
 " إذ احترم زوجتي، فسوف تتعلم ابنتاي كيفية احترامي أيضا: "موقعي هذامن 

شركة ذات  وهي    سبرنج مصر  ويل   لشركة التنفيذي  الرئيس    فوزي هو     . ا عام  14و   9  العمر من    انيبلغ  البنتين   زوج وأب   هو   ماجد فوزي 

 األسرية.   الروابط  تعزز من التي    التشاركية  خالل األنشطة   من   المحلية   المجتمعات   دعم   على وتعمل    2009  تأسست في عام   اجتماعي   هدف 

 

ماجد فوزي :بإذن من . مع زوجته وابنتيه تجمعه عائلية في صورة ماجد فوزي   

كل    ألنشطة فكار لتحديد األدوار داخل أسرتنا ووضع جدول  أأنشطة و  في الجزئي شعرنا بالملل ثم مع مرور الوقت بدأنا    الحظر في بداية  "

 . يوم

  هي البقالة وبعض األيام تعتني  أقوم أنا بشراء بيني وبين زوجتي وبدأنا نتقاسم المزيد من المسؤوليات. في بعض األيام  التواصللقد تحسن 

ألعمال المنزلية مسؤولية زوجتي واآلن حان دوري للتعلم  . كانت معظم هذه اوالثالثاءالسبت    ي الغداء يوم  بإعدادأيضا    وأقوم باألطفال.  

 بشكل أكبر. والمساهمة 

  جديدة تناسب تعلم أنشطة  أ  أن. يمكنني اآلن تخصيص وقت لهم وأحاول  ببعضنا  وتمكنا من تعزيز عالقتنا  أصحبت أكثر قرباً من ابنتي  

 . البعض ناتجاه بعضنا مسؤوليات أتحدث معهن حول و نأعماره

أنني يجب أن أحترم    وأعتقدمعها.    المسؤولياتأي عائلة تحتاج إلى أب وأعتقد أن دوري يجب أن يبدأ مع زوجتي أوالً من خالل مشاركة  

احترم زوجتي، فسوف تتعلم ابنتاي كيفية احترامي    إذ و. دوري كزوج ال يقل أهمية عن دوري كأب  أبنتايزوجتي طوال الوقت وخاصة أمام  

 ً  . "أيضا

 

تجربة حياة أسرية أكثر  لللتفكير في دوره داخل عائلته و  له  فرصة ال   اتاحت فيروس الكورونا  يعتقد ماجد فوزي أن أزمة  

. تعمل هيئة األمم المتحدة  ابنتيه المزيد من المسؤوليات مع زوجته ويقضي المزيد من الوقت مع  يشارك في حيث  سعادة، 

مرأة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مشاركة الرجال  للمرأة في مصر بالشراكة مع المجلس القومي لل

  شركة و  –  ء والفتيات" من أهداف التنمية المستدامة: "تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النسا  الخامسالهدف  في تحقيق  

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality


بدعم   ينفذ الذي "، نساء من أجل المساواة بين الجنسينوفي إطار برنامج "رجال   ء هيئة األمم المتحدة للمرأة شركا أحد هي سبرنج  ويل 
 الوكالة السويدية للتنمية الدولية. من

 


