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 ذوي جمعية أصوات لدعم حقوق األشخاص    بالتعاون مع،  نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

ي مركز شؤن األرسة  
ي مدينةاإلعاقة الذهنية سلسلة لقاءات ف 

حول المهارات الحياتية بحي المخفية  نابلس    ف 

ي شارك فيها    اللقاءاتوهدفت  والرعاية الذاتية.  
وتطوير مهاراتهن، حول    النساء، إىل تعزيز دور  سيدة  25الت 

 .  ةأهمية التعبير والمشاركة الفاعل

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

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

ي  خاصة  
ياكل وأجسام تشجيع النساء عىل تنظيم أنفسهن ضمن ه، 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 

اغمة  بدأت والرعاية  ب بالتعريف    ض  الحياتية  المهارات  منمفهوم  التمارين   الذاتية  من  مجموعة  خالل 

ال الرعاية  أهمية  إىل  وأشارت  ي  التفاعلية، 
ف  الوعي ذاتية  ي   رفع 

الذات  بير  جوانب   وتحقيق   ،والتقدير  التوازن 



 والقيامأولويات السعادة بالحياة،    وتحديد أسلوب حياة صحي    واتباعالحياة المختلفة، والتخفيف من التوتر،  

العقلية الصحة  تعزز  اىل  .  بأنشطة  بأنفسهن  باإلضافة  إلدارة صحتهن  النساء  تمكير   ي 
ف  خذ  أو المساهمة 

 . فضل أالتمتع بحياة و القرارات المتعلقة برعايتهن للحصول عىل االستقاللية 

 األمن وتمارين و األمان  و مفهوم السالمة  و   ،مفهوم الرعاية الذاتية  ،تناولت اللقاءات موضوعات عديدة أهمها و 

ي  و تعزز اإلحساس باألمان  
ي تواجه اىل ا  باإلضافة  ،بيئة العملو   البيئة األرسيةاالهتمام بالذات ف 

لتحديات الت 

ي المجتمع و الفئات الشبابية 
القلق من خالل تمارين  و التوتر  و كيفية التخلص من المشاعر السلبية و النساء ف 

 . معنوي و دعم نفسي 

ي هذه اللقاءات وقالت المشاركة    نوعي  
الرعاية "  : جميلة منصور النساء المشاركات عن أهمية وجودهن ف 

بحياة  الذاتية   والتمتع  االستقاللية  ي 
يمنحنى الذي  القرار  اتخاذ  ي من 

يمكننى تحول هام  تعنى  بالنسبة لي 

ي من النساء  .  "أفضل ومساعدة غير

اللقاء نهاية  ي 
النساء    وف  اللقاءات  أوصير   العمل عىل تكثيف  ورة  ي تخفيف    ةالتفريغيبض 

لما لها من دور ف 

ورة تعلم    نار إيجابية حول عادات صحية، وأكدالقلق والتوتر والحفاظ عىل صحتهن، وتكوين أفك عىل ض 

أنشطة غير مكلفة ومستدامة وقابلة للتكرار وتركز عىل البساطة للتخفيف من الضغط وتعزيز الشعور بالرضا 

 والراحة. 

هذه   أن  ي   الورشةيذكر 
ف  ها  تأثير وزيادة  الفلسطينية  للمرأة  السياسية  المشاركة  "تعزيز  وع  مشر ي ضمن 

تأت 

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

 . CISالسويدي 

 


