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 م : ـديـقـت

شراكة المتميزة بين منظمة العمل ، وتفعيالً لل 2018في إطار تنفيذ خطة عملها للعام 

العربية ومنظمة المرأة العربية ،واستكماال لجهودهما في مجال تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة 

العربية ، عقدت منظمة العمل العربية ) ادارة الحماية االجتماعية ( بالتعاون مع منظمة المرأة 

 " المرأة العربية وريادة االعمال "ج التدريبي  العربية الدورة التدريبية االولى في اطار البرنام

المعتمد من البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية وذلك في مدينة الغردقة بجمهورية مصر 

متدربة من رائدات االعمال  22بمشاركة  2018فبراير  15 – 11العربية خالل الفترة 

إلى متدربات يمثلن اتحاد المستثمرات  دولة عربية ، باالضافة 12طراف االنتاج في وممثالت أ

 العرب . 

  االفتتاح :حفل 

فبراير   11بدأت اعمال الدورة التدريبية في تمام العاشرة من صباح يوم االحد الموافق 

 اشتمل حفل االفتتاح على كلمات لكل من : و

مشدرو  ممثالً  بالسيد / أحمدد موسدى مسد ول : البنك االوروبي العادة االعمار والتنمية 

سيدات االعمال في البنك ، والذي اكد في كلمته على استعداد البنك الدائم ومن خالل الشراكة مع 

منظمددة العمددل العربيددة ومنظمددة المددرأة العربيددة لتقددديم الدددعم الكامددل للمشددروعات النسددائية فددي 

ل المنطقددة العربيدددة بهددددف  اكسدداب سددديدات االعمدددال المهددارات الالزمدددة الدارة ر و  االمدددوا

 النسائية بكفاءة واقتدار ، 

أكددد السدديد / ياسددر الشدديمي مدددير وحدددة العالقددات العامددة منظمةةة المةةرأة العربيةةة : حيةة  

بمنظمة المرأة العربية على اعتدزاز منظمدة المدرأة بالشدراكة المثمدرة مدع منظمدة العمدل العربيدة 

دة المدرأة العربيدة فدي كافدة واستعداد المنظمتدين التدام للتعداون فدي تنفيدذ العديدد مدن االنشدطة لفائد

 . المجاالت

ألقددى كلمددة االفتتدداح وزيددر مفددوح / حمدددي احمددد مدددير ادارة منظمةةة العمةةل العربيةةة : 

الحماية االجتماعية نيابة عن سعادة االستاذ / فايز المطيري المدير العدام لمنظمدة العمدل العربيدة 

مسدتمر لددعم المشدروعات النسدائية رحب فيها بالمتدربات واعرب عن استعداد المنظمة التدام وال

فددي المنطقددة العربيددة حيدده تعتبددر هددذد الدددورة التدريبيددة سلسددلة فددي حلقددة متصددلة مددن الدددورات 

 االخرى لدعم المرأة العربية في كافة المواقع . 
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 سير اعمال الدورة التدريبية :

 ساعة تدريبية على النحو التالي :  40حصلت المتدربات على  

ي ــدـالل يومــدـامت السديدة / داليدا سدعفان خـدـ: حيده ق مهةارات القيةادة :المحور االول  •

 ، بالتدريب على المجاالت التالية :  2018فبراير  12،  11

 .والقيادة النسائية بشكل خاص  مفهوم القيادة خلق الوعي ب •

 تحديد التحديات الخاصة بالمرأة في القيادة؛  •

  .ةتحديد وتخطيط أفضل طريقة شخصية للقياد  •

بناء المهارات في تحديد األهداف الشخصية والتجارية ذات الصلة )ر ى،  •

 ) .أهداف سنوية، أهداف صغيرة

الصغيرة  م سساتهنمن التواصل بشكل فعال داخل  المشاركاتتمكين  •

والمتوسطة ومع أصحاب المصلحة الخارجيين، مع التركيز بشكل خاص على 

 الحواجز التي تعوق التمويل؛  التواصل مع البنوك التجارية للتغلب على

 تحسين مهارات التفاوح لدى النساء / التعامل بشكل أفضل مع التحديات ؛  •

 .من استخدام أساليب التواصل بنجاح المشاركاتتمكين  •

: قام السيد / ياسدر الدالب خدالل الفتدرة  المحور الثاني : التسويق والتجارة االلكترونية •

 المتدربات بالمهارات التالية: ، بتزويد   2018فبراير  15 – 13

 عبر اإلنترنت يتسويق نشاطفهم مفهوم التسويق كأسا  ألي  •

 ؛ حتياج النشاط الى تسويق الكتروني و مدى افهم الجوانب المختلفة للتسويق  •

فهم جوانب مختلفة من التسويق عبر اإلنترنت وأدوات التسويق عبر اإلنترنت   •

 المتاحة؛ 

  .يوب التسويق اإللكترونيإظهار خيارات ومزايا وع •

  .التسويق عبر اإلنترنت خطة/وضع استراتيجية •

 االجتماعيإرشادات بشأن أفضل حلول وسائل التواصل  اتإعطاء المشارك •

  .لتسويق اعمالهن

 واليات تنفيذد.على شبكة االنترنت  للشركة تطوير موقعالتعريف بضرورات   •
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      للترويج لنشاطهن المتاحة  الخياراتكافة من استخدام  المشاركاتتمکين   •

 .ولمواقعهن اإللكترونية

 

 :  الدورة التدريبية مثل منظمة العمل العربية في اعمال 

  مدير إدارة الحماية االجتماعية    حمدي أحمد  السيد /  -

 رئي  وحدة التعاونيات      حنان قايدالسيدة /  -

 رئي  وحدة المرأة       رانيا فاروقالسيدة /  -

 الش ون االدارية    دة / هدى المغيربيالسي -

 

 :  وفي الختام

أشادت المشاركات بمستوى الدورة التدريبية والمادة العلمية التي حصلن عليها والفائدة التي 

تحققددت لهددن مددن خاللهددا ، كمددا اعربددت المتدددربات عددن رالبددتهن  فددي اسددتكمال البرنددامج 

ديم الشدكر والتقددير لمنظمدة العمدل العربيدة وتقدالتدريبي لهذد الدورات حتى تكتمل الفائددة ، 

ومنظمة المرأة العربية وتثمين جهودهمدا فدي التنسديق مدع البندك االوروبدي العدادة االعمدار 

 على المشاركات.  المنظمة تم توزيع شهادات تدريب معتمدة من الجهات والتنمية ، ثم 

 


