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 مقدمة الوزيرة نيفين القباج
للتربية األسرية االيجابية

الهني، باألمر  ليس  األعمار  مختلف  يف  األطفال   تربية 
احلاالت أو يف  الفقر،  املهمة يف ظروف   وتزداد صعوبة 

الطارئة مثل انتشار فيروس كورونا.ي
مع العنف  إلى  واألمهات  اآلباء  من  كثير  يلجأ   وقد 
السلوكيات التعامل مع  لعدم قدرتهم على  إما   أطفالهم، 
 السلبية ألبنائهم، أو ألنهم استنفدوا كل احللول املتاحة،
 أو ألنهم يتعرضون لضغط نفسي يجعلهم أقل صبراً على

هذه السلوكيات.ي
العنف أبرزها  متنوعة،  أشكال  األطفال  ضد   وللعنف 
كما للعقاب،  كوسيلة  الضرب  استخدام  مثل   اجلسدي 
 يشمل العنف النفسي مثل اإلهانة والسباب والتقليل من
 شأن الطفل، كما ميكن أن تزيد فرص العنف من خالل

االنترنت.ي
الكثيرين، بسبب انتشار فيروس كورونا على  أثر   وقد 
 انخفاض دخولهم من ناحية واضطرارهم تغيير أمناط
سلع يف  ونوعاً  كماً  أقل  مستويات  إلى   استهالكهم 
واألسماك والدواجن  اللحوم  مثل  مهمة   غذائية 
غذائية عناصر  من  األطفال  حرم  ما   والفواكه، 

ضرورية.ي
 هذا فضًال عن بقاء الكثير من األسر بكامل أفرادها يف
واألمهات اآلباء  على  النفسي  العبء  زاد  ما   منازلهم، 
لزيارة حتى  اخلروج  من  حرموا  الذين   واألطفال 

األقارب أو لقاء األصدقاء.ي
 كل هذا رفع مستويات العنف، وزاد من صعوبة تعامل

اآلباء مع أطفالهم.ي

 يوفر الدليل مجموعة من األدوات والتقنيات العملية التي
 ميكن أن تساعد اآلباء واألمهات على تقدمي أفضل رعاية
بناء عالقات على  وتركز  اإليجابية).  (التربية   ألطفالهم 
حلوالً تقدم  كما  وأطفالهم،  اآلباء  بني  وقوية   صحية 

للمشكالت اليومية يف تربية األطفال.ي
 كذلك التعامل مع سلوكياتهم وفق أساليب علمية، حتقق
تربية على  تركز  كما  األطفال.  ملصلحة  النتائج   أفضل 
ليكون إليه،  واالستماع  معه  باالتصال  منضبط،   طفل 

اآلباء واألمهات أكثر تأثيراً يف تربية أبنائهم.ي
 كما يقدم الدليل تعريفاً باخلدمات احلكومية التي ميكن
للضغط تعرضهم  خالل  واألمهات  اآلباء  تساعد   أن 
 النفسي، أو أثناء العنف ضد األطفال. وكذلك معلومات
 حول اخلدمات احلكومية املقدمة لألسر بهدف مواصلة
الرعاية وحدات  يف  ومنوهم  أطفالهم  صحة   متابعة 

الصحية األولية.ي
 كما يقدم الدليل معلومات عن اخلدمات احلكومية التي
أطفالهم تربية  يف  واألمهات  اآلباء  تساعد  أن   ميكن 
احلضانات خدمة  املثال:  سبيل  على  إيجابية.   بطريقة 
والتابعة املصرية  احملافظات  انحاء  جميع  يف   املنتشرة 
تنشئة يف  تساهم  والتي  االجتماعي  التضامن   لوزارة 
املدرسي، قبل  وتعليمه  واالخالقية  االجتماعية   الطفل 
 وكذلك اخلدمات احلكومية التي ميكن أن تساعد اآلباء
 واألمهات خالل تعرضهم للضغط النفسي، أو أثناء العنف
 ضد األطفال مثل خطة جندة الطفل ١٦٠٠٠، وخدمات
للمساعد والسكان  الصحة  للوزارة  الساخنة   اخلطوط 

 األسرة يف الوقاية وعالج فيرس كورونا.ي

وصول لضمان  وذلك   . عامة  خدمة  ومكلفة   اجتماعي 
املعلومات مبنتهى الدقة إلى كافة األسر املستهدفة.ي

املتحدة األمم  هيئة  أشكر  أن  إال  يسعني  ال  النهاية   ويف 
تطوير يف  دعمهم  على   ( مصر  يونيسف   )  للطفولة 
بالشراكة اإليجابية  األسرية  التربية  منهج   وتطبيق 
االجتماعي. التضامن  وزارة  مع  الكامل       والتعاون 
 ومؤسسة                     على وضع املادة العلمية للدليل.
التضامن بوزارة  للتنمية االجتماعية  برنامج وعي   كذلك 
 االجتماعي الذي قام بتدريب الرائدات االجتماعيات على
مع تطبيقه  يف  االجتماعات  الرائدات  ومتابعة   الدليل 
 األسر يف احملافظات املختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق

مع إدارة املرأة بوزارة التضامن االجتماعي.ي
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 وزير ة التضامن االجتماعي
د. نيفني القباج

 يوفر الدليل مجموعة من األدوات والتقنيات العملية التي
 ميكن أن تساعد اآلباء واألمهات على تقدمي أفضل رعاية
بناء عالقات على  وتركز  اإليجابية).  (التربية   ألطفالهم 
حلوالً تقدم  كما  وأطفالهم،  اآلباء  بني  وقوية   صحية 

للمشكالت اليومية يف تربية األطفال.ي
 كذلك التعامل مع سلوكياتهم وفق أساليب علمية، حتقق
تربية على  تركز  كما  األطفال.  ملصلحة  النتائج   أفضل 
ليكون إليه،  واالستماع  معه  باالتصال  منضبط،   طفل 

اآلباء واألمهات أكثر تأثيراً يف تربية أبنائهم.ي
 كما يقدم الدليل تعريفاً باخلدمات احلكومية التي ميكن
للضغط تعرضهم  خالل  واألمهات  اآلباء  تساعد   أن 
 النفسي، أو أثناء العنف ضد األطفال. وكذلك معلومات
 حول اخلدمات احلكومية املقدمة لألسر بهدف مواصلة
الرعاية وحدات  يف  ومنوهم  أطفالهم  صحة   متابعة 

الصحية األولية.ي
 كما يقدم الدليل معلومات عن اخلدمات احلكومية التي
أطفالهم تربية  يف  واألمهات  اآلباء  تساعد  أن   ميكن 
احلضانات خدمة  املثال:  سبيل  على  إيجابية.   بطريقة 
والتابعة املصرية  احملافظات  انحاء  جميع  يف   املنتشرة 
تنشئة يف  تساهم  والتي  االجتماعي  التضامن   لوزارة 
املدرسي، قبل  وتعليمه  واالخالقية  االجتماعية   الطفل 
 وكذلك اخلدمات احلكومية التي ميكن أن تساعد اآلباء
 واألمهات خالل تعرضهم للضغط النفسي، أو أثناء العنف
 ضد األطفال مثل خطة جندة الطفل ١٦٠٠٠، وخدمات
للمساعد والسكان  الصحة  للوزارة  الساخنة   اخلطوط 

 األسرة يف الوقاية وعالج فيرس كورونا.ي

اإلجراءات على  ترتب  وما  كورونا  فيروس  انتشار   ومع 
 االحترازية ملواجهته، نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، صار
 من املهم تزويد اآلباء واألمهات بوسائل التربية اإليجابية،
هذا يحاول  ما  وهو  الظرف،  هذا   تساعدهم يف جتاوز 

