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أعزائي اآلباء و األمهات ،شكرا لكم عىل المشاركة في برنامج
األبوة واألمومة عل الحركة.
نأمل أن يكون هذا الدفتي الصغي بمثابة تذكتي بالوقت
المشتك الذي قضيناه معا ودعما لمواصلة:
•
•
•
•

تعزيز نقاط ق يوتكم الشخصية والعائلية ،من أجل
التغلب عىل التحديات التي تواجهونها ي؛
ن أجل التعرف عىل
تطوير كفاءات الوالدين م ي
احتياجات األطفال واالستجابة لها بشكل أفضل؛
المساهمة في رفاهية األطفال ،ودعم تعلمهم
وتعليمهم وتربيتهم دون عقاب؛
فهم و قبول األنماط الثقافية وقواعد السلوك لألرس
و الشعوب و البلدان المختلفة.
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الروتيى اليومى وحماية صح ىة
ل
و سالمة األطفا ى
حاولوا إنشاء إيقاع منظم ومستقر وليكنه مرن أيضا لألنشطة اليومية .يجب أن
يناسب الجدول اليويم احتياجات األطفال والكبار و أن يمكن من تنسيق االلتامات
ف ظروف الحياة المتغتة سالمة
وغتها من األنشطة .يوفر الروتيي المستقر ي
لألطفال ،كما يساعدهم عىلي التكيف بشكل أرسع و يجعل الحياة أكتي بساطة
ل.
ف تناسق األرسة بشكل أفض ي
ويسهم ي
اعتنوا بصحة األطفال العقلية والبدنية ،تذكروا أن الصحة ليست فقط غياب
ل
المرض .تعريفوا عىل كيفية ضبط التغذية والمالبس و النظافة و الترصفي بشك ي
وقائ للحفاظ عىل الصحة يو مساعدةي الطفل لما يمرض أو يصاب إىل أن تحصلوا
ي
عىل مساعدة مهنيةي.
احرصوا عىل سالمة األطفال البدنية و سالمتهم عىل اإلنتنت .راقبوا طفلكم
ف العالمي الحقيق
ف حياته .تعرفوا عىل من
يقض معه الوقت ي
ي
و اشتيكوا ي

و األفياض.

ف كل بلدان تقيمون فيها عن الحقوق التي ه لديكم فيما يتعلق بالسالمة
اسألوا ي
و الحمايةي الصحية و ما هي التيامايتكم ويمن الذي يمكنكم االتصال به عند الحاجة.
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الرفاه النفسى االجتماعى ىو المرونة

احفظوا بصورة إجابية عن أنفسكم و ثقة بالنفس و احيام للذات .احيموا الخرين
ت الخاصة
و اطلبوا منهم احتام فرديتكم والصفات والقدرات والمعرفة والمهارا ي
بکم  .ثقوا بأنفسكم و نقاط قوتكم.
ركزوا عىل منطقة التأثتي الشخض ،عىل ما يمكنكم التأثتي عليهي :األفكار و المشاعر
ف ما يمكنكم القيامي
والقيم و األبوة و األمومة و السلوك ...فكروا دايئما ي
به بأنفسكم مع أفراد أرستكم ،مع اآلباء اآلخرين ،مع ممثىلي المنظمات .ال تضيع
وقتكم و طاقتكم عىل ما هو بعيد عن متناول أيديكم ألنه يسحب طاقتكم.
ف عايئلتكم وي تحدثوا مع أطفالكم حولها و اجعلوها مصدر
ف نقاط القوة ي
فكروا ي

إلهام لكم .تعتمدي نقاط القوة العائلية عىل األصل والتقاليد وهي خاصة بكل عائلة.

