
                                                                                                                                 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
يوما من حملة سيدات  30الكوميسا تطلق 

 األعمال لالحتفال برائدات األعمال

 
• الحملة التي تم إطالقها حديًثا تشجع النساء على إبراز مالمح النساء في مجال األعمال 

 التجارية وإبرازهن من جميع أنحاء منطقة الكوميسا

• ستوفر الحملة للنساء في المنطقة فرصة للتواصل مع نماذجهن التي يحتذى بها باستخدام 

 Million African Women Speak 50منصة 

 
 

أعلنت السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا  - 2021مارس   2، الثالثاء ،  لوساكا

)الكوميسا( اليوم عن إطالق حملة إقليمية للترويج لمنصة للنساء في مجال األعمال ُتعرف 

المنصة عبارة عن مركز للمعلومات (. 50MAWSPمليون امرأة أفريقية تتحدث ) 50باسم 

مالً لهن لبدء أعمالهن وتنميتها وتوسيع نطاقها والوصول والشبكات للنساء يوفر متجًرا شا

 إلى الخدمات المالية وغير المالية.

 
يوًما من سيدات األعمال" على قنوات اإلذاعة ووسائل  30ستنطلق الحملة المميزة المسماة "

التواصل االجتماعي خالل الشهر القادم ، وتهدف إلى الترويج للمنصة في جزر القمر 

وجيبوتي والكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وإريتريا وإسواتيني ومدغشقر ، مالوي 

الدول األعضاء حيث تنفذ  -لسودان وتونس وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وا

 مليون امرأة أفريقية تتكلم 50الكوميسا مشروع 

 
تدعو الحملة النساء في المنطقة إلى تسجيل الدخول إلى المنصة على 

www.womenconnect.org  ، 50أو تنزيل تطبيقMAWSP  من متاجرGoogle  أوApple . للمشاركة

سُيطلب من النساء التسجيل في المنصة ثم تقديم قصص قصيرة عن سيدات األعمال األكثر  ،

إعجاًبا مع توضيح األسباب ، وماذا سيخبرنهن إذا سنحت لهن فرصة مقابلتهن شخصًيا. سيتم 

نشر أكثر هذه الطلبات إقناعًا على المنصة وقد تتاح لمن قدمها فرصة مقابلة نماذجهم 

 التي يحتذى بها.

 
( EACبشكل مشترك من قبل الكوميسا ومجموعة شرق إفريقيا ) 50MAWSيتم تنفيذ منصة 

يتم تمويله من قبل بنك التنمية (. ECOWASوالمجموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )

دولة في التكتالت اإلقليمية الثالث من العثور على  38ويمّكن النساء في ( AfDBاألفريقي )

إدارة األعمال التجارية ، ومكان الوصول إلى الخدمات المالية ، معلومات حول كيفية 

وكيفية إنشاء فرص األعمال عبر اإلنترنت وأين يمكن الوصول إلى موارد التدريب ، من بين 

 أمور أخرى.

 
وترى األمينة العامة للكوميسا ، سعادة تشيليشي مبوندو كابويبوي ، أن الحملة خطوة 

منصة التي تسمح للمرأة األفريقية بالمشاركة في التعلم كبيرة في زيادة الوعي بال

 والتوجيه وتبادل المعرفة من نظير إلى نظير.

 
 

"أرى هذه الحملة كعامل مساعد في خلق الدفعة التي تشتد الحاجة إليها لجذب المزيد من 

ء نسائنا للتواصل والتواصل واالستفادة في النهاية من هذه المنصة. جاذبية الحملة للنسا

للتعرف على رائدات األعمال األكثر إعجاًبا واالحتفاء به ، يتحدث عن أحد الجوانب 

مليون امرأة أفريقية تتحدث ، والتي تسهل اإلرشاد للنساء من قبل   50الرئيسية لمبادرة 

 النساء ، "قالت السيدة كابويبوي.
 

 8لعالمي للمرأة في وأضافت: "إن تزامن إطالق هذه الحملة مع االحتفال المرتقب باليوم ا
مارس يوفر طريقة خاصة للمرأة لالحتفال بإنجازاتها االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 والسياسية في منطقتنا".



                                                                                                                                 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 -انتهى-

 

 مالحظة للمحررين

 
 WIBيوًما من  30#  -يوًما من حملة المرأة في مجال األعمال  30حوالي 

 
مليون امرأة أفريقية  50لى الترويج لمنصة يوًما من سيدات األعمال" إ 30تهدف حملة "

في الدول األعضاء في الكوميسا من خالل دعوة النساء في المنطقة لتسجيل ( 50MAWSPتتحدث )

 50MAWSPأو تنزيل  www.womenconnect.orgعبر اإلنترنت  50MAWSPالدخول إلى منصة 

ا ، مع توضيح األسباب التطبيق ، ثم تقديم قصص قصيرة عن سيدات األعمال األكثر إعجابً 

وماذا سيخبرونهن إذا سنحت لهن فرصة مقابلتهن شخصًيا سيتم نشر أكثر هذه الطلبات 

 إقناعًا على المنصة وقد تتاح لمن قدمها فرصة مقابلة نماذجهم التي يحتذى بها.

 

 
 
 

 

 

 
 حول الكوميسا

اقتصادية إقليمية تأسست السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا )الكوميسا( هي مجموعة 

مليون  583دولة عضًوا يزيد عدد سكانها عن  21. وهي تضم 1994بموجب المعاهدة في عام 

 نسمة في إطار تعاوني للنمو االقتصادي المستدام واالزدهار من خالل التكامل اإلقليمي.

 

 
 

 مليون امرأة أفريقية تتكلم منهاج 50حوالي 

هي مبادرة عملية ( 50MAWSليون امرأة أفريقية تتحدث )م 50المنصة الرقمية التي تبلغ 

لتمكين ماليين النساء في إفريقيا من بدء األعمال التجارية وتنميتها وتوسيع نطاقها من 

 خالل توفير متجر شامل لتلبية احتياجاتهن الخاصة من المعلومات.

 



                                                                                                                                 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
دال ديناميكًيا تتيح المنصة ، المتوفرة عبر الويب واألجهزة المحمولة كتطبيق ، تبا

لألفكار بين رائدات األعمال باستخدام وظائف الوسائط االجتماعية المدمجة لربطهن ببعضهن 

البعض بطرق تعزز التعلم من األقران والتوجيه والمشاركة في المعرفة وتمكين الوصول إلى 

ي الخدمات المالية وفرص السوق بين المناطق الحضرية والريفية ، وخارج الحدود. تغط

دولة تنتمي إلى تكتالت الكوميسا والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا   38المنصة 

 ومجموعة دول شرق إفريقيا ، ويمولها بنك التنمية األفريقي.

 

 www.womenconnect.orgلمزيد من المعلومات حول المنصة ، قم بزيارة: 

 

 صالجهات االت

 • المتحدثون الرسميون متاحون. لترتيب المقابالت ، اتصل بـ:

 MGakunga@comesa.int• رئيس االتصاالت المؤسسية بالكوميسا: موانجي جاكونجا ؛ 

 ESsekalo@comesa.intإدوارد سيكالو ؛ : 50MAWSP• مدير محتوى الكوميسا 

 martin@adrescg.comمارتن ناماساكا ؛ : ADRES• رئيس فريق مجموعة 

 
 

 
 

http://www.womenconnect.org/