الدليل تقدميه.ي
تكافل أسر  من  أسرة  مليون   ٢.٤ الدليل  هذا   ويخدم 
 وكرامة عن طريق جلسات التربية األسرية التي تقودها
 شبكة كبيرة من الرائدات االجتماعيات (٢٤٠٠) ومكلفات
يف املسجلني  األطفال  وكذلك   ،(٤٥٠٠) العامة   اخلدمة 
املدرسات خالل  من  وذلك  وأسرهم،   احلضانات 
 واملشرفني املدربني على تطبيق هذا الدليل مع األطفال،

وتوصيل املعلومات الواردة فيه إلى أسرهم.ي
 باإلضافة إلى هذا الدليل، فقد حرصنا على تقدمي املادة
ورسومات وأفالم  للخبراء  فيديوهات  شكل  يف   العلمية 
 توضيحية، وضمهم جميعاً يف فالش الكتروني لكل رائدة

وصول لضمان  وذلك   . عامة  خدمة  ومكلفة   اجتماعي 
املعلومات مبنتهى الدقة إلى كافة األسر املستهدفة.ي

املتحدة األمم  هيئة  أشكر  أن  إال  يسعني  ال  النهاية   ويف 
تطوير يف  دعمهم  على   ( مصر  يونيسف   )  للطفولة 
بالشراكة اإليجابية  األسرية  التربية  منهج   وتطبيق 
االجتماعي. التضامن  وزارة  مع  الكامل       والتعاون 
 ومؤسسة                     على وضع املادة العلمية للدليل.
التضامن بوزارة  للتنمية االجتماعية  برنامج وعي   كذلك 
 االجتماعي الذي قام بتدريب الرائدات االجتماعيات على
مع تطبيقه  يف  االجتماعات  الرائدات  ومتابعة   الدليل 
 األسر يف احملافظات املختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق

مع إدارة املرأة بوزارة التضامن االجتماعي.ي

Family Hub   
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ما الغرض من هذا الدليل؟

 يوفر الدليل مجموعة من األدوات والتقنيات العملية التي ميكن أن تساعد اآلباء واألمهات على تقدمي أفضل
 رعاية ألطفالهم (التربية اإليجابية). وتركز على بناء عالقات صحية وقوية بني اآلباء وأطفالهم، كما تقدم

حلوالً للمشكالت اليومية يف تربية األطفال.ي
 كذلك التعامل مع سلوكياتهم وفق أساليب علمية، حتقق أفضل النتائج ملصلحة األطفال. كما تركز على تربية

 طفل منضبط، باالتصال معه واالستماع إليه، ليكون اآلباء واألمهات أكثر تأثيراً يف تربية أبنائهم.ي
 كما يقدم الدليل تعريفاً باخلدمات احلكومية التي ميكن أن تساعد اآلباء واألمهات خالل تعرضهم للضغط
بهدف لألسر  املقدمة  احلكومية  اخلدمات  حول  معلومات  وكذلك  األطفال.  ضد  العنف  أثناء  أو   النفسي، 

مواصلة متابعة صحة أطفالهم ومنوهم يف وحدات الرعاية الصحية األولية.ي
 ومع انتشار فيروس كورونا وما ترتب على اإلجراءات االحترازية ملواجهته، نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، صار
 من املهم تزويد اآلباء واألمهات بوسائل التربية اإليجابية، تساعدهم يف جتاوز هذا الظرف، وهو ما يحاول

 هذا الدليل تقدميه.ي

انتشار العنف

السلبية السلوكيات  مع  التعامل  على  قدرتهم  لعدم  إما  األطفال  مع  للعنف  واألمهات  اآلباء  من  كثير   يلجأ 
 ألبنائهم، أو ألنهم استنفدوا كل احللول التي لديهم أو ألنهم يتعرضون لضغط نفسي يجعلهم أقل صبًرا على
 هذه السلوكيات. كما أشرنا، قد تؤدي ظروف انتشار فيروس كورونا إلى انتشار العنف األسري جتاه األطفال
 نتيجة زيادة العبء النفسي على اآلباء واألمهات وبقاء األطفال لفترة طويلة يف املنزل مما يصيبهم باإلحباط
 ويزيد من السلوكيات السلبية. ويتخذ العنف جتاه االطفال أشكاًال عديدة منها العنف اجلسدي مثل استخدام

الضرب كوسيلة للعقاب، كما يشمل العنف النفسي مثل اإلهانة والسباب والتقليل من شأن الطفل.ي
التعرض حملتوى التكنولوجيا مثل  لزيادة استخدام  نتيجة  له األطفال  يتعرض  أيًضا لذي  العنف   من أشكال 
 عنيف أو دموي أو جنسي أو التعرض لضغوط أو ابتزاز من أشخاص عبر اإلنترنت. وتزيد فرصة التعرض
أو املدرسة  عن  بعيًدا  األطفال  يقضيها  التي  الفراغ  أوقات  زيادة  بسبب  حالًيا  اإلنترنت  خالل  من   للعنف 

احلضانة أو األنشطة اخلارجية.ي
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 ويستعرض الدليل خمس من أدوات التربية
اإليجابية، وهي: س

العناية مبقدمي الرعاية
اآلباء مساعدة  على  اجلزء  هذا   يركز 
بصحتهم االعتناء  على   واألمهات 
والضغوط التوتر  ومواجهة   النفسية 
 النفسية، والتحلي بالصبر للتعامل بشكل
 صحي مع سلوكيات أبنائهم الصعبة دون

التأديب اإليجابياللجوء إلى العنف. س
ميكن ونصائح  أدوات   ويشمل 
السلوكيات لتشجيع   تطبيقها 
مع والتعامل  لألبناء   اإليجابية 
صحي بشكل  السلبية   السلوكيات 

التعلم وتطويروسليم.س
املهارات

اقتراحات اجلزء  هذا   يعطي 
 مكثفة ألنشطة ميكن ممارستها
أعمارهم، بحسب  األطفال   مع 
 تفيد يف شغل وقت األطفال يف
باإلضافة مفيدة  مهارات   تعلم 
السلوكيات من  احلد   إلى 

السلبية.س

الصحة والتغذية
 يقدم معلومات عن التغذية الصحية
على واحلفاظ  البدني   والنشاط 
مصادر مع  النفسية.   الصحة 
جائحة حول  للمعلومات   موثوقة 

فيروس كورونا.س

دعم األطفال معنوًيا
 معنوياً ونفسياً، مع توطيد العالقة

بني اآلباء واألبناء. ش

١٠
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١

 يتعرض اآلباء واألمهات للعديد من الضغوط اليومية سواء يف العمل أو رعاية
مصدر كان  وأياً  والشخصية.  األسرية  العالقات  على  احلفاظ  أو   األطفال 
العناية بأنفسهم، بهدف احلفاظ الوالدان  يتعلم   الضغوط فمن الضروري أن 

على سالمتهم الشخصية، ومن أجل أطفالهم أيضاً.س
األبناء تربية  يف  مهماً  عامًال  تشكل  ببعضهما  الطيبة  األبوين  عالقة  أن   كما 
أفراد بني  والتوتر  العنف  وتقليل  املنزل  داخل  متناغمة  بيئة  على   واحلفاظ 

األسرة.س
 ومع انتشار فيروس كورونا، تأثرت العديد من األسر اقتصادياً، حيث تناقصت

مواردهم املالية جراء اإلجراءات االحترازية.س

العناية بمقدمي 
 الرعاية



١٣

أ. االعتناء بأنفسكم واالهتمام بها

ليس عليكم أن تكونوا مثاليني
 دائما ما نعيش ضغوطاً حادة، ويف تلك الظروف ليس الهدف أن تكونوا مثاليني، بل أن تهتموا 

