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  لقاء شبكة التواصل في مشروعات الجندر
در جنمرأة والالمتعلقة بالالمتنوعة  مشروعاتالمن  ة في العام الماضي بتنظیم سلسلةام معھد جوتھ بالقاھرق

 المستدام بعیداً عن العواصم في الشمال الحضري. التغییرمن ھذه المشروعات ھو الھدف وفي صعید مصر.  
أمسیة لشبكة الجندر من شأنھا دعم خریجي ھذه المشروعات وتشجیعھم  وفي ھذا اإلطار یُنظم معھد جوتھ

 الفعالة. مشاركتھمأو مواصلة   على المشاركة الفعالة في مجال الجندر
 

 
 الصورة: معھد جوتھ القاھرة/نادیة منیر

 صعید مصرفي لمرأة والجندر معھد جوتھ المتعلقة بامشروعات 
لحوار جزء من اوأصبح ھذا الموضوع بعدم المساواة  بین الجنسین في مصر، بل في الوعي ستمر مُ ھناك تزاید 

وكذلك   ،الجندر بقضایاالوعي ھذا إیقاظ  یدعم معھد جوتھمن نواحي عدة. بشكل فعال تناولھ  بالفعل  ویتم ،العام
الجندر عن طریق تدریب التوعیة بمفھوم في إطار مشروع   التقلیدیة  نماذج األدوار القدیمة، ومحاربة التمییز

 شروعاتممعھد جوتھ في تنفیذ فیھ ففي الوقت الذي بدأ ومواصلة تدریب الفاعلین والفاعالت في مجال الجندر. 
 طویل العمل في صعید مصر والتركیز الجندر، شكلبقضایا  الوعي ورفع دعم من أجل ۲۰۱٤عام الجندر 

 .۲۰۱۷عام منذ   اتم تكثیفھ ھناك والتية مستھدفة  بدایة للمشاریع صغیر فئةعلى  األمد
 ملھمع بناء شبكة من الفاعلین والفاعالت في مجال الجندر ودعم تلك المشروعاتمن ناحیة، كان الھدف من ف

على تدریب األفراد أصحاب  المشروعاتلھم. ومن ناحیة أخرى ركزت تلك عن طریق تقدیم التدریب واإلعداد 
وتطبیقاً لمبدأ البناء األساسي یتم تنسیق جمیع اإلجراءات  .األثر المضاعف في مجال الجندر، بما في ذلك الرجال

 صعید.الشاركة من تبعة في صعید مصر للتتناسب مع بعضھا البعض وكذلك مع األفراد المُ المُ 
 ةـــلیـعاــالف

 . ۲۰۱۸لحضور أمسیة شبكة الجندر   الصحفیات والصحفیین یوجھ معھد جوتھ دعوة إلى
الترحیب التي ستلقیھا د. إلكھ كاشل موني، مدیرة معھد جوتھ بالقاھرة  والمدیرة اإلقلیمیة لمنطقة مات بعد كل

عملیة أفضل التجارب ال بعرض دربة في مجال الجندر ھدى قندیلتقوم المُ سوف شمال أفریقیا والشرق األوسط، 
ً تدریبی وكذلك تقدیم دلیالً الصعید، من الدورات التي تقوم بھا في  بتقدیم اوي نسقة فرح برق. بعد ذلك تقوم المُ ا

حوارات وال مواضیعال حول منصة معرفیة رقمیة تشاركیةوھو  في عملھا، جندرالویكي ل استخدامھا تقریراً عن 
لة المبادرات الفعاوضح عرض خریطة رقمیة تبمي طرف وفي نفس األمسیة  تقوم الباحثة    الجندر.المتعلقة ب

تدریبي للمجتمع المدني في الخریطة الرقمیة وكذلك الدلیل ال من خاللو في مجال الجندر في صعید مصر.
ایا الجندر إلى قض یتسنى لجمیع الُمھتمین فرصة الُمشاركة الفعالة والقدرة على العمل الموجھ تحدیداً الصعید، 

  في المستقبل.
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 مساءً  الساعة العاشرةوحتى  أكتوبر، الساعة الخامسة والنصف مساءً  ۲۸ ؟الزمان
 ش حسین واصف، میدان المساحة، الدقي۱۷معھد جوتھ القاھرة،  ؟المكان

 العربیةلغة األمسیة: 
 

رصة فشاركة والتي یتسنى من خاللھا لألفراد المُ  مناقشات المائدة المستدیرة، تداروفي ھذه األمسیة، سوف 
وف سرحب في ھذا اإلطار بحضور الصحفیات والصحفیین. بادل خبراتھم في مجال الجندر وتوسیع شبكتھم. یُ لت
ً وجبة عشاء وبرنامجقدم في نھایة الفاعلیة تُ  ً موسیقی ا  . ا
 

، مدیرة قسم كاشل موني، وكذلك یوھانا كیلرمع كل من د. إلكھ  حواراً  سوف یكون ھناك إمكانیة إلجراءوفي 
ً القاھرة، بالبرامج الثقافیة في معھد جوتھ   ھدى قندیل، وفرح برقاوي ومي طرف.  وأیضا

 
 مشروع لمعھد جوتھ بدعم وتمویل من وزارة الخارجیة األلمانیة.


