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ي ف
اإلحساس بأهمية ومتعة   لي   أعاد  ""التنشئة المتوازنة بي   األمومة واألبوة معسكر عىل لسان عمرو مسعد: " مشاركت 

ي 
   " أن أكون بي   عائلت 

 

 

 

:   هو عاًما من محافظة اإلسكندرية،    42  – عمرو مسعد ن ن )  زوج وأب لطفلي  وقد شارك عمرو      أعوام(.   6)(، وفرح  اعامً   11ياسي 
  
ن األمومة واألبوة"،    لالعائلية حو المرحلة التجريبية من المعسكرات    فن   تم تنظيمها  موضوع " التنشئة المتوازنة بي 

اكة  والت  بالشر
ن       للمرأة  القوم    المجلس بي 

ينج مرص وهيئة األمم المتحدة للمرأة فن   أرب  ع محافظات:    مرص، وبالتعاون مع مؤسسة ويل سبر
فن

ة من أكتوبر إىل ديسمبر القاهرة، والمنيا، ودمياط، واإلسكندرية، 
  الفب 

 .أرسة مرصية 120بمشاركة   2021وذلك فن
 

     اآلباء واألمهاتهذه المعسكرات،    تاستهدف
ن فن ن الجنسي    الممارسات المتوازنة لتحقيق المزيد من المساواة بي 

لتعزيز تبتن
ل من خالل   ن الرعاية  المبن   أعمال 

الرجال والفتيان فن النوع االجتماع  وتشجيع مشاركة  القائمة عىل  النمطية  المعايب   تحدي 
لية غب  مدفوعة األجر، و  ن

بيةإىل جانب  واألعمال المبن خالل أنشطة تفاعلية   ، وذلك من تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الب 
  إطار  تم تنفيذ هذه المعسكرات    . وترفيهية مختلفة

نامج الفن " الذي    اإلقليم    بر ن ن الجنسي  "رجال ونساء من أجل المساواة بي 
  الدوىل  )سيدا( تنفذه هيئة األمم المتحدة للمرأة 

   . بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائ 
 

 
ً
  يواجهها. بل عىل العكس تمامً   المشكالتحل  للذي يلجأ إىل العنف  ا  واألبالزوج    ا " لم أكن أبد

دائما أميل إىل النقاش  ، فأنا  ا الت 

  أبً 
 ا  والتحاور والبحث عن الحلول بطريقة هادئة. ولذلك كنت أظن أئن

ً
  هذا المعسكر    ا جيد

  فن
ء وأن مشاركت   

  شر
وال ينقصتن

 الكثب  إىّل  ضيف  تالعائىل  لن  
ً
  كنت مخط

، شعرت أئن  
     أدركت أ، و . ولكن، وبعد حضوري هذا المعسكر بجزئيه األول والثائن

أنتن

   
  :  الكثب  كان ينقصتن

     فمشاركت 
ن األمومة واألبوة" أعادت    معسكر فن اإلحساس بأهمية ومتعة أن أكون  ىل   "التنشئة المتوازنة بي 

؛ أن أكون زوج وأب يشاركهم اللعب واألوقات السعيدة مثلما يشاركهم المسؤوليات واألوقات الصعبة  
ن عائلت       . "بي 

  سوبر ماركت ومواعيد عمىل   "
ل  للغاية، و   شاقةأعمل فن ن   المبن

مع ضغوطات الحياة المختلفة، استسلمت لفكرة أن دوري فن

  تتمحور حول  ، ووجدت  حتياجات الماديةتوفب  اال عىل  يقترص فقط  
العمل والشعور باإلرهاق من العمل، والذهاب  أن حيائ 

ل للنوم ثم العودة إىل العمل ن ا   إىل المبن
ً
ا أصبحت  . حت   مجدد

ً
، الذين كانوا    عن  بعيد  أطفاىل 

ن   وبي 
  وزادت المسافة بيتن

عائلت 

ة من  االحتفال بفوز فريقه أثناء مسعد عمرو    الفب 
  أقيمت اإلسكندرية فن

. 2021ديسمبر  10إىل  9إحدى أنشطة المعسكر العائىل  الت 
ينجال  مرص صورة: بإذن من مؤسسة ويل سبر