باألسرة وقت احملنة بهدوء وحب.س

أنتم لستم وحدكم
ابحثوا عن شخص ما للتحدث معه كل يوم، صديق أو قريب. وال تخشوا طلب املساعدة.س 

خذوا قسًطا من الراحة
 ضعوا قائمة باألنشطة الصحية التي حتبون القيام بها عندما يكون األطفال نائمني، افعلوا شيًئا
 ممتًعا أو مريًحا ألنفسكم: استمعوا إلى أغنية أثناء القيام بأشياء يف جميع أنحاء املنزل، أو
 شاهدوا حلقة من برنامجكم املفضل، أو استمعوا إلى الراديو، أو ميكنكم أخذ حمام، أو ببساطة

قوموا بالتمشي يف املنزل. ي

 إذا كان لديكم طفل ال يتوقف عن البكاء، فال 
 بأس في أخذ استراحة قصيرة لمدة ١٠ دقائق،
 ووضعه على ظهره في مكان آمن واالبتعاد
 لمدة عشر دقائق. قوموا خاللها بالنظر عبر

 النافذة لبعض الوقت أو التجول في أرجاء
 المنزل. واطمئنوا على الطفل كل خمس إلى

عشر دقائق



5

بالغضب  إذا مررمت مبوقف جعلكم تشعرون 
القلق، أو  االرتباك  أو  التوتر  أو   الشديد 

فجّربوا هذه اخلطوات:س

 اخلط الساخن هو خدمة حكومية مجانية تابعة لوزارة الصحة
 والسكان يعمل بها مجموعة من العاملني واملتخصصني يف الصحة
 النفسية الذين مت تدريبهم على تقدمي الدعم النفسي املتخصص
خلدمات الوصول  يستطعيون  ال  والذين  منازلهم  يف   للمواطنني 
 الصحة النفسية أثناء هذه األوقات العصييبة. تستمر اخلدمة من
الساعه التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساًء طوال أيام األسبوع

كيف تهدئون من أنفسكم؟

١٤

 مارسوا نشاطاً مختلفاً (طبخ،
ترتيب املنزل، كي املالبس...)س

 ابتعدوا عن ما يحدث
ملدة عشر دقائق فقط

١

 خذوا خمسة أنفاس
طويلة وبطيئة

٢

٣

 اتصلوا بوزارة الصحة
 والسكان على اخلط الساخن

  للصحة النفسية علي رقم
 08008880700 أو رقم

0220816831 

 إذا كنتم تشعرون بالضغط
 النفسي أو عدم القدرة على

التأقلم مع ما يجري



 مع انتشار فيروس كورونا تزداد
 األعباء على الوالدين، حيث يكون

 لزامًا عليهما التعامل مع
 الضغوط المالية ورعاية األطفال

 والعمل مع الحفاظ على صحة
 أفراد األسرة، مما قد يكون له

 تأثير سلبي على أي عالقة مهما
 بلغت متانتها، ومن ثم يشكل

 تعلم التواصل بشكل أفضل أمًرا
 هاًما، ليس فقط لعالقتكم، ولكن

أيًضا لصحة أطفالكم وعافيتهم

١٥© UNICEF/2019/Ahmed Hayman



ب.  التواصل على نحو أفضل بين األبوين

نصائح لتحسين التواصل بين األبوين:

ملاذا يعد االنسجام والتناغم يف البيت مهًما لألطفال؟
 يعاني األطفال الذين يشهدون عنفاً أسرياً من مشاكل سلوكية ميكن أن تؤثر على تركيزهم يف املدرسة،

 أو تظهر كسلوك اجتماعي مثير للمشاكل.س
يصبح األطفال أكثر عرضة لإلصابة بالقلق واالكتئاب.س

 إننا منثل قدوة ألطفالنا، واستمرار رؤية الصراعات من شانه أن يعلمهم كيف يتصفون بالعنف جتاهنا
وجتاه اآلخرين.س

تعلم ثم يشكل  متانتها، ومن  بلغت  أي عالقة مهما  تأثير سلبي على  لها  يكون  أن  املستمرة ميكن   الضغوط 
التواصل بشكل أفضل أمراً هاماً، ليس فقط لعالقتكم، ولكن أيضاً لصحة أطفالكم وعافيتهم.س

ومع انتشار فيروس كورونا، تزداد األعباء على كاهل الوالدين نفسياً واجتماعياً واقتصادياً.س

 اختاروا الوقت
 املناسب للتحدث

معًا

١٦

 عليكم أن تكونوا١٢
مستمعني جيدين:ش

٣
قدموا طلباتكم بطريقة إيجابية:س

 ال تقاطعوا من يتحدث.
 وأظهروا اهتماماً حقيقياً

 مبا يقوله الشريك.
 عالمات االنتباه هي:

 امليل إلى األمام واإلمياء
 بالرأس، وطرح أسئلة

للفهم.ش

 الطلب اإليجابي هو مطالبة الشخص بالقيام بعمل ما، وليس
 التوقف عن فعل شيء ما. مثال: "من فضلك حتدث بصوت

منخفض" بدالً من "توقف عن إحداث الضوضاء".س
املهارات الالزمة لتقدمي طلب إيجابي  
 النظر إلى الشخص، وقول ما تريده أن يفعله بالضبط بصوت

مهذب وهادئ، مع إخباره كيف سيجعلك ذلك تشعر.ش
استخدموا عبارات مثل:ي

"أنا نفسي إنك تعمل كذا.."ش
"هنبسط أو لو أنت عملت كذا.."ش

"مهم جًدا بالنسبة لي إنك تساعديني يف كذا.."ش

 أظهروا شكركم وامتنانكم على محاولة الشريك أن
يكون أفضل:س

٤
 إن توجيه الشكر إلى الطرف اآلخر (حتى على القيام بأشياء من
 املفترض أن تكون "واجباً" مثل القيام بأعمال املنزل الروتينية أو

 رعاية األطفال) يجعله يشعر بالتقدير والرضا عن نفسه، كما أنها
تظهر أنك تالحظ األشياء الطيبة.ش



٥
عليكم تعلم التعبير عن املشاعر السلبية:س

 يف بعض األحيان نحتاج إلى التعبير لبعضنا البعض عن مشاعرنا السلبية إزاء سلوك الطرف اآلخر، على سبيل املثال: إذا كان يتصرف بطريقة
مزعجة أو بطريقة جتعلنا نشعر بالسوء أو عدم التقدير.ش

مهارات للتعبير عن املشاعر السلبية إزاء سلوك معني:س

النظر إلى الشخص والتحدث بحزم.س
ذكر بالضبط ما فعله وأزعجك: "أنا بتضايق ملا بتتعصب واحنا بنتكلم يف املصاريف بالذات قدام الوالد".س

إخباره ماذا ميكن أن يحدث للمساعدة يف تخطي املوقف أو كيفية ذلك: "بعد كدة ممكن نتناقش يف املصاريف بهدوء وبعد ما الوالد يناموا؟"س
 اقترحوا كيف ميكن منع حدوث ذلك يف املستقبل "بعد كدة ممكن نتكلم يف املصاريف أول كل أسبوع ونحاول نحط خطة عشان ما نتزنقش آخر

الشهر "س

 إلقاء اللوم يؤدي إلى إعاقة التواصل ويضع الناس يف مواجهة بعضهم البعض، بدالً من التوحيد بينهم حلل املشاكل. ميكنكم حل مشاكلكم دون
القول بإن أحد األطراف على خطأ واآلخر على صواب.س