ف لحظات صعبة .جذورنا عميقة
إنها تشكلنا كأشخاص وأولياء أمور وتساعدنا ي
ف أوقات
ف بلد آخر ونحن نقبل عادات جديدة .ي
بداخلنا و حت عندما نعيش ي
التغيتي والتطور التكنولوج ،من المهم إيجاد توازن بيي التقاليد والحديثي ،بيي
الجانب اإلنسان والشخضي والعائل.
الرفاه النفسي االجتماعي هو حالة مني الصحة الكاملة ويشمل الجانب الجسدي
والمعرف والعاطفي واالجتماعي والروجي لشخصيتنا .يشتي الرفاه إىل فهم أنفسنا
ي
والعالقات مع اآلخرين والبيئة واتخاذ اإلجراءات الالزمة .اما الرفاهية بالنسبة
للطفل فه بمعت معرفة واحتام النفس و الشعور بالحب و التعاطف و الشعور
بالصحة ،ويتوفي األمكانية لتعبي عن نفسه/نفسها بطريقةي إبداعية كما ه وجود
ف مجموعة
ف التعلم و الشعور كعضو ي
موقف إيجائي تجاه الحياة و النجاح ي
والمجتمع.
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تعرفوا عىل ماي يسبب اإلجهاد عندكم وي كيف تتفاعلون معهي وتعلموا استاتيجيات
للوقايةي من اإلجهادي وإدارته .اإلجهاد هوي رد فعلنا عىل المواقف واألحداث الصعبة
ف طرييقكم العديد من المشاكل والعقبات
واألشخاص من حولنا .أنتم توايجهون ي
ن عن
س فقط عن أنفسكم ،ولك ي
بصفتكم الوالدين ،فأنتم تتحملون مسؤولية لي ي
أطفالكم أيضا لمحاربة اإلجهاد بفعالية حتي ال يتعرض أداءكم وي صحتكم للخطر .
ف التغلب عليه .راقبوا سلوك الطفل بعنايةي
تعرفوا عىل إجهاد طفلكم و ساعدوه ي
الحظوا التغيتات ،حاولوا فهم مع ماذا وكيف يتفاعل و تتحديثوا إليه/إليها.
قوموا بتدريس استاتيجيات الوقايةمني اإلجهادي وإدارتهي وي ممارسة األنشطةي بانتظام
التي تريحكم و تسليكم (الرياضة و الرقص و االستماع إىل الموسيفي و تمارين
التنفس و االستخاء و الرسم.)..
يعد اليبية األرسيية وي التعليم و التواصل و البالغون كنماذج و الموقف العام
ف تهيئة الظروف لرفاه الطفل والحفاظي عليها
تجاه الطفل أهم عوامل ي
ف ظروف المعيشة غتي
ويتطوير القدرة عىل الصمود وإدارة اإلجهاد ،خاصة ي
المواتية.
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اإليجاب
ى
االنضباط

احتيموا حقوق طفلكم واطلبوا من األفراد والمؤسسات األخرى أن تفعل السيء
نفسه .اقرأيوا " اتفاقية حقوق الطفل" وي استعلموا ما يجب أن تفعلونه أنتم كوالدين
ف
الحتام تلك الحقوق ،وما هي الحقوق و المؤسسات الت تحمي حقوق الطفل ي
البلد الذي تقيمون فيه.
يحتاج األطفال إىل الدفء و الحب و الدعم ،ولكن إىلقواعد واضحة أيضا .يمكن
إظهار الحب والدعم بالكلمات واألفعال ،بطريقة تتناسب مع سن واحتياجات
األطفال و ه قريبة منكم شخصيا وتقليديا .تهدف قواعد السلوك إىل إعالم وتوجيه
األطفال .ليس من السهل التوازن بيي شعور الطفل بالسالمة واألمان و بي توفي له،
ف نفس الوقت ،أدلة واضحة عىل السلوك المرغوب فيه  .يوياجه الطفل الذي ليس
ي
س
له حدود نفس المشاكل التي يواجهها الطفل الذي ل يجوز له فعل أي شء  .و لي ي
أي من هذين النهجيي جيدا للطفل ولعائلته وللبيئة المحيطة به.
تعرف عىل أهدافكم قصتة األجل وطويلة األجل ،ألنها تؤثر عىل تربية الطفل
ف كيفية تأثته عليه/
وتعلمهي ونموه .بينما تربون طفلكم اليوم ،يجب أن تفكروا ي
ف المستقبل.
عليها ي
اقبلوا أنه من الممكن تربية الطفل دون عقاب و تعلموا كيفية القيام بذلك .حاولوا
فهم احتياجات الطفل وما تريدونه أنتم أيضا .تخيلوا ما تريدونه أن يكون طفلكم
كشخص بالغ .قيموا ما إذا كاني القيام بما تفعلونه يسهم لتحقيق ما تريديونه
لطفلكم أم ال .
ف القواعد التي يمكن وضعها والتتيبات التي تم إجراؤها مسبقا لهداية
فكروا ي
الطفل إىل تطوير السلوك الذي تريدونه .ما هي العواقب التي قد يتعرض لها
الطفل عند خرق صفقة وقاعدة ،دون عقاب.
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اقبلوا أنه من الممكن تربية الطفل دوني عقاب ،وتعلموا كيفية القيام بذلك .حاولوا
أن تفهموا احتياجات الطفل وما تريديونه أنتم أيضا .تخيلوا ما تريدونه أن يكون
طفلكم كشخص بالغ .قيموا ما إذا كان القيام بما تفعلونهيسهم لتحقيق ما تريد ونه
لطفلكم أم ال .
الت تم إجراؤها مسبقا لهداية
الت يمكن وضعها والتتيبات ي
ف القواعد ي
فكروا ي
الطفلإىل تطوير السلوك الذي تريدونه .ما هي العواقب التي قد يتعرض لها
الطفل عند خرق صفقة وقاعدة  ،دوني عقاب.
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التفائ .تشمل
ي
يمكن تطوير مهارات األبوة اإليجابية  ،ولكن يحتاج إىل
الطفل وجميع أفراد األرسة و التحدث و البحث عن حلول مشتكة.
ال تعاقبوا الطفل بالكلمات أو العقاب الجسدي أو اإلنكار.
عليكم تربيته بالحب والتفاهم والصتي واالتساق.
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م
ف التعلم والتعلي ى
دعم األطفال ى

