
 الهدف من المشروع هو تعزيز مشاركة النساء في منطقة الخليل في سوق العمل وكذلك 
تحفيزهن على المشاركة السياسية، وبناء قدراتهن القيادية في مجاالت حياتية متعددة

 تم استهداف 300 سيدة و تدريبهن على رزمة الحقوق الصحية واالنجابية، العنف المبني على 
 النوع االجتماعي والقرار1325، مهارات حياتية تشمل االتصال والتواصل، ادارة الوقت، التخطيط

والضغط والمناصرة بهدف رفع بناء قدراتهن وكفائتهن لالنخراط في سوق العمل
 

 وعمل المشروع على توفير فرص تدريبية وفرص عمل للنساء المشاركات بما يتناسب مع 
مهاراتهن و تعليمهن

مشروع تمكين النساء في منطقة الخليل

 بتنفيذ مؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي 
 بتمويل من صندوق المرأة للسالم والعمل اإلنساني

 وبدعم من هيئة االمم المتحدة للمرأة

 قصص نجاح في منطقة دورا الخليل حول التدريب اللواتي تلقينه
من قبل مؤسسة جذور وتأثيره على حياتهن

.

.

.



تجارب جديدة... وخبرات متراكمة
 عندي شغف بالعمل المجتمعي لذا درست دبلوم صحة مجتمعية ومن ثم اكملت دراستي لتشمل بكالوريوس ادارة

 صحية من جامعة القدس المفتوحة، وقد انخرطت في العمل المجتمعي منذ ايام الدراسة فقد عملت مع اكثر من
 30 مؤسسة نسوية، خيرية ومجتمعية على مدى الثالثة عشر عاما الماضية، وأشغل اآلن عدة مناصب فعالة في

 المجتمع منها عضو هيئة ادارية في ملتقى سواعد و عضو هيئة عامة في جمعية نهضة بنت الريف، معرفتي
 بمؤسسة جذور يمتد الى عشرات السنوات حيث عملت معهم في تدريبات الصحة الجنسية واالنجابية التي زادت

 معرفتي في هذا المجال و جاء اختياري ألكون مدربة في هذا المشروع الهام و هو تقوية النساء ومساعدتهن على
 ايجاد فرص عمل كتتويج لمسيرتي العملية، وقد عمل المشروع على زيادة معرفتي بالمؤسسات المتواجدة في دورا

 واصبحت قادرة على تشبيك النساء للعمل في هذه المؤسسات كل حسب مواهبها وقدراتها، و من اهم االنجازات
 التي قدمتها للنساء هو كيفية التعبير عن انفسهن خالل 30 ثانية و ابراز أهم نقاط القوة لديهن، كما عملت على

 تقديم تمارين تفريغ نفسي عن طريق اللعب للنساء. كل الشكر لمؤسسة جذور وهيئة األمم المتحدة للمرأة على هذا
المشروع النوعي الذي ساعد النساء في منطقة الخليل بشكل كبير

“
“

 ميسون الشرحة ناشطة
مجتمعية في دورا

“

“.



ما أجمل أن تجد من يدعمك ويساندك لتقف على أول الطريق

 انا ايات عمارنه  فتاة من الخليل اعشق التحصيل العلمي و لذلك درست بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الخليل
 وحصلت على ماجستير في علم النفس آملة بإيجاد فرصة عمل مناسبة لكن لالسف لم يحالفني الحظ منذ ثالث

 سنوات لكن  ما ان التحقت ببرنامج جذور التدريبي الذي تغير حظي ووفروا لي فرصة لزيادة مهاراتي في االتصال
 والتواصل وتوفر األدوات التي ساعدتني على زيادة  ثقتي بنفسي، خصوصا عند التعامل مع جمهور كبيرمن الناس
 وعند اعطاء تدريبات وعمل محاضرات. وها أنا حصلت على فرصة عمل مع ملتقى سواعد حيث أعمل بدوام كامل

 وهذا اعطانيأمل في الحياة

“
“

ايات عمارنه 

“

“.



فرص تعطي األمل وترسم المستقبل

آية ابو زنيد

“
“

 آية ابو زنيد هيفتاة تعاني من مشاكل صحية منذ والدتها اعاقت فرص اندماجها في المجتمع وانخراطها في سوق
 العمل و كانت كل حياتها منعزلة في البيت مع امكانيات محدودة للعمل او التفكير في المستقبلتقول آية   لم اتصور

 يوما انني استطيع العمل و جني المال او حتى الخروج من البيت كان هذا بالنسبة لي ضرب من المستحيل وحلم
 بعيد  .آية كانت من ضمن النساء المستفيدات من المشروع حيث تمكنت من حضور التدريبات التي لم تكن متأكدة
 منذ البداية انها تستطيع حضورها وااللتزام بها ولكن قالت امها   اصبحت آية تتطلع الى يوم التدريب المقدم من

 مؤسسة جذور وتستيقظ باكرا لالستعداد والذهاب الى التدريب   و بعد استكمال التدريب اصبحت آية اكثر ثقة
 بنفسها واجتماعية اكثر، كما اصبح لها صوت تقول   اصبح لي رأي فأناقش واعبر عن رأيي بكل صراحة  . وتحقق
 الحلم البعيد حيث وجدت آية فرصة عمل االن مع مؤسسة قادر وكانت فرحتها كبيرة الستالمها اول راتب من عملها

 واصبح لها الخيار بصرف نقودها كما تشاء من شراء احتياجات لها والخواتها. كما ان لدى اية موهبة الرسم منذ
الصغر وقد ساعدها التدريب على زيادة ثقتها بروسومتها التي تعمل االن على نشرها ومشاركتها مع اآلخري

“

“

““

“ “

.