 من ناحية أخرى، فإن البدء يف محادثة بذكر لفظة "أنا" يؤدي إلى تخفيف الضغوط على شريكك.  فبدء جملتك بكلمة "أنت" يؤدي إلى إلقاء اللوم
أو االنتقاد أو إصدار األحكام، وكثيراً ما يؤدي هذا إلى توليد الغضب أو اإلحباط.س

 ي"أنا محتاجة أرتاح ربع ساعة آخر اليوم، هنبسط أو لو قدرت تعّشي الوالد النهاردة" بدالً من "مينفعش يعني تعمل سندوتش للعيال يتعشوا بيه؟ هو
أنا الزم أعمل كل حاجة؟!"س

"ممكن لو سمحت تسّكت البنت حلد ما أكلم ماما أطمن على صحتها؟" بدالً من "مش قادر حتى تهّدي البنت حلد ما أخلص كالم يف التليفون؟" 

ركزوا على قول ما تشعرون به مع عدم لوم الطرف اآلخر أو انتقاده:ص ٦

 إذا كان لديكم خالف ما، وبدأ اجلدال يتصاعد، فخذوا هدنة واقترحوا أن يبتعد كل منكما عشر دقائق، اذهبوا إلى غرفة أخرى أو اذهبوا إلى
التمشية إذا أمكن.س

عليكم التوقف والهدوء لبرهة:س  ٧

٨
قوموا بقضاء بعض الوقت معًا بدون األطفال:س

 شاهدوا فيلماً معاً، وتشاركوا شيئاً مضحك سمعتموه أو قرأمتوه، أو حتى استمتعوا ببعض الوقت الهادئ بعد نوم األطفال مع كوب من الشاي بجوار
النافذة.س

١٧

 إذا كنِت تتعرضني للعنف أو التهديد من
 األشخاص املقربني أو غيرهم، ميكنِك طلب

املساعدة من خالل اخلط الساخن 15115
 اخلاص مبكتب شكاوى املجلس القومي 

 للمرأة

 هذه اخلدمة املجانية تابعة للمجلس القومي للمرأة
 وتوفر الدعم النفسي و القانوني لكل النساء

 والفتيات الالتي يتعرضن للعنف بكل أشكاله من
 خالل محامني متخصصني وأخصائيني اجتماعيني،

ويتم ذلك يف سرية تامة

مجاناً واإلجتماعية  القانونية  املشورة  اخلط   يقدم 
للسيدات، كما يقدم املساعدة املجانية فى حالة التقاضى 
 من خالل إحالة الشكاوى التى تتطلب اللجوء للقضاء إلى
خالل من  اخلط  مع  واملتعاونني  املتطوعني   احملامني 
الشكاوى اخلط  يحيل  كما  القضائية،  املساعدة   برنامج 

الوارده اليه إلى جهات االختصاص ويتابعها حللها

مثال:



ج. نصائح للتعامل مع الضغوط المالية
ملاذا يجب إشراك أوالدكم املراهقني (أكبر من ١٢ سنة) يف إعداد ميزانية األسرة؟

قوموا بتخطيط امليزانية معًا:س
احضروا قطعة من الورق أو صحيفة قدمية أو صندوق من الورق املقوى وأقالم ملونة مختلفة:ض

١٨

كل أموالنا  ننفق  فيم   اسألوهم: 
شهر؟

 ارسموا صوًرا لعناصر اإلنفاق (طعام، إيجار،
كهرباء، ماء، إلخ.) ودونوا تكلفة كل عنصر.ش

أساسي األشياء  هذه  من  أي   اسألوهم: 
 (األشياء التي ال ميكننا التوقف عن اإلنفاق
من التي  (األشياء  أهمية  أقل  وأيها   عليها)، 
 اللطيف أن تكون لدينا ولكنها ليست ضرورية

للحياة)؟
 ناقشوا األمر مع أطفالكم وضعوا عالمة على

العناصر األساسية والعناصر غير األساسية.ش

وكيف املال  من  لدينا  كم   اسألوا: 
ننفقه؟

 حددوا كيفية إنفاق ما لديكم (مع التركيز على
 االبتعاد عن املصروفات السلبية مثل التدخني)
املال متلكون  ال  التي  العناصر  تغطية   وكيفية 

لها:س
هل أرخص؟  خيارات  عن  البحث  ميكننا   هل 
بترشيد واملياه  الكهرباء  يف  التوفير   ميكننا 
 استخدامنا؟ هل ميكننا صنع األشياء يف املنزل
 بدالً من شرائها؟ هل هناك طرق أخرى لكسب

املزيد من املال؟

 تكافح العديد من األسر من
 أجل تغطية نفقاتها، ولكن

 دائمًا هناك أشياء يمكننا
 القيام بها لتخفيف من

الضغوط المالية

من ميثله  وما  املال،  قيمة   يعلمهم 
ضرورات واحتياجات.س

 يجعلهم على دراية بوضع األسرة، ويُرشد
طلباتهم، وما يتوقعونه من والديهم.س

اإلنفاق، أولويات  ترتيب   يعلمهم 
واتخاذ القرار بشأنه.س
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١٩

 د. كيف تتعاملون مع وجود أكثر من طفل
في المنزل؟

قد تكون رعاية أكثر من طفل أمراً مرهقاً خاصًة إذا كانوا جميعاً يف أعمار متقاربة.ش
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٢٠

 مشاركة األطفال األكبر سنًا يف رعاية أشقائهم األصغر
سنًا: ش

ألعمارهم املناسبة  املسئوليات  بعض  يتولون   اجعلوهم 
مثل األخوين)  بني  العالقة  توتر  أن  ميكن  األكبر   (املسئوليات 

الغناء لهم أو مساعدتهم على غسل أيديهم.ش
هل لديكم طفل كبير؟

سنه) مع  يتناسب  (مبا  األصغر  أخته  أو  بأخيه  يعتني   دعوه 
فرعاية األطفال تعلمهم حتمل املسئولية وتخلق رابطاً بني األخوة

ضعوا خطة للمشاركة يف األلعاب واملوارد:ش

 إذا كانت هناك لعبة أو جهاز يستخدمونه للترفيه، فضعوا جدوالً
زمنياً ملن يستخدمها ومتى.ش

ما هي املشكلة بالضبط؟
 أخويا بيلعب بالكورة من الصبح ومش راضي يديهالي شوية".

س

مباذا يشعر كل واحد منكم؟
زهقان "أنا  معاه"،  يالعبني  راضي  مش  ألنه  متضايق   أنا 

والكورة هي احلاجة الوحيدة اللي مسلياني". س
ما هي احللول املمكنة؟ (دعوهم يأتون بإجابات). س

أحدهم يلعب بها واآلخر ال يفعل (واحد منا فقط يفوز). س
 يأخذ األب أو األم الكرة وال أحد سيلعب بها (ال أحد يفوز).

