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جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تنظم ورشة عمل توعوية  

 حول الرعاية الذاتية في قرية يتما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022-07-14 -نابلس

، ورشة عمل توعوية  2022-06-30يوم الخميس الموافق  ،  نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

ي قاع  ،ظل يتما   مجلسحول المهارات الحياتية والرعاية الذاتية لعضوات  
ي قرية   ة وذلك ف 

المجلس القروي ف 

ي محافظة نابلس.  
 يتما، ف 

فيها   شارك  ي 
الت  الورشة  دو امج  عضواتو مزارعة    20وهدفت  تعزيز  إىل  يتما،  قروي  ومجلس  ر  لس ظل 

 .  ةالعضوات وتطوير مهاراتهن، حول أهمية التعبير والمشاركة الفاعل

ي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية صبحية دراغمة  
وع تعزيز واستعرضت المنسقة الميدانية ف  مشر

الفلسطينيات   مشاركة النساءتعزيز  والذي تسىع من خالله جمعية المرأة العاملة ل  ،المشاركة السياسية للمرأة

ي  خاصة  
تشجيع النساء عىل تنظيم أنفسهن ضمن هياكل وأجسام ، و السياسي ومراكز صنع القرار   المجالف 

  متنوعة تعكس قضاياهن وتفتح أمامهن الفرص للدفاع عن هذه القضايا،
ً
لمناهضة التميير  واإلقصاء  وصوال

 ء. الذي تتعرض له النسا 

ي جمعية تنظيم وحماية األرسة  وأدارت الورشة االختصاصية اال 
منار حجاوي، وبدأت بالتعريف    أ. جتماعية ف 

التفاعلية، وأشارت إىل أهمية  خالل مجموعة من التمارين    الذاتية منعىل مفهوم المهارات الحياتية والرعاية  



ي  
ي    رفعالرعاية الذاتية ف 

مختلفة، والتخفيف من  و تحقيق التوازن بير  جوانب الحياة ال  ،الوعي والتقدير الذات 

 .  التوتر، و اتباع أسلوب حياة صحي و تحديد أولويات السعادة بالحياة، و القيام بأنشطة تعزز الصحة العقلية 

ي تعزيز ثقة النساء بأنفسهن، وأشارت إىل  
ي تساهم ف 

وعرضت حجاوي مجموعة من التمارين الرياضية الت 

ورة تخصيص نظام  ي تعزيز صحة ا متوازنض 
 لمرأة. يساهم ف 

ي هذه اللقاءات وقالت المشاركة صفاء صنوبر: 
ت النساء المشاركات عن أهمية وجودهن ف  موضوع "  وعير

ي كيفية تحديد األولويات والعمل عليها"،  
 
ي ف

ة  الرعاية الذاتية أضاف لي معلومات جديدة ستساعدن  مشير

ي ال
ي مجلس ظل يتما أعىط للنساء قوة وقدرة للمشاركة ف 

.  إىل أن تجربتها ف   عمل المجتمىعي

اللقاء نهاية  ي 
المشاركات من قبل عضوات مجلس    رصد تم    وف  الخدمات    ظلاحتياجات  يتما عىل صعيد 

القروي المجلس  من  اجتماعاته    المقدمة  ي 
ف  القروي  المجلس  مع  لمناقشتها  عريضة  ضمن  وتسجيلها 

ورة بض  نقاطها  أبرز  وتمثلت  مظالت  األسبوعية،  مع  للسيارات  موقف  و توفير  عىل  الع،  وإنارة  مل  إضاءة 

ي ال تتوفر فيها انارة
ي القرية،  وضع عواكس للطرق  ، الحفاظ عىل السالمة المرورية من خالل  المناطق الت 

ف 

وتنظيم   ،الاألطفلعمل عىل توفير حديقة للنساء و ، واومعاقبة المخالفير    ،االهتمام بالنظافة و إزالة النفاياتو 

ي دورة مع الدفاع  
أوصت    ت، كما للشابات الخريجاعمل  فرص    ، وتوفير التعامل مع الحرائق   آليات  حول   المدت 

ي تمكير  المرأة وت
 . دها عزيز صمو المشاركات بدورية اللقاءات التوعوية والتفريغية لما لها من أثر ف 

هذه   أن  ي    الورشةيذكر 
"تأت  وع  مشر ي ضمن 

ف  ها  تأثير وزيادة  الفلسطينية  للمرأة  السياسية  المشاركة  تعزيز 

الوسط  حزب  من  بدعم  للتنمية  الفلسطينية  العاملة  المرأة  جمعية  تنفذه  والذي   " ي
الفلسطيت  المجتمع 

 . CISالسويدي 

 


