
 

 

 

 

 

ك  ي مش�ت
 ب�ان صح�ف

للمرأة   المتحدة  األمم  للمرأة وهيئة  القو�ي  دل�ل�المجلس  األمومة    طلقان  ف  بني ما  المتوازنة  "التنشئة 
 واألبوة" 

 للن�ش الفوري 

ي م� دل�ل "التنشئة    -2022  مارس   1القاهرة،  
ا�ة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف المتوازنة  أطلق المجلس القو�ي للمرأة بال�ش

" الذي ينفذە المجلس القو�ي للمرأة   ف ف الجنسني ي إطار برنامج "رجال و�ساء من أجل المساواة بني
ف األمومة واألبوة “ ، �ف ما بني

ي الدو�ي (س�دا) ، بحضور الدكتورة  
ي م� و�دعم من الوكالة الس��د�ة للتعاون اإلنمائئ

ا�ة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف بال�ش
، ر  القائم  ما�ا مر�ي سون،  الس�د يورجن ب�ي ال��اضة؛ و  الشباب  ، وز�ر  ف صب�ي للمرأة؛ والدكتور أ�ش القو�ي  المجلس  ئ�سة 

ي م�
ف عرب، ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف   .باألعمال باإلنابة �سفارة الس��د بالقاهرة؛ والس�دة ك��ستني

ف   ي كلمتها، رحبت الدكتورة ما�ا مر�ي بالدكتور أ�ش
صب�ي وز�ر الشباب وال��اضة للمرة األو� بمقر المجلس، قائلة:" كل  و�ف

ي العد�د من األ�شطة الخاصة بالمرأة  
�ك الهام والفاعل للمجلس القو�ي للمرأة �ف ف صب�ي ال�ش التح�ة والتقدير للدكتور أ�ش

سون، القائم باألعمال باإلنابة �سفارة الس�� كاء النجاح الس�د يورجن ب�ي ف عرب،  “كما رحبت ��ش د بالقاهرة؛ والس�دة ك��ستني
�نج م�  ي م�، والس�د ماجد فوزي، مدير مؤسسة و�ل س�ب

  . ممثلة هيئة األمم المتحدة للمرأة �ف

نامج   ي ح�اة    ةقائلة: “فخور وأ�دت الدكتورة ما�ا مر� فخرها بنتائج هذا ال�ب
نامج �ف ا بما سمعته عن التغي�ي الذي أحدثه ال�ب جد�

ف وا�هم"،  ي عن التنشئة المتوازنة �قدم    المتدر�ني
ي بكل المعائف

ا�ف نامج مؤكدة أنه منهج اح�ت ي ال�ب
مش�دة بالمنهج المستخدم �ف

نامج �شكل عام ف ع� المنهج وع� ال�ب   ." دل�ل أمومة وأبوة صادقة، فكل الشكر لجميع القائمني

ف صب�ي وز�ر الشب ح ا� الدكتور أ�ش ب�تاحة الفرصة بتقد�م هذا  واختتمت الدكتورة ما�ا مر�ي كلمتها بمق�ت اب وال��اضة، 
ددة ع� مرا�ز   التدر�ب والمنهج داخل مرا�ز الشباب الخاصة بالوزارة بجميع المحافظات، وتقد�مه بالمجان لجميع األ� الم�ت
ي توع�ة عدد كب�ي من األ� مما ينعكس بدورە ع� المجتمع �شكل عام موضحة أن  

الشباب، مؤكدة أن ذلك سوف �ساهم �ف
م   م المرأة وعملها وتح�ت ي تنشئة أج�ال جد�دة تح�ت

كل ام واب داخل كل أ�ة بحاجة إ� هذا الدل�ل والمنهج الذي �ساهم �ف
 دور األب. 

ف الوزارة والمجلس  امج   القو�ي و�ف كلمته، ع�ب وز�ر الشباب وال��اضة عن تقديرە البالغ للتعاون المثمر بني للمرأة ف�ما �خص ال�ب
وعات الُمقدمة للفتاة والمرأة الم��ة   ي والم�ش

 عن سعادته بالمشاركة    �ف
�
ي كافة أنحاء الجمهور�ة، مع��ا

إطالق دل�ل "التنشئة    �ف
ف األمومة واألبوة   ."المتوازنة ما بني

 



ف الرجل والمرأة   ي أ�د الوز�ر ع� االهتمام بالتنشئة االجتماع�ة، والمساواة بني
الشباب وال��اضة،    قطا�ي شىت المجاالت ومنها    �ف

المؤسسات   تكاتف مختلف  بالمجتمع، وذلك من خالل  الفاعلة  ي والتوجه نحو تك��ن الشخص�ة اإل�جاب�ة 
امج    �ف ال�ب تنف�ذ 