س

كل منهما يلعب بها ملدة خمس عشرة دقيقة (كلنا نفوز). س
اطلبوا منهم اختيار حل واحد. س

جربوا احلل وحتققوا إذا كان فعاًال. س
يف املشاكل  هذه  مثل  جتنب  كيفية  يف  أطفالكم  مع   فكروا 
لتمضية أخرى  إيجاد حلول  أو  (مثل وضع جدول   املستقبل 

الوقت). س

 يف املرة التالية التي يبدأ فيها أطفالكم يف االشتباك واخلصام من
أجل شيء ما، اطرحوا األسئلة التالية:ش

عليكم بحل اخلالفات بينهم عن طريق تعليمهم
إيجاد احللول التي ترضي جميع األطراف:ش 
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تقاسموا العبء
ليس من السهل االعتناء بأسرة ومنزل، لذا، فإن تقاسم املسئوليات يجعل األمور أسهل.س

ال بأس من طلب املساعدة عندما تشعرون بالتعب أو حتتاجون إلى استراحة.س
 قوموا بتوزيع املسئوليات املنزلية بالتساوي بني البالغني يف املنزل، وإعطاء أطفالكم حصة من املسئوليات

املناسبة ألعمارهم.س

 ميكنكم تقدمي الطلبات بطريقة
إيجابية: ش

دقايق خمس  تديني   س"ممكن 
 أخلص اللي بعمله وبعدين هركز
 معاك؟" بدالً من "ما تصدعنيش

دلوقتي أنا مشغول".س

وركزوا السلبية  مشاعركم  عن   عبروا 
على استخدام رسائل "أنا": ش

بكلمة تبدأ  جمل  استخدام  من   بدالً 
أو اللوم  إلقاء  إلى  متيل  التي   "أنت" 
ما على  ركزوا  اآلخر،  الطرف   انتقاد 
 تشعرون به: "أنا بتضايق ملا مش بتقعد
دنيا يف  عايش  ""أنت  من  بدالً   معايا" 

تانية ومش حاسس بيا خالص".س

عليكم بتشجيع الصراحة والتواصل املفتوح بني أفراد األسرة

٢١

ه. نصائح لبيت أكثر سعادة

 استمعوا لآلخرين
بانتباه وال تقاطعوهم.س



٢٢

 لعبة "أنا عمري": يرفع كل شخص عشرة أصابع وكل شخص عليه عندما يأتي عليه الدور أن يقول شيًئا واحًدا لم يفعله يف حياته، مثًال:
 "عمري ما طلعت الهرم". إذا كان اآلخرون قد فعلوا هذا الشيء سيخسرون نقطة - وينزلون إصبعاً من العشرة -. يحاول كل شخص أن
 يختار شيئا لم يفعله هو لكنه متأكد من أن بقية الالعبني قد فعلوه، والفائز هو من يحتفظ بالعشرة نقاط مبعنى أنه لم يفعل أي شيء من

 التي فعلها بقية الالعبني. ش

 لعبة "بدون كالم": قسموا أفراد األسرة إلى فريقني ويتناوب كل فريق التمثيل أو رسم عنوان فيلم أو مسرحية أو مسلسل تلفزيوني وعلى
الفريق اآلخر أن يخمن اسمه يف أربعني ثانية. ش

 من أنا: امنحوا كل شخص قطعة من الورق لكتابة اسم شخصية حقيقية أو خيالية. اطووا األوراق واخلطوها يف وعاء. يختار كل شخص
 شخصية واحدة ويضع الورقة على جبينه -بدون قراءتها- ويبدأ يف طرح األسئلة على اآلخرين لتخمني الشخصية التي لديه. ولكل شخص

عشرة أسئلة فقط ويجب أن تكون اإلجابة بنعم أو ال. مثال: "هل أنا العب كرة قدم؟ هل ألعب يف ليفربول؟ هل أنا محمد صالح؟"ش

قوموا بقضاء
الوقت مًعا كأسرة

كما ميكنكم لعب األلعاب األسرية مثل

مشاهدة فيلم.س

 تناوب األدوار يف سرد القصص
املضحكة.س

 احلديث عن تاريخ األسرة
 وإخبارهم بقصص ممتعة ورائعة

عن أجدادهم.س
© UNICEF/2019/Ahmed Hayman



٣ ٢ ١

و. كيفية موازنة رعاية األطفال مع العمل
من المنزل 

٢٣

 ضعوا مع أطفالكم خطة
 يومية

 خططوا أوقات عملكم مبا يتوافق مع وقت
 اللعب أو الدراسة ألطفالكم.ص

الكايف، بالقدر  كباراً  أطفالكم  كان   إذا 
الوقت بعض  منحكم  أهمية  لهم   فسروا 
تقوموا ألن  عملكم. خططوا  إلنهاء   الهادئ 
 يف فترات الراحة اخلاصة بكم باالطمئنان

عليهم ومشاركتهم هذه الفترات.ص

 عليكم بوضع أهداٍف واقعية وصغيرة لتحقيقها على مدار اليوم. بهذه
 الطريقة لن تشعروا باإلحباط. ثم الحظوا ما هو فّعال وقوموا بتغيير

خططكم وفًقا لذلك.ص
أو مكاملات  تلقي  املستحيل  من  كان  إذا  العمل  مع صاحب   تواصلوا 
وما قدراتكم  بشأن  واضحني  وكونوا  اإلنترنت،  عبر  اجتماع   حضور 

ميكنكم تقدميه ، سيساعدكم ذلك على إيجاد احللول.ص

 شاركوا  العبء مع باقي
 األشخاص البالغني

املوجودين باملنزل
لرعاية الالزم  الوقت  وقسموا  معاً   تواصلوا 
 أطفالكم فيما بينكم، واعثروا على جدول زمني
 يسمح لكم بأداء عملكم واستمرار قضاء بعض

الوقت األسري معاً.ص
ملناوبة فخططوا  املنزل،  من  تعملون  كنتم   إذا 
رعاية مع  العمل  لتبديل  ساعتني  ملدة   العمل 

األطفال والقيام باملسئوليات األخرى.ص
ص.

 اعملوا على حتقيق أقصى
 استفادة من وقت قيلولة

أطفالكم
النهار، خالل  قيلولة  أطفالكم  أخذ   إذا 
 سيكون هذا هو الوقت األمثل إلجناز بعض

العمل.ص

٤
خصصوا مساحة يف املنزل للعمل

 خصصوا مكاناً هادئاً ومريحاً يف املنزل للعمل، إن
يزال فال  ممكًنا،  ذلك  يكن  لم  وإن  ذلك،   أمكن 
اجلوار، يف  أطفالكم  وجود  مع  العمل   بإمكانكم 
بعض إلى  بحاجة  كنتم  إذا  معهم  تواصلوا   ولكن 
 الوقت الهادئ إلجراء أي مكاملات أو التركيز على

مهمة ما.ص

٥
كونوا أمناء مع أنفسكم ومع صاحب العمل
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٢٤

ي. نصائح آلباء وأمهات األطفال ذوي اإلعاقة

٣٤

٥

٦

٧
٨

٢ ١
 حتدثوا إلى اآلباء األخرين ممن هم
قراءة كما ميكنكم   يف وضع مماثل، 
 قصص اآلباء وتبادل اخلبرات معهم
 من خالل املجموعات الداعمة عبر

اإلنترنت.س

للمنظمات ميكن   التواصل: 
اإلعاقة مجال  يف   املتخصصة 
واملجموعات اخلاصة   واحلاالت 
املفيدة املعلومات  تقدمي   الداعمة 
من واحلد  االجتماعي   والدعم 
ميكنكم كما  بالوصمة.   الشعور 
احمللية املنظمات  مع   التواصل 
على االجتماعي  التضامن   ووزارة 

١٥٠٤٤ ملعرفة الدعم عبر الهاتف.ص

الذي الوقت  يف  مستعدين   كونوا 
 يكون من الصعب التفكير يف ذلك،
سيعتني ملن  خطة  وضع   عليكم 
اآلخرين األسرة  وأفراد   بطفلكم 
باملرض. شعوركم  حالة   يف 
إحساًسا ذلك  لكم   وسيوفر 
حالة يف  والطمأنينة   باألمان 

