
  جاهدة عىل أن أكون األم  سأعمل"جابر: عىل لسان إيمان 
ترىع أطفالها وتساعدهم عىل أن ينعموا بالسعادة   الت 

   "والنجاح، واألهم من ذلك أن يشعروا باألمان والحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل وأم   اإلسكندرية،من محافظة  عاًما 29، إيمان جابر  ز ز هي ربة منز ي شاركت إيمان  . لطفلي 
المرحلة التجريبية من المعسكرات فز

ز  العائلية   ي تم تنظيمها   "األمومة واألبوةحول موضوع " التنشئة المتوازنة بي 
ز  والت  اكة بي  وهيئة    للمرأة  القومي   المجلس بالشر

ي  
فز للمرأة  المتحدة  مرص األمم  ينج  سنر ويل  مؤسسة  مع  وبالتعاون  ودمياط،    مرص،  والمنيا،  القاهرة،  محافظات:  أرب  ع  ي 

فز
ة من أكتوبر إىل ديسمنر واإلسكندرية، 

ي الفن 
 . مرصيةأرسة  120بمشاركة  2021وذلك فز

 
ي    ءاآلبا   المعسكراتهذه    استهدفت

ز فز ز الجنسي  ي الممارسات المتوازنة لتحقيق المزيد من المساواة بي 
واألمهات لتعزيز تبتز

الرعاية   ي أعمال 
الرجال والفتيان فز النوع االجتماعي وتشجيع مشاركة  القائمة عىل  النمطية  المعاين   ل من خالل تحدي  ز

المنز
لية غن  مدفوعة األجر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ح ز

بية، وذلك من خالل أنشطة تفاعلية وترفيهية  واألعمال المنز ول الن 
ي إطار    تم تنفيذ هذه المعسكرات  مختلفة. 

نامج الفز " الذي    اإلقليمي   نر ز ز الجنسي  تنفذه هيئة  "رجال ونساء من أجل المساواة بي 
ي الدوىلي )سيدا(  األمم المتحدة للمرأة

 . بدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائ 
 
وجة منذ    " ز ي وحدي    10أنا من 

ل ورعاية األطفال ملقاة عىل عاتق  ز ، فقد كانت أعباء المنز ي   طوال أعوام، ونظًرا لظروف عمل زوجر
ي جزًءا من وقته  خصص  أن  حت  بعد  و   . مع أطفاىلي   للتعامللعنف كحل رسي    ع  ل  استخدامي   زيادة األعباء، زاد ومع    الوقت.  زوجر

ي  
ي فز
ي رعاية  لمساعدئ 

ي   ،مع أطفاىلي   أخر للتعامل  بأسلوب  علمعىل    أكن  لم  األطفال، فأنتز
ي    حت  جاءت مشاركت 

"التنشئة   معسكر فز
ز األمومة واألبوة"،  ي لم أحب ما رأيتنرى نفسي كأم، ولكألأتاح ىلي الفرصة  حيث  المتوازنة بي 

، عىل الرغم من فقد رأيت أًما   . تز
ي التحدث والتعبن  عن أنفسهم وإيجاد    حقهموال تدرك    ،الوقتمعهم طوال  العنف  استخدام  تلجأ إىل  حبها ألطفالها، إال إنها  

فز
ي التعلم من أخطامن ينصت لهم وحق 

    ئهم. هم فز
 
 

  إلى 9في الفترة من  اإلسكندريةأقيمت  التي   العائلي أنشطة المعسكر إحدىمشاركتها مع أسرتها في   إيمان جابر أثناء
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ي  
ات التفاعليةساعدتتز ي المحاضز

ي فز
ي  و   مشاركت 

ي اكتساب مهارات للتواصل والتعبن   خالل    قيمت أاألنشطة لعائلية الت 
المعسكر فز

  . ي بشكل كبن 
ي انفعاالئ 

ات    بعض  ناقشتكما  عن مشاعري وكذلك التحكم فز حيث  األرسي،  نبذ العنف    أهميةهذه المحاضز
ي صحالعنف  ف  أخطار استخدام العنف ضد األطفال؛  أدركت

 بعدم األمانلد لديهم إحساس  يو  و مستواهم التعليمي  و   ،تهميؤثر فز
،    غن    وأنهم ز ي حياتهم  العنفاللجوء إىل  إىل    باإلضافةمحبوبي 

شاهده يكون  يتعرض للعنف أو  ين الشخص الذي  أل،  ذلكبعد    فز
ي حياته، وأنا ال الستخدام العنف    أكنر عرضة 

ي    ا ال أريد أن أكون سببً   ؛طفاىلي أل أريد ذلك    فز
ر  إلحاق  فز     هذا   . لم يعد بهمالرصز

ا
مقبوًل

ر يلحق بهم بعد اآلن.   ي أي ضز
ا   أنا كأم أريد كل ما هو أفضل ألطفاىلي وال أريد أن أكون سبًبا فز

ً
ي  فقد  .  أبد

تعلمت من خالل مشاركت 
ي هذا المعسكر أن العنف سلوك مكتسب

اللجوء  أو الحزن أو القلق دون    عن الغضبيمكن التعبن     وأنه  . عنهالتخىلي  نا  يمكن  فز
 شكل من أشكال العنف.  أي إىل
 
ي عىل أن أكون األم    أعمل جاهدة سو 

بالسعادة والنجاح، واألهم من ذلك أن يشعروا  ترع أطفالها وتساعدهم عىل أن ينعموا    الت 
   "باألمان والحب

 
 
 
 


