة ، بدأت الطلبات الخاصة بمنتجاتنا  تلك الزيادة فيه    ت وبحلول الوقت الذي حدث
 
ر ف   ولحسن الحظ  ،من جديد   باللب  

.  عدنا اآلن إىل وعنا الرئيس   مشر

ر ألننا ما زلنا نعتمد عىل ورشة للقيام بالعمل نيابة  لعرض  يكون لدينا محل دائم    نحلم بأن اء آلة النقش باللب   أعمالنا وأن نتمكن من شر

نامج التدريبر  "تصميم خطط التسويق" حب  نتمكن من تعزيز معرفتنا     البر
 
ومهاراتنا التجارية واالستعداد عنا. لذلك، قررنا التسجيل ف

 تنا التالية.  ا لخطو 

  الوقت المناسبد حصلنا عليه قالتدريب كان مفيد جدا بالنسبة لنا و 
 
  ف

 
  تماما

 
  ف

كنت أخلط    التدريب،. عىل سبيل المثال، قبل مشاركب 

  الشخصية  بي    
انيب  انية  و مب   وعمب   تعلمت كيفية    التدريب،تنا وأرباحنا. من خالل  عىل حساب نفقاتنا وإيرادا   اتمما جعلنا غب  قادر   ،المشر

   عمل 
 
وع بكفاءة. تعلمنا أيضا انية المشر انية وكيفية إدارة مب   نت. أكبر    والتسويق،أفضل ممارسات البيع    مب     ذلك التسويق عبر اإلنب 

 
بما ف

  التدريب هو  
 
اكات مع    إدراكما أحببته ف وعاتأهمية التعاون وإقامة شر     المشر

 
 من التنافس معها. نحن    مدينة  األخرى ف

ً
ج بدال عزبة البر

 " . عىل تحقيق حلمنا و عىل تطبيق جميع الدروس المستفادة من التدريب   ات مصمم

 

نامج  تم تنظيم   ي البر ي إطار برنامج مدن وأماكن عامة"إعداد خطط التسويق "    التدريبر
  آمنة   ف 

يهدف إىل وضع حد للتحرش الجنسي وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،  الذي  و 
ا مع زيادة توفبر األمان للمرأة وتسهيل حركتها واستخدامها األماكن العامة وتمكينها     . اقتصادي 

اك ي دمياط بالشر
ي مرص برنامج مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات ف 

كاء  وتنفذ هيئة األمم المتحدة للمرأة ف  ة مع العديد من الشر
ي دمياط، وبدعم من مملكة  

ي ذلك محافظة دمياط والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الجمعيات األهلية العاملة ف 
الوطنيير  بما ف 

ي  يسا  هولندا. 
نامج ف  ي كل مكانمن أهداف التنمية المستدامة:    1تحقيق الهدف  هم هذا البر

  و   ،القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ف 
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع  :  8الهدف  و   تحقيق المساواة بير  الجنسير  وتمكير  كل النساء والفتيات:  5الهدف  

للجميع الالئق  العمل  وتوفبر  والمنتجة،  الكاملة  والعمالة  يسع    والمستدام،  إىلحيث  نامج  والتصدي    البر ا  اقتصادي  المرأة  تمكير  
ي تواجهها  المتعلقة بالنوع االجتماعي للتحديات 

ة ومتناهية الصغر األعمال  صاحباتالب        . الصغبر
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https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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