راقبوا الطفل لفهم كيف ومتي يتعلم أفضل.
يتعلم الجميع بطريقته الخاصة ورسعته الخاصة .يتعلم شخص ما أثناء االستماع
لآلخرين  ،شخص ما عندما ينظر إىل الصور أو يقرأ النص  ،شخص ما من خالل
النشاط يالبدئي
ف التعلم .من الرصوري تشجيعي
ف دوركم وكيف يمكنكم دعم الطفل ي
انظروا ي
الفضول وتوفتي الظروف للتعلم )الفضاء والوقت والكتب واإلنتنت) ودعم
الطفل لتطبيق المعرفة المكتسبة  ،ألنه عندئذي فقط سيتم تبنيه عىل أنه دائمي.
تتعلق الكفاءات بالمعرفة والمهارات والمواقف الالزمة للشخص لتحقيق
ف وقت تطور العلم
ف المجتمع والتوظيف  .ي
الشخصية والتنمية و االندماج ي
والتغتي التكنولوجي  ،ال يكون التعلم مجرد اكتساب معلومات معينةي .تتغتي
المعلومات بسيعة  ،واألهم من ذلك هو أن الطفل يطور كفاءات للتعلم مدى
الحياة  ،مثل التواصل بلغة األم و التواصل بلغات أجنبية و الكفاءات الرياضية
ف
ف العلوم والتكنولوجيا و الكفاءة الرقمية و الكفاءة ي
و الكفاءات األساسية ي
الثقاف
ي
التعلم و .الكفاءات االجتماعية والمدنيةي و المبادرة و ريادة األعمال والوعي
ي
والتعبت.
ف النظام التعليمي للبلد الذي يقيم فيه.
من المهم للغاية أن يشارك الطفل ي
باإلضافة إىل اكتساب معرفة جديدة  ،واالتصال مع األقران  ،وااللتحاق بالمدرسة
يوفر هكذا لألطفال شعور باالستقرار واألمن.
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الحياة  ،مثل التواصل بلغة األم و التواصل بلغات أجنبية و الكفاءات الرياضية
ف
ف العلوم والتكنولوجيا و الكفاءة الرقمية و الكفاءة ي
و الكفاءات األساسية ي
الثقاف
ي
التعلم و .الكفاءات االجتماعية والمدنيةي و المبادرة و ريادة األعمال والوعي
والتعبتي.
ف النظام التعليمي للبلد الذي يقيم فيه.
من المهم للغاية أن يشارك الطفل ي
باإلضافة إىل اكتساب معرفة جديدة  ،واالتصال مع األقران  ،وااللتحاق بالمدرسة
يوفر هكذا لألطفال شعور باالستقرار واألمن.

ف البلد الذي تقيمون
تعرفوا عىل فرص ويمسؤوليات تعليم الطفل ي
فيه و تعرفوا عىل نوع الدعم الذي يمكنكم الحصول عليه و ممن
موظف المدرسة و ساعدوا الطفل
ي
فيما يتعلق بتعليم الطفل .قابلوا
12انه والتعلم بانتظام.
عىل فهم االلتامات و االلتقاء بأقر
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الورش العائلية

