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"بفضل هذا الربنامج، اكتسبتُ مهارات مفيدة ومهمة ستساعدني على 
تربية أطفايل تربية أفضل. فقد أتاح يل التدريبُ إمكانيَة مناقشة مشاكلي 
مع آباء آخرين، وأصبحنا مجيعا أقدر على مساندة بعضنا البعض بفضل 
نشوء صداقات بيننا. واآلن، أشعر مبزيد من الثقة يف النفس وبتوّتر أقل. 
واألهم من ذلك أنَّ التدريب ساعدني على توثيق عالقيت بأبنائي"
أحد اآلباء )بيشكيك، قريغيزستان(

وقاية الشباب من تعاطي املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز 
واإلجرام عن طريق برامج التدريب على مهارات احلياة األسرية

أصدر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية "الدليل اإلرشادي لتنفيذ برامج التدريب على اكتساب 
 Compilation of Evidence-Based " املهارات األُسَرية من أجل الوقاية من تعاطي املخدرات" و املنشور املعنون

Family Skills Training Programmes" )جمموعة من برامج التدريب على مهارات احلياة األُسرية املستندة إىل 
شواهد ثابتة(، وكالمها منشور يف املوقع الشبكي للمكتب.

لالتصال بنا، عنوان الربيد:
Prevention, Treatment and Rehabilitation Section 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

الفاكس: 5928 26060 )43-1 +(
youthmail@unodc.org :الربيد اإللكرتوني

www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html :املوقع الشبكي

على الصعيد العاملي
يعكف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على تنفيذ مشروع عاملي لتعميم برامج التدريب على مهارات 

احلياة األسرية على خمتلف مناطق العامل.

وقاية الشباب من تعاطي املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز واإلجرام عن طريق برامج التدريب على مهارات 
احلياة األُسرية يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

"إىل السيدة ديانريا،
بفضل نصائحكم وبساطتكم يف التعامل معنا، تعلَّمنا كيف نعتدُّ بأنفسنا ونشعر بقوَّتنا. 

واليوم نستطيع أن نقول "إننا والدان قويَّان حقًا". لذا نشكركم حنن وأبناؤنا على خربتكم 
د لكم أننا سنؤدِّي مهمَّتنا كوالدين على أمتِّ وجه. اليت استفدنا منها ونؤكِّ

بارك اهلل فيكم ولكم منَّا فائق االحرتام.
من إميلي وخوسيه األب وخوسيه االبن وآورا

أسرة باربا"

)بنما(

األسرة أواًل!
ال تُعبِّر التسميات املستخدَمة يف هذا املنشور، وال طريقة عرض املادة اليت يتضمَّنها، عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني أليِّ بلد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن حدودها أو ختومها.

ُطبع يف النمسا
V.11-84730—September 2011
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التدريب على مهارات احلياة األسريةمن أجل أطفال سعداء وأصحاء 

يقضي أفرادُ األُسَِر السعيدة الكثري من الوقت معاً يف القيام مبختلف األنشطة ويتواصلون بكل حرّية، وهتيِّئ 
هذه األسرُ بيئًة صحيًة ومستقبالً مشرقاً ألطفاهلا. واألسرةُ هي أقوى العوامل اليت تقي الطفل من تعاطي 

املخدّرات والعديد من السلوكيات اخلطرية األخرى. لذا، فإنَّ مساعدة األُسر على تربية أبنائها يعين االستثمار 
يف حياهتم حاضراً ومستقبالً.

إنَّ العمل بالتعاون مع األسرة:
يُؤخِّر الشروعَ يف تعاطي املخدّرات  •  

يزيد من تعلّق الطفل بالدراسة والتحصيل العلمي  •  
•  يُقلُِّل من احتماالت االنتماء إىل جمموعات األقران ذوي السلوكيات املعادية للمجتمع ويُعزُِّز القدرة على   

مقاومة ضغوط األقران
يُحسِّنُ مهارات حّل املشاكل  •  

حيول دون نشوء سلوك عدواني واحنراف مبّكرين أو يقلّل من احتماالت ذلك  •  
•  حيول دون نشوء سلوك جنسي حمفوف باملخاطر ودون اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز   

لدى األطفال أو يقلِّل من احتماالت ذلك

جتتمع األُسر وتناقش مسائل األبوّة واألمومة وتربية األطفال. ويشيع األمان يف اجملتمعات بفضل تقلُّص العزلة 
االجتماعية وتوسُّع نطاق الشبكات االجتماعية اليت يقيمها اآلباء واألمهات.

ذت هذه الربامج بنجاح يف جمتمعات فقرية ومهمّشة يف مجيع أحناء العامل! وقد ُنفِّ

"إنَّ الربنامج يساعدنا على إقامة عالقات تسودها الثقة بأطفالنا وبوالدين 
آخرين. ورغم ما يواجهنا من مصاعب فإننا نعرف اآلن كيف حنافظ على 

قوة أُسرتنا وصحَّتها. وقد أظهرت لنا هذه الدورات التدريبية إىل أيِّ مدى 
ميكن أن ننمِّي روح االبتكار لدينا كأسرة."