باالضافة الى دوري االنجابي أنا اآلن أمارس دوري االنتاجي

انتصار ابو زنيد

“
“

 انتصار ابو زنيد هي امرأة متزوجة منذ 18 عاما وام لستة اوالد ولم يتسنى لها ان تكمل دراستها بسبب الزواج
 المبكر واالنجاب في سن صغير و كان كل عالمها متمثل في البيت واالوالد و لم  تكن لديها الجرأة  للبحث عن عمل

 اوبناء عالقات اجتماعية جديدة بعيده عن عالمها االسري التي تتواجد فيه و دورها ك ربة أسرة فقط. ولكن بعد
 تلقيها التدريب و تمكينها، تقول انتصار  اصبح لدي القدره على تنظيم وقتي ما بين المنزل واالوالد و فكرة ان

 اصبح ام عاملة  حيث بدأت العمل مع مؤسسة سواعد و هذه المرة األولى التي أعمل بها في حياتي، كما ساعدني
 التدريب على التفكير خارج الصندوق وان ابدأ التفكير جديا بمشروع ريادي خاص بي لطالما حلمت بتنفيذه وهو

تربية النحل وانتاج العسل حيث  ساعدني التدريب على عملية التخطيط والتشبيك من اجل البدأ بالتنفيذ

“

“.



منال كرجة

ثقتي بنفس تجددت...أنا اآلن أعمل
“

 منال كرجة هي ام ألربع اوالد وخريجة من جامعة بيت لحم تخصص لغة عربية واعالم، قالت منال   قدمت لوظيفة
 معلمة في وزارة التربية والتعليم عدة مرات و كنت مفعمه باألمل و لكن لألسف كان أملي في ايجاد وظيفة يضعف

 يوما بعد يوم حيث لم يتم قبولي لعدة سنوات متتالية ،مما سبب لي اليأس وضعفت ثقتي بنفسي ولكن البد لألمل
 ان يتجدد حيث التحقت بتدريب مؤسسة جذور، الذي قدم لي ادوات عملية  لعمل محاضرات وتقديم عرض امام

 مجموعه كبيرة والذي عزز ثقتي بنفسي حيث كنت افتقر الى هذه المهارة، وقد حصلت بعدها على فرصة عمل مع
لجنة االنتخابات افي الخليل و بدأت عملي بكل شغف

“
“

“.



عطاف الصوص

“أمهات معيالت وأعباء مزدوجه
“

 عطاف الصوص – ام لثالثة اوالد وحاصلة على بكالوريوس خدمه اجتماعية ولم تعمل يوما حيث انهت جامعتها و
 لم تفكر يوما بالعمل بسبب اعتمادها الكامل على زوجها تقول عطاف   بعد وفاة زوجي انهارعالمي وبدأت التفكير

 بضرورة العمل من اجل اعالة نفسي واوالدي، ولكن لم يكن لدي الخبرة العمليه المطلوبة من أجل التقدم الي وظيفة
 وخصوصا انه مر وقت طويل على تخرجي ولم امارس العمل أو االستثمار في شهادتي و هذا خطأ كبير وتقصير

 كان من جهتي، ولكن جاء التدريب من حظي حيث تعلمت اساليب التخطيط لمشروع وعمل ميزانيته و حشد االموال
 وفعال قد بدأت بمشروع صغير لعمل زينة لالفراح والمناسبات  ، لطالما كان لديها الشغف في االعمال اليدوية و قد

طورت مهاراتها من خالل التدريب وحققت حلمها

“

“

.



رنا عمرو

فرصة رائعة صقلت شخصيتي ووسعت مداركي
“
“

 رنا عمرو هي خريجة تغذية من جامعة البوليتكنك، تخرجت من الجامعه ولم تجد فرصة عمل وكانت خجولة وقد
 اعطاها التدريب قدرة على التحدث امام الجمهور مما أهلها للعمل كأخصائية تغذيه تعطي نصائح وتعليمات حول

 التغذية السليمة. قالت رنا   ساعدني التدريب على صقل معلوماتي و ايضا تعرفت على مواضيع مختلفة مثل العنف
 المبني على النوع االجتماعي والصحة الشمولية للمرأة مما مكني من تطوير عملي و مراعاة جوانب مختلفة فيه

“

“.



بيسان عمرو

“ساعدني على أكتشاف قدراتي والبناء عليها
“

 بيسان عمرو هي ام ألربع أوالد، لم تجد فرصة للعمل من قبل التدريب الذي قدمته مؤسسة جذور لها بسبب البطالة
 المرتفعة وقالت   كان في التدريب مفاتيح لالبتكار وايجاد اساليب جديدة للعمل شاعدتني أن اكتشف قدرتي على

 العمل مع اطفال التوحد   وتعمل االن لمساعدة اطفال التوحد وايصال المعلومات واالدوات لالهل في كيفية التعامل
مع اطفالهم وكذلك تعمل على الدفاع عن حقوق االطفال ذوي االعاقة

“

“

.