ى
معن األسم الشخص
تعتي تسمية الوليد من اللحظالت مهمة بالنسبة للوالدين و للعائلة وأحيانا
بالنسبة للجماعة كلها .لبعض الناس اسم واحد و لبعض ر
أكي من اسم .فقد سم
البعض عل اسم اجداد هم أو عل اسماء متعلقة بتأري خ الولدة أو عل األحداث
المهمة ف حياة الباء...
تحدثوا مع أفراد عائلتكم عن أسمائهم ،كيف أطلقت عليهم أسماؤهم ،من قرر ذلك
و كيف ،ما معت هذه األسماء ،ما كانت أسماء أسالفنا و ما ه العادات ف تسميىة
الطفل و إلخ ...ابحثوا عل اإلنينت المعلومات عن أصل و معت األسماء المثية
لهتمامكم .تحدثوا عن األلقاب .يمكنكم رواية قصص ممتعة عن أصل ألقاب بعض
أفراد أرستكم أو اخياع قصص جديدة عن ذلك.
قصة عائلتنا
.
رتبوا مواعد لقضاء الوقت مع أفراد عائلتكم و لقصص عائلية يمكنكم إخبار عن
األحداث الجميلة و الممتعة من طفولتكم أو قصص حكتها لكم آباؤكم أو جدات أو
أجدادكم ...بإمكانكم عل هذا النمط تعريف أطفالكم عل بعض عنارص الثقافة،
تقاليد ،عادات قديمة و ف نفس الحي تعزيز هوية العائلة.
أنماط منطقتنا
يمثل اإلبداع التقليدي التجارب المكتسبة لألجيال السابقة و يربطنا مع أجدادنا
ولذلك من المهم جدا نقله إىل أطفالكم أيضا.
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تحدثوا مع األطفال عن أنماط تقليدية مختلفة تستخدم ف تزيي الثياب
و المجوهرات و أماكن المعيشة و األدوات الميلية .إذا كان من الممكن ،تري هم
زخارفكم التقليدية المفضلة (جدوها عل اإلنينت) أخيوهم بقصة عائلية ممتعة
متعلقة بهذا الموضوع .اسألوهم ما الذي يعجبهم و لماذا .قوموا برسم زخارفكم
المفضلة عل الورقة .يمكنكم تزيي محل معيشتكم بها.
االحتفال باألعياد
يذكرنا احتفال األعياد أو التواري خ المهمة أن نبتعد للحظة عن األنشطة اليومية لك
نتذكر و نسيخ ،ر
نرن أو نفرح و نشارك...
حالوا قدر اإلمكان احتفال األعياد و التواري خ الشخصية و العائلية ألن تجمعكم مع
العائلة و األصدقاء والقيام بطقوسكم معا يكتس بأهمية كبية .تحدثوا مع أرس أخرى
عن العادات و احتفال األعياد لك تتعلموا عن ثقافات أخرى و تتيحوا الفرصة
لآلخرين لتعلم عن ثقافتكم .استعلموا عن األعياد و الحتفالت ف البلد الذي تقيمون
فيه.
ر
الموسيق و الرقص
التواصل االجتماع عن طريق
لكل شعب رقصات و موسيق تقليدية يمثل و يعي من خاللها ثقافته و قيمه
و تأريخه و اعتقاداته .فهو يحتفل باألحداث الهامة (األعياد الدينية والمراسم
وغيها )...الرقصات التقليدية ه صلة الوصل بي الناس وه تؤثر عل تكوين
الهوية و حفاظ الثقافة الشعبية .أنواع الموسيق و الرقص المختلفة تعط القوة
و ه منبع الفرح و المتعة و تزيل الضغط و التوتر و تهدئ أو تساعد ف لحظات
الحزن .حسب اإلمكانيات ،استمعوا إىل الموسيق مع أطفالكم ،ارقصوا و غنو،
تعلموا كلمات األغان و ابتكروا خطوات الرقص الجديدة.
رحلتنا
قد تكون الرحالت طويلة ومتعبة و غي مؤكدة ولكنها عل أي حال فرصة للتعلم.
اغتنموا الفرصة لتسألوا و تتعلموا عن البلدان و الناس و ثقافاتهم ،عاداتهم و عن
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الطعام و كلمات اللغات المختلفة...
تبادلوا المعلومات و التجارب الجديدة و الممتعة مع أفراد عائلتكم و تتعلموا معا
و بعضكم من البعض .يمكنكم كتابة أو رسم بعض المعلومات المعينة مع
األطفال .يمكنكم المسابقات – فكروا ف األسئلة و اكتبوها عل قطعات الورق،
وضعوها داخل قبعة أو شنطة أو وعاء (أو أي شء متوفر عندكم) و من بعد
تناوبوا عل سحب األسئلة و اإلجابة عليها.
