ر
مشتك
صحف
بيان
ي
تدريب حول التنشئة المتوازنة بي
القوم للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة يطلقان برنامج
المجلس
ي
ي
األمومة واألبوة
ر
للنش الفوري
القوم للمرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة يف مرص ورشة عمل تدريبية للمدربي
القاهرة 23 ،أغسطس  -2021نظم المجلس
ي
ر
سبينج مرص ،خالل الفبة من
والمدربات حول موضوع " التنشئة المتوازنة بي األمومة واألبوة" بالتعاون مع مؤسسة ويل ر
القوم للمرأة
 23إىل  27أغسطس ،وذلك يف إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بي الجنسي" الذي ينفذه المجلس
ي
الدوىل (سيدا).
اإلنمائ
وهيئة األمم المتحدة للمرأة يف مرص بدعم من الوكالة السويدية للتعاون
ي
ي
جمعت ورشة العمل بي مشاركي ومشاركات من المنظمات الحكومية وغب الحكومية مثل وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة
سبينج مرص ،باإلضافة إىل مدربي ومدربات من جهات مستقلة من المجاالت ذات الصلة .وي هدف التدريب إىل تعزيز
ويل ر
تبن اآلباء واألمهات للممارسات المتوازنة لخلق المزيد من المساحات المتساوية بي الجنسي يف المبل من خالل تحدي
ي
االجتماع وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غب مدفوعة األجر والعمل المب يىل
النوع
عىل
القائمة
النمطية
المعايب
ي
بي النساء والرجال والفتيات والفتيان .كما يؤكد التدريب عىل أهمية التواصل الجيد بي الزوجي وتعزيز الحقوق االقتصادية
والتعليمية للمرأة من خالل رإشاك المشاركي والمشاركات ف أنشطة مختلفة خالل ر
فبة التدريب.
ي
وقد تم تطوير الدليل المستخدم ف ورشة العمل ر
حن يكون قابل لالستخدام من قبل األفراد أو المنظمات المشاركة يف دعم
ي
المدئ ،والمدربي/المدربات المستقلي/المستقالت،
مناهج األبوة واألمومة ،وهذا يشمل الجهات الحكومية ،والمجتمع
ي
واألوساط األكاديمية ،وغبهم من المهنيي/ات الذين يتعاملون مع أولياء األمور والذين يؤمنون بأهمية تعزيز مفاهيم المساواة
بي الجنسي وتمكي المرأة يف المبل.
ألئ رجل" بالتعاون مع هيئة األمم المتحدة للمرأة يف إطار
ومن الجدير بالذكر أن المجلس
القوم للمرأة سبق وأطلق حملة " ي
ي
وه حملة مبنية عىل تحدي الصور النمطية السلبية لدور الرجل
برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بي الجنسي" ،ي
ر
والتأكيد عىل النماذج اإليجابية ،ال سيما فيما يتعلق بتحقيق المساواة بي الجنسي وتمكي المرأة .والبكب عىل األبوة كإحدى
االجتماع إلنهاء التميب ضد النساء والفتيات ،وذلك من بي عدة موضوعات أخرى.
الجوانب إل رشاك الرجال يف التغيب
ي
للمزيد من المعلومات ،يرج التواصل مع:
القوم للمرأة عىل azzaabdelhai@gmail.com
الح :المدیرة العامة إلدارة اإلعالم ،المجلس
األستاذة /عزة عبد يي
-األستاذة /مھا راتب :محللة االتصال والدعم ،هيئة األمم المتحدة للمرأة عىل maha.rateb@unwomen.org