حدوث أي طوارئ.ص

وقتاً األمر  يستغرق  قد  بأنفسكم:   ترفقوا 
هذا يف  األمور  بني  املوازنة  لتعلم   أطول 

املوقف اجلديد، فتحلوا بالصبر.ص

أو باالرتباك  اآلخرون  أطفالكم  يشعر   قد 
لهم الموقف  شرح  حاولوا   اإلهمال. 
موجودين تزالون  ال  أنكم  لهم   وأظهروا 

من أجلهم.س
طبيب مع  اتصال  على  البقاء   حاولوا 

الطفل عبر الهاتف، إن أمكن ذلك.س
التي األسرية  باألنشطة  القيام   حاولوا 
األلعاب. بعض  لعب  مثل  الجميع،   تضم 
الوقت بعض  قضاء  أيًضا  حاولوا   ولكن 
على أطفالكم  من  طفل  كل  مع   الممتع 

حدة.س

قد تكون رعاية طفلك املعاق صعبة وقد تؤثر على عالقتكم مع الشريك اآلخر، لذا:س
استمروا يف التواصل.س

جتنبوا اللوم.س
تأكدوا من أن كل فرد يقوم بدوره يف رعاية الطفل حتى لو كنتم تقومون باملهام املطلوبة بطريقة مختلفة.س

اسألوا األصدقاء أو العائلة أو اجليران عما إذا كان ميكنهم املساعدة لبعض الوقت حتى تتمكنوا من قضاء بعض الوقت معاً كزوجني.س
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٢

أساس هو  باألطفال  وطيدة  عالقة  على  واحلفاظ  املعنوي  الدعم  توفير   إن 
بها أطفالنا حسب أن ندعم  التي ميكننا  الطريقة  السليمة، وتختلف   التربية 

سنهم. س

الكثير من األطفال كورونا قد عرض  انتشار فيروس  فإن  السياق،   ويف هذا 
أو رؤيتهم ألصدقائهم  وعدم  املنزل  يف  بقاءهم  نتيجة  معتادة،  غير   لضغوط 

أجدادهم، لهذا فهم يحتاجون دعماً معنوياً. س

 دعم األطفال
معنوًيا



٢٧

 أ. األطفال من عمر
 الميالد وحتى ست

سنوات

© UNICEF/2019/Rehab El Dalil

احرصوا علي إلحاق أطفالكم بدور الحضانة
إلى بانتظام  الطفل  ذهاب  يساهم  حيث  باحلضانة.  أطفالها  إحلاق  على  مصرية  أسرة  كل  االجتماعي  التضامن  وزارة   حتث 
 احلضانة يف بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته العقلية والنفسية واالجتماعية، وقدراته يف التواصل واملشاركة مع اآلخرين. مما
 يجعله أكثر ثقة بنفسه، ويعد الطفل ويؤهله  لاللتحاق  باملدرسة يف املرحلة االبتدائية ويزيد من حتصيله الدراسي، كما يطور

عالقاته االسرية واملدرسية.س
 وتقدم وزارة التضامن االجتماعي خدمات تربوية وتعليمية إلى األسرة املصرية من خالل احلاق األطفال بدور احلضانات حيث
 يوجد عدد ١٤ ألف حضانة معتمدة من وزارة التضامن االجتماعي ومنتشرة يف كافة انحاء اجلمهورية، وتسعي  الوزارة أيضا الي
لعدد ١٠٠٠ استثناءات  املرخصة ومنح  أوضاع احلضانات غير  وتوفيق  التراخيص  تيسير  واالتاحة من خالل   توسع اخلدمة  

حضانة غير مرخصة وفقا لتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة املصرية مبرحلة الطفولة املبكرة.س
 يتوفر يف هذه احلضانات شروط ومعايير اجلودة القومية والتي تتضمن معايير وشروط  البيئة الفيزيقية، وا لتعلم من خالل

اللعب، والتغذية السليمة والرعاية الصحية والنفسية واالجتماعية لطفل احلضانة.س



5٢٨

الحظوا كيف يعبر أطفالكم يف سن ٠-٦ سنوات عن مشاعرهم السلبية:ش

عالمات تشير إلى امللل:ا

عالمات تشير إلى اإلجهاد النفسي:ا

اقتراحات للتعامل مع مشاعر أطفالكم يف سن ٠-٦ سنوات:ش

ثبتوا واألمان،  الطبيعية  باحلياة  أن تعطي إحساساً  يومية منظمة، من شأنها   قوموا بوضع خطط 
 أوقات تناول وجبة اإلفطار، وتنظيف األسنان، وارتداء وتغيير املالبس، ووقت اللعب، والقيلولة، وتناول

وجبة الغداء، ووقت االستحمام، وقصة وقت النوم وما إلى ذلك.ش
اجلسوا معاً وغنوا أغنية مألوفة قبل النوم.ش

امنعوا إحساسه بامللل من العابه، فدعوه يستخدم بعض ألعابه ملدة أسبوع والباقي يف األسبوع التالي.ش
ساعدوه على التعبير عن مشاعره من خالل:ش

 اهتزازات القلق": هز أطرافك إذا كنت تشعر باالضطراب والتوتر، الهدف من هذه الطريقة هو"
  شغل األطراف اليدين (فردهما وثنيهما لدقائق، مثًال) القدمني (هزهما لدقائق).ش

رسم "كيف أشعر"، للتعبير خاللها عما يشعر به.ش
 اللعب بالعرائس: "هذا هو أرنبي "أرنوب"، يف رأيك مباذا يشعر "أرنوب"؟. فاألطفال الصغار يعبرون

عن مخاوفهم وأفكارهم من خالل اللعب قبل أن يتمكنوا من وصفها بالكلمات.ش

عليكم بالتحلي بالصبر معهم.ش
 تصرفوا بإيجابية واهتموا بأنفسكم، فاألطفال (خاصة الصغار) يلتقطون
ووضعية وملستنا،  صوتنا،  من  واإلجهاد  بالضغوط  وشعورنا   مزاجنا 

جسدنا، وما إلى ذلك.ش
 خصصوا الكثير من الوقت للتالمس اجلسدي واحتضان الطفل، وزيدوا
من التواصل اجلسدي قبل النوم، وكونوا متجاوبني مع إشاراته وصراخه.ش

التذمر والتباكي (الّزن).ش
صعوبة يف التركيز أو املشاركة يف اللعب.ش

يصبح الطفل أكثر عدوانية.ش

قد يبدو أنه "يفقد" مهارات التدريب على استخدام القصرية (مرحاض الصغار).ش
أن يكون الطفل أكثر تعلقاً بالوالدين وأكثر التصاقاً بهما.ش

االستيقاظ ليًال أكثر من املعتاد.ش



Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Mauris consectetur, 
quam at sagittis malesuada, ex justo 
luctus arcu, vitae tempor risus odio eu 

بالضغوط يشعرون  كانوا  ما  إذا  سنوات   ٠-٦ سن  يف  األطفال  مع  تتعاملون   كيف 
والتوتر بشأن وباء كورونا؟

استمعوا إليهم وتفهموا حقهم يف القلق أو الشعور بامللل أو اإلحباط.ش
ادفعوهم للتعبير عما يجول بداخلهم من خالل سؤالهم عما يشعرون به.ش

أكدوا لهم أنكم موجودون للحفاظ على سالمتهم وعمل أي شيء حلمايتهم.ش
 إذا طرحوا أسئلة حول وباء كورونا، كونوا صادقني معهم:ش

٢٩

استفيدوا من الوقت:ي
 من وسائل الدعم النفسي وتوطيد العالقة
 مع األطفال هو قضاء وقت ممتع معهم.

