
   عمىل  عتبر أ  عىل لسان منى عبد هللا: "
ى
ة  خدمة المجتمع ف  "نعمة كببر

ي مجال اإلعالم  35منى عبد هللا هي قائدة مجتمعية تبلغ من العمر  
ى
ي   ولديها شغف تجاهعاًما تعمل ف

ى
ج    مدينةخدمة مجتمعها ف عزبة البر

ي محافظة دمياط.  
ى
نمشاركة    13هي واحدة من  منى  ف ظم   ذيخطط التسويق" ال  إعداد "  تدريب  حضى

ُ
ي محافظة    ن

ى
ي مدينة رأس البر ف

ى
ف

ي إطار برنامج هيئة األمم المتحدة للمرأة    2020سبتمبر  خالل    ،دمياط 
ى
عىل    التدريب   وركز .   مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات""ف

ي  النساءالمشاركاتتزويد   ي 
الن  المنتجات  لمختلف  تسويقية  خطط  لوضع  المطلوبة  والكروشيه  صنعبالمعرفة  الحلويات  مثل  ونها 

ي    . والمنتجات الغذائية والديكورات الخشبية
اكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى نامج بالشر ويتم تنفيذ البر

  من مملكة هولندا.  بدعم    ،المحلية

 

ي ورشة عمل تدريبية بعنوان "ثناء أ منى عبد هللا  
ي دمياط. صورة: هيئة األمم المتحدة للمرأة/محمد  إعداد  مشاركتها فى

خطط التسويق" فى

 عبد الحميد.  

 

ي نفس البلد و   ة"أنا زوجة وأم لثالث 
ي معنا فى . بسبب ظروف شخصية، ال يعيش زوجر ي

نا اآلن ألعب دور  أ فتيات، وأنا المعيل الوحيد لعائلن 

، وأعمل حالًيا كمذيعة إذاعي ي
 ة ومراسلة صحفية. األم واألب والمعيلة لبنان 

ي  
العام والتطوعي من أجل مساعدة مجتمعي فى  بالعمل الخدمي 

ً
ة
ً
ج بمحافظة دمياط.    مدينةلطالما كنت شغوف ي    أنا عزبة البر

متطوعة فى

ى االقتصادي للمرأة  ي تنظم األنشطة المتعلقة بالتمكي 
ي الن 

أشغل  كما   ، العنف ضد المرأة القضاء عىلو العديد من منظمات المجتمع المدنى

ج. نعمل عىل عدة    منصب ي عزبة البر
وعاترئيسة جمعية تنمية المجتمع فى .    مشر ى ى المرأة ودعم األرس واألشخاص المحتاجي   بهدف تمكي 



التدريب، تعلمنا كيفية    من خاللولكن    ،نضمام إىل تدريب هيئة األمم المتحدة للمرأة، لم نكن نعرف كيف نخطط لعملنا بكفاءة قبل اال 

ي عىل وجهات نظرنا المهنية والشخصية.  وع بطريقة علمية وفعالة مما أثر بشكل إيجانر
ي ألي مشر اتيجر  التخطيط االسب 

ا للغاية وتمكنت  
ً
ي تقوم بتيسب  الدورة التدريبية  منى عزت  ستاذةاأل كان نهج التدريب مفيد

ة    الن  ]مستشارة هيئة األمم المتحدة للمرأة وخبب 

ي مجال الحقوق االقتصادية  
ى
مهاراتنا  ات. قام التدريب بتعزيز  [، من تبسيط المعلومات والتأكد من فهمها من قبل جميع المشاركللنساءف

ا، تعد خطة المراقبة والمتابعة بعد التدريب مفيدة  حن   
ً
ة. أيض ي تطبيق ما    للغايةنتمكن من بدء أعمالنا التجارية الصغب 

ى
ألنها تساعدنا ف

 . ن تعاون لزيادة دخله ال لاللتقاء مًعا و   اتتعلمناه إلدارة أعمالنا. عالوة عىل ذلك، كان التدريب فرصة رائعة لمختلف الحرفي

ى مهاراتنا الشخصية والمهنية باإلضافة إىل زيادة وعي كل من  أتمنى أن يكون لد ي من شأنها تحسي 
ينا المزيد من ورش العمل التدريبية الن 

ي المجتمع. 
ى
 الرجال والنساء بالدور الكبب  الذي تلعبه المرأة ف

جائحة كوفيد من  ١٩-أثرت  العديد  إيقاف  تم  اإلغالق،  ة  فب  بسبب  والنساء  الرجال  من  و عىل كل  ا   عات المشر
ً
بعض    . مؤقت نجح  بينما 

ي التسويق لعملهم عبر منصات التواصل االجتماعي ع 
ى
نت، تأثر آخرون سلًبا.  ىلاألشخاص ف  اإلنب 

ية    عمىلي أعتبر  ي خدمة المجتمع والمنظمات الخب 
ة   نعمةفى ي أشعر بالسعادة والنجاح.    ألن   ،كبب 

مساعدة الناس ورؤيتهم ينجحون يجعلنى

" لأريد أن أواصل العمل    خدمة الناس وإفادتهم، وأعتقد أن هذا هو أعظم نجاح ىلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


