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ية :العملية التي يعتمدها البرنامج لمعالجة الأسباب الجذر

يات عالية من ية للأسرة؛ مستو ية للوالدين؛ ضعف المهارات الإدار  تخفيض عوامل الخطر: مواقف إيجابية تجاه الاسترات يجيات القسر
. التوتر. البيئة مواتية للبدء في تعاطي المخدرات والنزاع والعنف في وقت مبكر

يادة عوامل الوقاية: تُسين التفاعل الأسري؛ تعزيز العلاقات، والتهذيب الإيجابي ، والمشاركة الاجتماعية الإيجابية، والدعم الاجتماعي  ز
. من مقدم الرعاي ة

الاشتراك على المدى القصير وتأثير الأسرة/والتأثير على الأسرة

مكونات البرنامج

الجلسات المخصصة للأطفا ل الجلسات المخصصة لمقدمي الرعاي ة

 الهدف: تخفيف التوتر وإدارته؛ تُسين ثقة الوالدين ومهاراتهم
الموارد تعزيز   من أجل وضع استراتيجيات والدية إيجابية؛ 

للتعامل مع التوتر

تُسين سلوك الطفل

تخفيف السلوكيات العدوانية والعدائي ة

يادة القدرة على التعامل مع التوت ر ز

تُسين الرعاية في المهارات الوالدي ة

ية للأسر ة تُسين ثقة مقدم الرعاية في المهارات الإدار

تُسين نتائج الصحة العقلية لدى الأطفال والوالدين

تُسين الصحة العقلية لدى مقدمي الرعاية والأطفالالتراجع في تعاطي المخدراتالحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطرالحد من العن ف

يقة بطر التعامل  العقلية؛  الصحة  نتائج  تُسين   الهدف: 
أفضل مع التوتر؛ تخفيف السلوك الصع ب

الجلسات المخصصة للأس ر

النمط تخفيف  والعلاقات؛  التواصل  تُسين   الهدف: 
القسري للوالدين

ية وتجريبه في أفغانستان بفضل الدعم السخي الذي قدمه مكتب  تم وضع برنامج الأسر القو
 الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القوانين في الولايات المتحدة. وحتى الآن، تم تجريب
يقيا بفضل الدعم  هذا البرنامج في أمريكا الوسطى ووسط وغرب آسيا وشرق وغرب إفر
 المقدم من السويد وفرنسا ومكتب الشؤون الدولية للمخدرات وانفاذ القوانين في الولايات

. المتحدة
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 رجلاو تاردخملاب ينعملدة احتملا ممألا بتكم يف ليهأتلة اداإعو جالعلاو ةياوقلدة احويمة، ص.ب. 500 ، أ س ا 1400منلا ،انييف
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الأسر التي تعيش في ظروف صعبة

ةيرسألا تاراهملا جمارب ةميق

الرعاية كي مقدمي  بدعم  الأسرية  المهارات  برامج   تقوم 
يصبحوا والدين أفضل، وتعزز من أداء الأسرة

 وتفاعلها الإيجابي بما يتناسب مع الأعمار المختلفة. كما تعزز
بية الأطفال هذه البرامج نمطاً حميم ياً في تر

 حيث يضع الوالدان قواعد للسلوكيات المقبولة، ويراقبان عن
كثب أنماط وقت الفراغ والصداقة ويشكلان

 قدوة صالحة أثناء مساعدة أطفالهما على اكتساب المهارات
اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة. وبالنظر إلى

من الوقاية  في  فعالاً  دوراً  البرامج  تلعب  التغييرات،   هذه 
،مجموعة واسعة من المشاكل الاجتماعية والصحية

ضد والعنف  المخدرات،  تعاطي  من  الوقاية  ذلك  في   بما 
الأطفال والعنف لدى الشباب، والجريمة. بالإضافة

ية آثاراً إيجابية على  إلى ذلك، حتُدث برامج المهارات الأسر
السلامة العقلية للوالدين، وتقلل من التوتر

 الوالدي والمهني، وتدعم نمو الأطفال مع تدني في المشاكل
السلوكية والعاطفية. وبوحي من هذه المجموعة

 من المعارف، تقوم وحدة الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل في فرع الوقاية من المخدرات والصحة التابع لمكتب الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات

 والجريمة، بتعزيز هذه البرامج القائمة على الأدلة وتجريبها على الصعيد العالمي بشكل فعال منذ عام 2010 في أكثر من 30
بلد من البلدان