وعات المعززة لهذا النهج    .والم�ش

ف   ة المقبلة،    صب�ي وكشف الدكتور أ�ش ي عن تكث�ف الوزارة للمعسكرات خالل الف�ت تعزز من التنشئة المتوازنة بالتعاون   والىت
ي مع المجلس القو�ي للمرأة، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو تنف�ذ المعسكرات ال��اض�ة والشباب�ة 

  .مختلف المحافظات �ف

سون القائم باألعمال باإلنابة �سفارة الس��د بالقاهرة  وخالل كلمته أوضح  ف أن  الس�د يورجن ب�ي ف �ساهم "المساواة بني الجنسني
ي عمل�ة صنع  

ا�ها �ف ف لديها القدرة ع� خلق عالم أ��� سالما. �شجيع إدماج المرأة وا�ش ف الجنسني ي األمن والسالم. المساواة بني
�ف

 . القرار، من عمل�ات السالم إ� االستجابات لتغ�ي المناخ، �ساعد ع� تحقيق سالم مستدام ط��ل األمد"

ي م�، الس�دة ك��س   تقدمت،  ومن جانبها 
للمرأة �ف المتحدة  ف عرب، ممثلة هيئة األمم  ي  ل  بالشكر   تني

ي شاركت �ف الىت لعائالت 
التدر�ب   �شك�ل  ي 

�ف بذلك  قائ�ً المعسكرات وساعدت  وأنتم  أفضل،  آباًء وأمهات  لتكونوا  ومثابرة  �شجاعة  تقدمتم  "لقد   :
الجن  ف  بني األبوة واألمومة والمساواة  المجتمعات إ�  تغي�ي نظرة  ي 

ف �ساهمون �ف المتحدة    . سني ا�ات هيئة األمم  �عد عمل و�ش
ي م� ل��ادة  

ا من مشاركتنا األوسع �ف ي هذا المجال جزء�
ف ل�ست قض�ة متعلقة بالنساء الو�  للمرأة �ف ف الجنسني أن المساواة بني

ي ختام كلمتها،  
". و�ف ف ف الجنسني ��ت  أعفقط، بل �ي قض�ة مجتمعات وأ�، وسيتحقق االزدهار عندما تتحقق المساواة بني

عرب الس�دة ف  شكرها   ك��ستني وال��اضة  لل  عن  الشباب  ووزارة  للمرأة  القو�ي  هذا  لمجلس  ي 
�ف ا�تهما  و�ش الحاسم  دعمهما 

ي مجال التنشئة المتوازنة ما ب
(ات) �ف ف ، مدر�ني ي

وع، وأثنت ع� موظفيهما الذين أصبحوا، إ� جانب المجتمع المدئف ف الم�ش   ني
 األبوة واألمومة. 

�نج م�،  دارة إمؤسس ورئ�س مجلس  ،  فوزيماجد    األستاذ ف�ما أ�د   ا�ة هم أسباب    مؤسسة و�ل س�ب أن الفكرة والدعم وال�ش
وع، الفت�  ي ا إ� أن هذا الحدث �عد  نجاح الم�ش

ون    الثائف نج مع المجلس القو�ي    الذيوالع�ش ا  موضح�   للمرأة،يتعاون ف�ه و�ل س�ب
ي أن المعسكرات   بالقاهرة واإل   الىت شهدت حضور األ�ة بكامل  أ�ة و   120استهدفت    سكندر�ة ودم�اط والمن�ا تم تنظ�مها 

ي أفرادها مما ساهم 
ي ا بدور المعسكرات مش�د�  ز�ادة تأث�ي المعسكرات، �ف

  .األ��ةتوط�د العالقات   �ف

ي أق�م ي أر�ــع محافظات: القاهرة، والمن�ا،  وتضمن اللقاء عرض نتائج تطبيق الدل�ل من خالل المعسكرات العائل�ة، والىت
ت �ف

�نج م�.    ودم�اط، واإلسكندر�ة وذلك بالتعاون مع مؤسسة و�ل س�ب

األمومة واألبوة"  دل�ليهدف   ف  بني المتوازنة  اآلباء  "التنشئة  ي  تبىف تع��ز  الم��د من    واألمهات   إ�  لخلق  المتوازنة  للممارسات 
ل من خالل تحدي المعاي�ي النمط�ة القائمة ع� الن�ع االجتما�ي وتع��ز الم��د من   ف ي الم�ف

ف �ف ف الجنسني المساحات المتساو�ة بني
ف النساء والرجال �ي بني ف نب التأ��د ع�  إ� جا  ،والفت�ات والفت�ان  ،المشاركة المتساو�ة للرعا�ة غ�ي مدفوعة األجر والعمل الم�ف

ف وتع��ز الحقوق االقتصاد�ة والتعل�م�ة للمرأة ف الزوجني   .أهم�ة التواصل الج�د بني
 
 

 : التواصل مع ير��  المعلومات،  من  للم��د 
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