مسابقتنا
نظموا المسابقات العائلية .فكروا ف األسئلة و المهام و رتبوا القواعد و انقسموا إىل
ً
فرق .يمكن أن تكون األسئلة متنوعة المواضيع ( مثال إىل أية درجة تعرفون بعضكم
البعض :األفالم أو األلوان أو الكتب أو األغان ...المفضلة؛ عاصمات دول العالم؛
تانغرام؛ يانصيب وإلخ ).ألعاب الذاكرة – استخدموا المواد الموجودة (يمكنكم رسم
أشياء مختلفة عل الورقة و تناوب عل سحب األوراق حت تجدوا عليها نفس
الرسم) مشاهدة الرسوم /صور للحظة و رسمها عل الورقة أو توصيفها من الذاكرة...
بإمكانكم قطع رسوم أو صور إىل قطعات وعل فرد من أفراد أرستكم أن يجمع األجزاء
مثل األحجية .اختاروا شيئا ،فاكهة أو لعبة و ما شابه ذلك و أشيوا إليه بحركات
الجسم أو األيماء و بدون الكالم حت يخمن أحدهم اإلجابة الصحيحة.
األلعاب المنطقية – الرياضية
ينبغ أن يكون التعلم فعالية يومية ممتعة تشارك فيه العائلة كلها .فإنما التفكي
المنطق – الرياض ليس مهما للتعليم فحسب ،بل لفهم الذات و الخرين و العالم
حولنا .ما عدا الحساب يحتوي هذا الشكل من التفكي عل التفكي النقت و اإلبداع
و التجريدي.
ً
فكروا معا ف مهام مختلفة – مثال  ،يختار كل واحد من أفراد العائلة قصته أو حكايته
المفضلة و يقولها .بعد ذلك يسأل أحدهم أو العائلة كلها األسئلة المتعلقة بالقصة
ويمكن لكل واحد اإلجابة عليه ،عل سبيل المثال ما هو مغزي القصة و من هم
ً
شخصياتها؟ هل يمكن إضافة شء إىل القصة و ما هو ( مثال شخصيات جىديدة أو
عرقلة )...؟ هل يمكن أن تنته القصة بشكل آخر؟ اختاروا شيئا إلظهاره وتوصيفه
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لآلخرين .اسألوا افراد عائلتكم مذا يشبه و عما يختلف .ما ه محتوياته ،كيف يصنع
و كيف يستخدم .لو كان بمقدورهم توفي هذا السء بقوة ما ،كيف كانت هذه القوة
أو استخدامه كسء سحري .فكروا ف مزيد من األسئلة و شجعوا أفراد عائلتكم عل
األمر نفسه.
المصورون األطفال
استخدموا هواتفكم المحمولة و تجهيات أخرى لدراسة مشكة و بحث إبداع.
قوموا بتصوير أفالم قصية و من بعد رتبوا "أمسية سينمائية" تعرضوا فيها أفالمكم
للعائلة .تحدثوا عن الفعاليات المصورة ،و ما أهميتها لمن شارك ف التصوير.
إذا لزم األمر ،استعلموا عن استخدام تكنولوجيات المعلمومات والتصال ،عن
المخاطرات و طرق حماية المعلومات الشخصية.
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 ولكن االلتامات،ن الفرح
األبوة واألمومة تجلب الكثتي م ي
.والمسؤوليات يأيضا
ا
ف
 يتساءل الجميع ي،سهل ديائما
ي
ن ليس
كون أحد الوالدي ي
ناجحي و هل يمكن أن
ي
بعض األحيان عميا إذيا كانويا
Parentingbrings
bringsaalot
lotofofjoy,
joy,but
butalso
also
Parenting
.يكونويا أفضل
obligationsand
andresponsibilities.
responsibilities.
obligations
notalways
always
tobe
beaأنaparent,
everyone
ItItisisnot
everyone
!جوابنيا نعم
ولكننيا
 أفضلeasy
يوeasy
ميا هtoنفعل
اparent,
يمكننيا دائمي
sometimeswonders
wonders
if
they
are
successful
sometimes
if
they
are
successful
ifif
.ت والطاق ية لذلك
إىل تكريس الوق يoror
بحاجة
they
could
be
better.
they could be better.
Our
answer
isYES!
YES!إىل
We
canalways
always
better,
.دanswer
قصو
 المis
الهدف
والوصول
ن
اآلم يdo
يرdo
السف
نتمتي لكم
Our
We
can
better,
butitittakes
takestime
timeand
andeffort.
effort.
but
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