أحد اآلباء )شيمنكنت، كازاخستان(

تُعَقد، يف إطار برامج التدريب على مهارات احلياة األسرية، دورةٌ أسبوعيٌة واحدةٌ على مدى مثانية أسابيع 
تُشارك فيها جمموعاتٌ صغريةٌ مكوَّنٌة من 10 أُسر إىل 12 أُسرة. وخالل كل دورة، يبدأ اآلباء واألمهات 

نهم من مناقشة وتعلُّم مهارات خاصة هبم. ثمَّ يقومون بأنشطة مشرتكة  واألطفال، كل على حدة، بأنشطة متكِّ
ميارسون فيها املهارات اليت اكتسبوها للّتو.

وهذه الدورات التدريبية ليست مبحاضرات! فهي ممتعة وتتيح للمشاركني التفاعل يف ما    
بينهم، وتتضمَّن جمموعة من األلعاب واملناقشات. فاآلباء واألمهات يتعلَّمون مهارات تدبري    

شؤون األسرة مثل وضع معايري للسلوك ومهارات املراقبة واإلشراف واالنضباط    
الدائم. واجلميع يتعلَّم كيفية حتسني مهارات اإلصغاء والتواصل، ملا لذلك من أثر    

إجيابي على العالقات بني خمتلف أفراد األسرة وعلى متاسكها.  

م حفل خترّج عند إمتام  ويف هناية كل دورة، تتناول األسر طعام العشاء معاً، ويُنظَّ   
الربنامج.  

"أعتقد أنه ينبغي توسيع نطاق هذا الربنامج وتنفيذه يف    
مجيع املدارس"  

أحد اآلباء )بيشكيك، قريغيزستان(  

 إنَّ كلَّ دوالر يُستثمَر يف برنامج التدريب على مهارات احلياة األسرية 
10 دوالرات لألسر واجملتمعات!!! ر  يوفِّ

"بعد االنتهاء من الربنامج، أصبح ابين يتصل 
بي بانتظام إلطالعي على مكان وجوده، وأصبح 

يُنجز الفروضَ املنزلية من تلقاء نفسه. لقد 
أصبحنا نتحاور فعالً!"

أحد اآلباء )بنما(

األسرة أواًل!
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"بفضل هذا الربنامج، اكتسبتُ مهارات مفيدة ومهمة ستساعدني على 
تربية أطفايل تربية أفضل. فقد أتاح يل التدريبُ إمكانيَة مناقشة مشاكلي 
مع آباء آخرين، وأصبحنا مجيعا أقدر على مساندة بعضنا البعض بفضل 
نشوء صداقات بيننا. واآلن، أشعر مبزيد من الثقة يف النفس وبتوّتر أقل. 
واألهم من ذلك أنَّ التدريب ساعدني على توثيق عالقيت بأبنائي"
أحد اآلباء )بيشكيك، قريغيزستان(

وقاية الشباب من تعاطي املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز 
واإلجرام عن طريق برامج التدريب على مهارات احلياة األسرية

أصدر مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية "الدليل اإلرشادي لتنفيذ برامج التدريب على اكتساب 
 Compilation of Evidence-Based " املهارات األُسَرية من أجل الوقاية من تعاطي املخدرات" و املنشور املعنون

Family Skills Training Programmes" )جمموعة من برامج التدريب على مهارات احلياة األُسرية املستندة إىل 
شواهد ثابتة(، وكالمها منشور يف املوقع الشبكي للمكتب.

لالتصال بنا، عنوان الربيد:
Prevention, Treatment and Rehabilitation Section 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria 

الفاكس: 5928 26060 )43-1 +(
youthmail@unodc.org :الربيد اإللكرتوني

www.unodc.org/unodc/en/prevention/index.html :املوقع الشبكي

على الصعيد العاملي
يعكف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية على تنفيذ مشروع عاملي لتعميم برامج التدريب على مهارات 

احلياة األسرية على خمتلف مناطق العامل.

وقاية الشباب من تعاطي املخدرات وفريوس نقص املناعة البشرية/األيدز واإلجرام عن طريق برامج التدريب على مهارات 
احلياة األُسرية يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط.

"إىل السيدة ديانريا،
بفضل نصائحكم وبساطتكم يف التعامل معنا، تعلَّمنا كيف نعتدُّ بأنفسنا ونشعر بقوَّتنا. 

واليوم نستطيع أن نقول "إننا والدان قويَّان حقًا". لذا نشكركم حنن وأبناؤنا على خربتكم 
د لكم أننا سنؤدِّي مهمَّتنا كوالدين على أمتِّ وجه. اليت استفدنا منها ونؤكِّ

بارك اهلل فيكم ولكم منَّا فائق االحرتام.
من إميلي وخوسيه األب وخوسيه االبن وآورا

أسرة باربا"

)بنما(

األسرة أواًل!
ال تُعبِّر التسميات املستخدَمة يف هذا املنشور، وال طريقة عرض املادة اليت يتضمَّنها، عن أيِّ رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركز القانوني أليِّ بلد أو إقليم أو 

مدينة أو منطقة أو للسلطات القائمة فيها أو بشأن حدودها أو ختومها.

ُطبع يف النمسا
V.11-84730—September 2011
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