. المنخفضة والمتوسطة الدخل

على الصعيد العالمي، تعيش أسر عديدة في ظروف صعبة، مما يخلق صعوبات كبيرة في حياتها اليومية. يمكن
يفية أو التي تعاني نقصاً في الخدمات مع عدم كفاية فرص الحصول على أن تبرز التحديات في المناطق الر
.المياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، واللكهرباء أو المدارس، وارتفاع نسبة البطالة، وما إلى ذلك

وتشمل التحديات الأخرى تاريخ الغزو والحروب الذي يسبب النزوح الداخلي أو الهجرة أو العيش في
مخيمات اللاجئين أو في حالات النزاع/ ما بعد انتهاء النزاع للعديد من الأسر. وتكتسب المهارات الوالدية

ً ية المحددة المكيفة خصيصا ية لبعض المهارات الأسر المناسبة في هذه الظروف أهمية أكبر ويتعين إعطاء الأولو
.مع هذه الضغوط

ةيوقلا رسألا جمانربل ةفسلفلاو فادهألاو ضرغلا

فلسفة برنامج الأسر القوي ة

.جميع الأسر تملك نقاط قوة ومهارات . 1

 حتى في الأوقات الصعبة، يبذل مقدمو الرعاية قصارى جهدهم في سبيل حب . 2
. أطفالهم ورعايتهم

 تزداد قوة الأسر من خلال مشاطرة التحديات/الصعوبات مع الآخرين وكذلك . 3
. مشاطرة الأشياء التي تصلح لها

 التحديات/الصعوبات التي تواجهها الأسر غالباً ما تجعلها أقوى وتمنحها المزيد من . 4
. القدرة على الصمود والحكمة

. يقدم البرنامج طرقاً لجعل رعاية الأطفال أسهل وأكثر فاعلية . 5

. تعرف كل أسرة ما هو الأكثر قابلية للعمل في حالتها . 6

النتائج الأولية
ية الأكثر أهمية )  انتقائي وللكنه يغطي مجموعة كبيرة من الأسر: يركز البرنامج على المهارات الأسر

المطلوبة للأشخاص الذين يعيشون في
 مثل هذه البيئات، وبالتالي فإنه يسمح للوصول إلى مجموعة كبيرة من الأسر دون أن يقتصر على

الأسر ذات الاحتياجات الخاصة. في الوقت
 نفسه، يسمح بنشر المعلومات حول الأماكن التي يمكن أن تُصل فيها الأسر ذات الاحتياجات

. الخاصة على الرعاية
منخفضة )5 مواد  الأدنى من  الحد  البرنامج  يتطلب طرح  بسيطة:  مادية  احتياجات   يتطلب 

الكلفة وسهلة التحضير لكل جلسة )مثل الورق
 والأقلام والبالونات والحبال، وما إلى ذلك) ولا يتطلب أي معدات سمعية بصرية داعمة مثل

،أقراص دي في دي، ومشغلات هذه الأقراص
.وأجهزة العرض، وما إلى ذلك

 مصدر مفتوح لمواصلة تشجيع الاستدامة وتيسيرها: على عكس العديد من برامج المهارات ) 6
ية الأخرى في البلدان المرتفعة الدخل ،الأسر

والنشر من أجل والطبع  التأليف  تتعلق بحقوق  أو رسوم  البرنامج دفع أي رسوم  يستلزم   لا 
السماح للنظراء المستفيدين بالحصول على مللكية
وطنية لتوسيع نطاق تطبيقه بأقل قدر من الكلفة استيفاء أجل  ية من  القو الأسر  برنامج  بوضع  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم   قام مكتب 

: الخصائص التالية

 عدد مختصر من الجلسات: تجد الأسر التي تعيش في ظروف صعبة صعوبة في حضور أكثر من ) 1
عدد محدود من الجلسات التي يستغرق

ية كي يكون مختصراً )لمسة خفيفة) بحيث  كل منها حوالي 90 دقيقة. لذلك تم وضع برنامج الأسر القو
يشمل 3 جلسات في 3 أسابيع

 متتالية تتضمن مشاركة مقدمي الرعاية، وخلال جلستين ينضم إلى مقدمي الرعاية أطفالهم، أولاً في
ية المخصصة لمقدمي الجلسات المتواز

.الرعاية والأطفال، على أ ن تليها جلسة للأسرة بأكملها
بالمخدرات والجريمة ومنظمة ) 2 المعني  المتحدة  مع توصيات مكتب الأمم  تماشياً  بالأدلة:   مستنير 

