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ما تركه لي من   نامج    إثر سأرسد  بالبر ي موجه 
بصفت 

كانت   ي 
ومهمه    بالنسبة والت  عظيمه  فرصه  لي 

ي اصفها قريبه من برامج عالميه  
وتجربه رائده والت 

عمليه   تشبه  ه  مبارسر بطريقه  النساء  مع  تعمل 
النساء    المرافقة ن  فيما بي  ات  الخبر لتبادل وتشارك 

عضوات   وتحديدا  القرار  لصنع  يصلن  ي 
اللوات 

 . البلديةالمجالس 

هو الجهد المبذول    التوجيهية  العمليةفكان اساس  
بطريقه   لهن  ات  الخبر ونقل  العضوات  توجيه  ي 

فن
ن  والتشبيك    البحتة  والمرونة   بالسالسةتبادليه تتمب 

اكتساب    باإلضافة.  عىل اعىل مستوى ال محاوله 
انا   اتشارك  ان  بطريقه  المهارات  بعض 
طريق   عن  ن  المتعاقبتي  ن  بالمرحلتي  والمستفيدات 
وتأسيس   بيننا  فيما  ي واالجتماعات 

الذهتن العصف 
ة  عالقة ن يسودها    متمب    والراحة   الطمأنينةوان 
تصل    ألزيل حت   وبينهم  ي 

بيتن حاجز  اي 
بطريقه  والتوجيه  ات  الخبر وتبادل    االستشارات 

واعلم   اعرف  انا  فكره  وازيل  فوقيه  ال    وأنتمغب  
الموجه    العالقةستعيق    ألنها   ،تعرفون ن  بي 

االحتياج    أستطيع بذلك    . والمستفيدة احدد  ان 
وتكونبطريقه   لنكون    قوية   العالقة  مهنيه 

التوعوية والفعاليات   بالتحضب  لألنشطة  مبتكرين 
لزم ذلك للمستفيدات من    واللقاءات والزيارات اذا 

التوجيه، ثم  وتلبية  برنامج  ومن    الحتياجاتهم 
 تبلورت

 

ي خطط تشغيلية. وايضا كان ينقص العضوات 
تبلورت فن
ة   المعرفة ي تجعل منهن   الكثب 

ي العديد من القضايا الت 
فن

من  العديد  يواجهون  وكانوا  مواقعهن  ي 
فن ناجحات 

ي عىل النوع االجتماعي 
التحديات والمعيقات وعنف مبتن

المجالس   علينا   مما المحيط    ممعهتومجداخل  يزيد 
ايضا.  التشبيك   االعباء  موضوع  ذلك  من  واالهم 
ف  المستفيدةوتعريف    العامة والعالقات   عاليات بمعظم 
 والتعرف عىل مؤسسات وشخصيات جديده  المحافظة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام   مع االحب 
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تخصهم    باألنشطة  المشاركة ال    باإلضافة ي 
الت 

وعمل    كيفية وايضا   واللقاءات    األنشطةالتحضب  
ية  وطريقه    الجماهب  منطقتهم  من  جمهورهم  مع 
تركتالتحضب    عند    إثر   للجلسات  مهم 

عمىلي   بشكلفعاليات  يتم انجاز   المستفيدات وكيف
عىل مفهوم العمل التشاركي    أركز كنت  . لقد  صحيح

ي وصحي ومطبق عمليا 
 . بشكل مهتن

 
خالل   من  ي    التوجيهية  العالقةايضا 

انتن وبحكم 
القضايا  من  العديد  ي 

ن
ف بعمل كنت  ،  مدربه    اقوم 
المستفيدات    الفرديةاللقاءات   ن  وبي  ي 

  ن فيده ألبيتن
ةبهذه   ي    الخبر

عليهم    أصبحالت  األامالحظ  ثر  ليوم 
اللقاءات   ي تركته هذه 

ال هذا    باإلضافة .  الفرديةالت 
االهم   تواجههم   كيفيةكان  ي 

الت  االشكاليات  حل 
المجلس   اقوم    وإذا داخل  كنت  تدخىلي  استدع 

ي  لبذ
انهن فن نامج    نهايةك واالهم  عندهم    أصبحالبر

 اإلشكاليات. بحل الكثب  من  اإلمكانية

 

 : المعيقاتأهم 

نامج    بالنسبة البر هذا  ينجح  ان  احاول  كنت  لي 
ن   اوسعبفلسطي  عدد    بشكل  يكون  وان 

بشكل   والموجهات  ليكون هناك    أكبر المستهدفات 
ات  بالخبر اكه  ا، كورونا    ة جائح.  رسر كثب    اثرت 

المرحلفبالنسبة   برنامج  كان    ةلي  قوى  أاالول 
أواجه  نجحأو  ي    صعوبة. كنت 

ن
والتفاهم  التواصل  ف

ي 
ن
 اإلشكاليات. كثب  من   ف

ا عىل نفس    أن  وهأنن  أود  أ ولكن   نامج يعتمد كثب  البر
من    أكب  المستهدفات   وطاقم بكثب     اللوجستيات 

العمل فهو يعتمد بالشكل المبارسر لما يقرر ويخطط  
 . والمستفيدة  الموجهةله 

بكافة  أ نامج  البر هذا  عىل  ن  القائمي  جميع  شكر 
سواء   األلمالقطاعات  التعاون  ي مؤسسة 

وزاره  أ  اتن و 
والموجهات   العمل  وطاقم  المحىلي  الحكم 

 . والمستفيدات 

 