 عليكم تخصيص وقت ثابت لذلك كل يوم حتى
 يتطلعوا إليه. اسألوهم عما يريدون فعله

لتشجيع مهاراتهم على اتخاذ قراراتهم. ش
 يمكن االستفادة من الوقت الطويل في

 المنزل، بسبب اإلجراءات االحترازية لمواجهة
 انتشار فيروس كورونا، يمكن أن يكون وقتًا

ثمينًا، يساهم في التقارب. ش

ماذا يحدث إذا أصيب شخص ما باملرض؟ "سيكون لديه نزلة برد أقوى من املعتاد".ش
وإذا كنتم ال تعرفون اإلجابة، فابحثوا عنها معاً من مصادر موثوقة.ش\

ابعدوهم عن األخبار املتالحقة.ش
 اجعلوهم يشاركون يف وضع خطة لليوم وامنحوهم املرونة وبعض الوقت احلر، فمن

شأن هذا أن يعطيهم شعوراً بالسيطرة على حياتهم والتحكم فيها.ش



٣٠

بالنسبة لألطفال األكبر سنًا، ميكنكم:ش

سرد احلكايات، أو قراءة كتاب مصور.ش
عمل رسومات بأقالم تلوين أو أقالم رصاص.ش

الغناء.ش
القيام باألعمال املنزلية معاً – ميكنكم جعل التنظيف والطهي لعبة.ش

بالنسبة لألطفال الصغار، ميكنكم:ش

 من املهم عند قضاء الوقت مع األطفال الصغار إظهار مدى انتباهكم
 ألطفالكم أثناء اللعب، ألن هذا يحسن من قدرتهم على الكالم، ويزيد

من تقديرهم لذاتهم. ميكنكم تطبيق اخلطوات اآلتية أثناء اللعب:شغف
صفوا ما يفعله الطفل: "أنت عملت برج"، "أنت رسمت مربع".ش

 كرروا أو أعيدوا صياغة ما يقوله. الطفل: "أنا بحب ألعب بالكبايات"،
األم: "أنت مبسوط باللعب بالكبايات؟".ش

 أظهروا تعليقات إيجابية فقط وجتنبوا التعليقات الناقدة مثل "هذه
ليست الطريقة الصحيحة".ش

 جتاهلوا األشياء التي ال ترغبون أن يفعلها الطفل مثل البكاء بدون
اجليد السلوك  هو  ما  يعلمهم  فهذا  والتذمر،  التباكي  أو   سبب 

والسلوك السيئ.ش
 جتّنبوا األوامر مثل "يلال نعمل برج من الكبايات"، واألسئلة "ليه لونت
زمام وتأخذ  انتقادات  على  تنطوي  ألنها  األصفر؟"  باللون   الشجرة 

املبادرة بعيداً عن الطفل.ش

تقليد تعبيرات وجوههم وأصواتهم.ش
الطبخ أواني  باستخدام  املوسيقى  وعزف  األغاني   غناء 

واملالعق.ش
رص األكواب البالستيكية فوق بعضها أو املكعبات.ش

سرد حكاية، أو قراءة كتاب مصور.س
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٣١

 ب. األطفال من عمر ست سنوات
وحتى اثنتي عشرة سنة

الحظوا كيف يعبر أطفالكم يف سن ٦-١٢ عن مشاعرهم السلبية:ش
عالمات تشير إلى الشعور بامللل والضغوط:ي

 انسحاب الطفل
وجلوسه مبفرده.ش

 أن يصبح الطفل
أكثر عدوانية.ش

 أن يكون الطفل أكثر تعلقاً
بالوالدين وأكثر التصاقاً بهما.ش

 صعوبة التركيز أو
املشاركة يف احملادثات.ش

 االستيقاظ ليًال
أكثر من املعتاد.ش



٣٢

عليكم بالتحلي بالصبر يف التعامل معهم.ش
اهتموا بأنفسكم، فاألطفال يلتقطون مزاجنا وشعورنا بالضغوط واإلجهاد.ش

خصصوا الكثير من الوقت للتالمس اجلسدي واالحتضان، بالذات قبل النوم.ش
 قوموا بوضع خطط يومية منظمة، من شأنها أن تعطي إحساًسا باحلياة الطبيعية واألمان،
 من خالل تثبيت أوقات تناول وجبة اإلفطار، وتنظيف األسنان، وارتداء وتغيير املالبس، ووقت

اللعب، والقيلولة، وتناول وجبة الغداء، ووقت االستحمام، وقصة وقت النوم وما إلى ذلك.ش
ساعدوهم على التعبير عن مشاعرهم:س

 الحظوا متى يشعرون باإلحباط، وحتلوا بالصبر واعترفوا مبشاعرهم: "يبدو أنك
متقلب املزاج اليوم، كيف ميكنني املساعدة؟".س

 ساعدوهم يف التعامل مع التوتر بالتركيز على شيء آخر: اقترحوا عليهم أن يأتوا
 بثالث صفات لوصف شيء ما (مشبك ورق، حذاء، حقيبة، أو أي شيء). أو اطلبوا

منهم رمي الكرة لعدد معني من املرات ليركزوا فقط على العد.س
إلجراء وقتاً  خصصوا  واألصدقاء:  األسرة  تواصل مع  البقاء على   ساعدوهم على 

املكاملات مع األقارب واألصدقاء عبر الهاتف أو اإلنترنت.ش

اقتراحات للتعامل مع مشاعر أطفالكم يف سن من ٦-١٢ سنة:ش
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يشعرون كانوا  ما  إذا  سنة   ٦-١٢ سن  يف  األطفال  مع  تتعاملون   كيف 
بالضغوط والتوتر؟

استفيدوا من الوقت:س
هذه بعض األفكار لقضاء الوقت مع األطفال يف سن ٦-١٢ سنة:ش

ادفعوهم للتعبير عما يجول بداخلهم من خالل سؤالكم لهم عما يشعرون به.ش
استمعوا إليهم وأقروا بحقهم يف القلق أو الشعور بامللل أو اإلحباط.ش

أكدوا لهم أنكم موجودون للحفاظ على سالمتهم وعمل أي شيء حلمايتهم.ش
 شجعوهم على الشعور بقدرتهم على حماية أنفسهم من خالل تشجيعهم على االلتزام بعادات النظافة

الصحية اجليدة.ش
إذا طرحوا أسئلة حول وباء كورونا، كونوا صادقني معهم:ش

شجعوهم على االبتعاد عن األخبار املتالحقة.ش
شجعوهم على وضع خطة لليوم وامنحوهم الشعور بالسيطرة على حياتهم والتحكم فيها.ش

سرد القصص واحلكايات أو قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم مًعا.ش
عمل رسومات بأقالم تلوين أو أقالم رصاص.ش

 االستماع للموسيقى أو الغناء مًعا.ش
القيام بعمل روتيني مًعا – اجعلوا من التنظيف والطهي لعبة.ش

 لعب الكلمات املتقاطعة أو الشطرجن أو حل األلغاز.ش
طهي وجبتهم املفضلة مًعا.ش

افعلوا شيًئا لآلخرين مًعا: اصنعوا الطعام للمحتاجني أو اشتروا البقالة للجيران من كبار السن.ش

ماذا يحدث إذا أصيب شخص ما باملرض؟ "سيكون لديه نزلة برد أقوى من املعتاد".ش
وإذا كنتم ال تعرفون اإلجابة، فابحثوا عنها معاً من مصادر موثوقة.ش
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هذه األسر  من  كثير  ومتارس  لألنثى.  اخلارجية  التناسلية  لألعضاء  جزئي  أو  كلي  قطع  هو  البنات   ختان 
اجلرمية، بدعوى حماية بناتهن من االنحراف األخالقي، وهي حجة غير صحيحة.س

