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:مشروع التنمية التكنولوجية المتكاملة في المناطق النائية والمهمشة4.1
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:تك.قدوةمبادرة 4.2

جلسات التوجيهالتسويق االلكتروني التعلم باألقران الرائدة المعرفية





الدروس المستفادة . 5

مة مثل تلعب التكنولوجيات الحديثة والمتقد
الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي 
يع والبيانات الضخمة دوًرا مهًما في تشج
.لمرأةاالبتكار ورفع كفاءة األعمال وتمكين ا

إال 19-رغم اآلثار السلبية لجائحة كوفيد
انها ساعدت في تسريع وتيرة التحول 

.الرقمي في مصر

أهمية نشر ثقافة ريادة األعمال في المراحل 
.التعليمية المختلفة



التوصيــات. 6

في كافة بناء أنظمة استجابة ومتابعة مستدامة لألزمات واالستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة•
.المجاالت مثل الصحة والتعليم للتعامل مع طبيعة التحديات فور حدوث األزمة

وار تنموي أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الشركاء علي المستوى الوطني والدولي والقيام بح•
.حول السياسات والقرارات، وبرامج بناء القدرات الالزمة على جميع المستويات

يد من فرص التوسع في برامج التعليم وبرامج التشغيل عن بُعد لتأهيل وتطوير المرأة وخلق مز•
.العمل ودعم المرأة المعيلة والحد من الفرص الهشة التي تعمل بها

األعمال ضرورة تبني مبادئ االستدامة وإدارة المخاطر واألزمات في السياسات التشغيلية ونماذج•
.من أجل مع التركيز على المشروعات الخضراء



شكرا ً
هدى دحروج. م
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