  
  قصصهم وأحداثهم اليومية، ولكتن

  كل يوم لك  يشاركونتن
ا ينتظرون عودئ 

ً
ا أن أخصص لهم وقت

ً
، وقد استسلمت   لم أحاول أبد

   أعطيتلهذا. فقد 
 ."عمىل  أولوية ولم انتبه إىل ما كنت أضيعه من يدي: عائلت 

من  " المعسكر،  ىل   التفاعلية،أتاح  ات  المحاضن للتعرف  خالل  ،    الفرصة  ن الزوجي  ن  بي  التواصل  مثل  مهمة  موضوعات  عىل 

 
ا
  يجب أن يقوم بها كل

  من األب واألم من أجل تنشئة األطفال بشكل سليم. و   واألدوار الت 
ات    ساعدتتن   التعرف  هذه المحاضن

فن

؛ دوري    
  حياة أرسئ 

  يجب أن ألعبها فن
  جميع شئون الحياة، ودوري كأب  عىل األدوار المختلفة الت 

كزوج يتعاون مع زوجته فن

  العمل قد أدى 
  تنشئة األطفال.  وأدركت خالل المعسكر أن قضاء أوقات طويلة فن

ال يساعد فن ن     إىل اخب 
  حياة زوجت 

دوري فن

 من أجلهم و من أكبر أهمية يجب أن أقوم بها  أدواًرا أخرىوأطفاىل  وأن ىل  
ً
 . "اأجل نفس  أيض

،  بشكل عام  من األرسة، واألقران، ووسائل اإلعالم، والمجتمع   لطوال حياتنا رسائ   عىل حد سواء،   والنساء  نتلق  نحن، الرجال"

 قد تكونو   البعض.   نا مع بعضالتعامل    يةوكيفكأرسة، وما ه  األدوار الخاصة لكل فرد داخل هذه األرسة،  حول كيفية الترصف  

   من قدرتنا عىل    ضارة، ألنها تحد   المفاهيم  بعض هذه 
  المراحل المختلفة الت 

  تضمن استقرار األرسة فن
أداء أدوارنا بالفاعلية الت 

ن تمر بها.     حي 
  مهام رعاية األطفال، فن

أن ذلك يعتبر دوًرا أساسًيا    عىل سبيل المثال، ال يتم تشجيع الرجال عىل المشاركة فن

   . "تهزنة مع أفراد أرس عالقة متوا بناء  عىل يساعده للرجل حيث

ها.  "   األنشطة المختلفة سواء مسابقات رياضية أو عروض فنية وغب 
  ومشاركتهم فن

فقد أتاح ىل  المعسكر قضاء وقت مع عائلت 

 ً   وماذا كنت أنا شخصًيا افتقده كثب 
  لم أكن  ا، فشعرت بما كان يفتقده أطفاىل  وزوجت 

   . "ذلك  أدرك ولكتن

  هذا  خالل  "
  فن
، و أهمية إعطاء األولوية لتعلمت    ،المعسكر مشاركت    طفاىل   أل نفس 

    إعادة  ةوكيفي   وعائلت 
، وأن  ترتيب أولويائ 

   تخصيص
ً
     ا وقت

  اآلن هو أن  (عالقة جيدة معهم  لبناء)  الحتياجر  نظًرا  أولوية    يعتبر لعائلت 
. فقد أصبح هدفن  قبل احتياجهم ىل 

   وأن أصبحومتعاونة،    ،متفاهمةمستقرة، و   أرسةنكون  
ً
، وأن  متواجد  

،أقوم بجميع أدواري  ا بشكل أكبر مع أرسئ   
  داخل أرسئ 

  صبحنأن و 
ً
  ا "فريق

ً
  أنشطة المعسكر   تنا " كما كنا أثناء مشاركاواحد

 ". المختلفة فن

 