الصحة العالمية بشأن المعايير الدولية للوقاية
 من تعاطي المخدرات والاستفادة من الخخبرة الناتجة عن المبادرة العالمية لمكتب الأمم المتحدة المعني

بالمخدرات والجريمة في تكييف وتجريب برامج
ية القائمة على الأدلة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل منذ عام 2010 . المهارات الأسر

ية المتاحة في البيئات ذات الموارد القليلة: يتطلب البرنامج بنية ) 3  مناسب للبنية التحتية للموارد البشر
تُتية يسهل تعبئتها وتدريبها. لا يحتاج

 الميسرون المعينون للمواد إلى مهارات تقنية محددة ويمكن تدريبهم في غضون يومين من قبل مدربين
معتمدين، وهذا يجعل من الأسهل دمجه في

 البنية التحتية الموجودة في هذه البيئات. تم تصميم دليل الميسر ليكون سهل الاستخدام بهدف ضمان
الدقة في التنفيذ مع الحد الأدنى من

. الإشراف الفني

يوفر استجابة وقائية مبنية على ية هو برنامج للمهارات الأسرية في الظروف الصعبة، و  برنامج الأسر القو
الأدلة تساعد على بناء المهارات

ية التي تعود بالفائدة على صحة الأطفال من كلا الجنسين ونموهم الآمن. يمكن تكييفه بسهولة  الأسر
لخدمة الأسر التي تعيش في ظروف صعبة

. في سياقات مختلفة
ية مقدمي الرعاية والأطفال الذين يعيشون في مثل هذه الظروف على التعامل  يساعد برنامج الأسر القو

مع الصعوبات والضغوط والتحديات
 اليومية. يتمثل العنصر الرئيسي لهذا البرنامج في تعزيز هيكل الأسرة ووظائفها للمساعدة على الوقاية من

a المخدرات والعنف وغيرها من
 الآثار الاجتماعية السلبية على أطفالها. إنه برنامج عالمي شامل ضمن هذه المجموعة الفرعية الانتقائية من

الأسر، وهو الأصلح للأسر التي
.لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و 15 سنة

استيفاء أجل  من  ية  القو الأسر  برنامج  بوضع  والجريمة  بالمخدرات  المعني  المتحدة  الأمم  مكتب   قام 
: الخصائص التالية

ية في الأصل وتجريبه في أفغانستان، فقد تطور الأمر إلى نسخة عالمية يمكن في حين تم وضع برنامج الأسر القو
تطبيقها )وهي قيد التجربة) على الأسر التي تعيش في ظروف صعبة في العديد من البلدان الأخرى. أظهرت

البيانات الأولية عن مراحل التنفيذ الأولى في أفغانستان وفي مراكز استقبال اللاجئين الأفغان في صربيا تغييرات

مهمة في الحد من سلوك الأطفال ورفاههم، مثل المشاكل العاطفية أو السلوكية وتُسناً في أداء الوالدين، مثل
يقة التعامل الوالدي أو التشجيع الإيجابي، على سبيل المثال. تعكس هذه النتائج التأثير الإيجابي ،الثبات في طر

ية للأسرة، وتُسين الرعاية الذي تم وصفه سابقاً، للبرنامج على تُسين ثقة مقدمي الرعاية في المهارات الإدار
يادة القدرة على التعامل مع التوتر، وتُسن سلوك الأطفال، وتخفيف السلوكيات في المهارات الوالدية، وز

ً. لقد أظهر برنامج العدوانية والعدائية، وبالتالي تُسين نتائج الصحة العقلية لدى الأطفال والوالدين عموما
ية تأثيراً كبيراً على كل من الفتيات والفتيان ومقدمي الرعاية لكل منهما .الأسر القو

Figure: Amongst children with high or very high (≥17) total difficulty scores of the SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) at baseline, as assessed 
by the caregivers in pilot studies in 3 cities in Afghanistan (n=41 out of 72 families overall) and in Afghans in 3 refugee reception centers in Serbia (n=9/21 
families) in 2018 a significant decline in the scores was found before and after the Strong Families programme, which even declined further after 6 weeks 
post programme [Findings submitted for peer-reviewed publication]

Ensure healthy lives and promote 
well-being for all at all ages 

SDG 3.5

Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote 
lifelong learning opportunities 

for all 
SDG 4.1, SDG 4.5, SDG 4.7

Achieve gender equality and em-
power all women and girls  

SDG 5.2

Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable devel-
opment, provide access to jus-
tice for all and build effective, 
accountable and inclusive institu-

tions at all levels
SDG 16.1, SDG 16.2