 ينتج عن ختان البنات مضاعفات صحية خطيرة، مثل النزيف، األلم، الصدمة، العدوى باألمراض املنقولة عن
 طريق الدم، (مثل االلتهاب الكبدي الفيروسي واإليدز)، وكذلك تشويه األعضاء التناسلية اخلارجية، تكوين
 ندبات وأورام مؤملة، التهابات مزمنة باجلهاز البولي والتناسلي. كما يؤدي يف اغلب األوقات إلى مشاكل يف

العالقة الزوجية.س
ختان البنات جتربة نفسية مؤملة ألغلب الفتيات، تشعرها بالقهر واإلهانة وفقدان الثقة.س

 الرغبة اجلنسية عند املرأة والرجل تتحكم فيها مراكز خاصة باملخ، وليس للختان دور يف التحكم يف الرغبة
اجلنسية أو سلوك الفتاة.س

هو والعلم،  بالتعليم  وشخصيتها  عقلها  وتنمية  والقيم،  الدينية  التعاليم  على  األسرة  داخل  البنات   تربية 
الضمان الوحيد لسلوكها وأخالقها.س

الوسيلة هي  وصراحة  بتفهم  اخلاصة  املوضوعات  كافة  ومناقشة  واألم،  البنت  بني  واحلوار   الصداقة 
حتى والعلم  باملعرفة  التسلح  وأب  أم  كل  على  يجب  لذلك  للبنت.  اإليجابية  والتنشئة  للتربية   األساسية 

يستطيعا احلوار والتفاهم من البنات.س
األب واألم مسئوالن عن حماية بنتهما من جرمية اخلتان وضمان حياة صحية وسعيدة لها.س

 ختان البنات ليس ممارسة طبية، لذلك "غير مصرح لألطباء إجراء ختان البنات بشكل نهائي"، حيث ال
 يوجد يف مقررات كلية الطب جراحة تسمى "ختان البنات"، ويعتبر طبياً "تشويهاً" وليس عملية جتميل.س

            ويعاقب قانون العقوبات املصري يف املادة ٢٤٢ مكرر، أي شخص يخنت فتاة بالسجن مدة تتراوح ما بني
٥ إلى ٧ سنوات، فيما يعاقب األهل بالسجن لثالث سنوات.س

وإذا نتج عن ختان البنت عاهة مستدمية أو وفاة، تصل العقوبة إلى السجن ١٥ سنة.س
تتذرع بعض األسر بالتعليم الدينية يف اإلسالم واملسيحية إلجراء اخلتان لبناتهن، وهو مخالف للدين.س 

 ال توجد أي إشارة يف القرآن الكرمي خلتان اإلناث، كما أن السنة النبوية املطهرة ال تضم دليًال واحداً على
 وجوب ختان البنات.س

وأصدرت دار اإلفتاء املصرية فتواها بأن "ختان اإلناث حرام" فضًال عن كونه واعتداء على املرأة.س
 واألمر نفسه يف املسيحية، حيث ال ذكر خلتان اإلناث يف الكتاب املقدس، وقررت الكنائس املصرية أن "جسد

املرأة مقدس وال ينبغي اهانته باخلتان".س

معلومات وحقائق مهمة لألسرة لتجنب ختان البنات:

ال لجريمة ختان البنات

مصدر: دليل برنامج وعي للتنمية االجتماعية إصدار وزارة التضامن االجتماعي5٣٥
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 ج. المراهقون من عمر الثالثة عشر
وحتى الثامنة عشر

 يعاني املراهقون يف الغالب من اإلحساس بالضغوط والتوتر نتيجة التغيرات اجلسمانية والنفسية
جتبرهم حني  سوًءا  األمر  يزداد  لكن  فيهم.  أصدقائهم  رأي  جتاه  وحساسيتهم  بيها  ميرون   التي 

الظروف على االبتعاد عن أصدقائهم وأنشطتهم املعتادة، فهذا كفيل مبزيد من التوتر والضغوط.ش

 ساعدوهم يف وضع خطة يومية منظمة:س
من شأنها أن تعطيهم إحساساً باحلياة الطبيعية واألمن.ش

 عليكم فقط تثبيت بعض العناصر األساسية مثل النوم والوجبات وممارسة الرياضة ووقت األسرة. ثم دعوهم بعد
ذلك يختارون كل شيء آخر، مثل وقت املذاكرة، ووقت االتصال باألصدقاء، وما يفعلون من أجل املتعة، وما إلى ذلك.ش

التأكيد على حقهم يف الشعور بالغضب واإلحباط
 الوضع احلالي سيء، وقول خالف ذلك سيثبت أنكم ال تفهموهم. تذكروا أنهم يقيسون هذا مقابل جتربة محدودة

من اخلسارة واملصاعب على عكسنا.ش

حتدثوا معهم عن األوقات التي سبق وأن واجهوا فيها حتديات وصعوبات
 حني لم تتم دعوتهم لقضاء يوم مع بعض األصدقاء، أو عندما توفيت جدتهم، وماذا فعلوا للتغلب على حزنهم؟
ذكروهم بأن القدرة على التكيف واملواجهة هي شيء يتم بناؤه مبرور الوقت واملواقف، وهم بالفعل يقومون ببنائها.س



٣٨

 عليكم تقبل أنه ستكون هناك أوقات يرغب فيها
 المراهقون في االنعزال فاتركوا لهم هذه

المساحة

ساعدوهم على التعبير عن مشاعرهم والتعامل مع التوتر
الحظوا متى يشعرون باإلحباط، وحتلوا بالصبر واعترفوا مبشاعرهم: "أنِت شكِلك متضايقة النهاردة، حتبي تتكلمي؟"ش
ما لوصف شيء  بثالث صفات  يأتوا  أن  اقترحوا عليهم  بالتركيز على شيء آخر:  التوتر  التعامل مع   ساعدوهم يف 

(مشبك ورق، حذاء، حقيبة - أي شيء). أو اطلبوا منهم رمي الكرة لعدد معني من املرات ليركزوا فقط على العد.س

ساعدوهم على البقاء على تواصل مع أصدقائهم
 فالدوائر واألوساط االجتماعية تشكل أهمية كبيرة للمراهقني، وال ميكن استبعادها من حياتهم متاماً. ساعدوهم أن

يبقوا على اتصال مع أصدقائهم وعائالتهم عبر الهاتف أو اإلنترنت.س
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 كيف تتحدثون مع أبنائكم 
 المراهقين عن الوباء؟

٣٩

استفيدوا من الوقت:

 من الطبيعي أن يبتعد املراهقون عن أسرهم، وقد يكون إجبارهم على قضاء الوقت مع األهل أمراً صعباً، ولكنه
رمبا يكون أيضاً فرصة إلعادة التواصل معهم، وميكن حدوث ذلك من خالل:ش

 طهي وجبتهم
املفضلة مًعا

بادروهم بالسؤال عما يشعرون به.س

 استمعوا إليهم وأقروا بحقهم يف القلق أو الشعور بامللل أو
اإلحباط.س

 عمل شيء مفيد لآلخرين مًعا: مثل
 صنع الطعام للمحتاجني أو شراء

البقالة للجيران من كبار السن

 مشاهدة فيلمهم أو
 برنامجهم املفضل

سوًيا

أكدوا لهم أنكم موجودون للحفاظ على سالمتهم وعمل أي شيء حلمايتهم.س

سشجعوهم على االبتعاد عن األخبار املتالحقة.

سشجعوهم على وضع خطة لليوم وامنحوهم الشعور بالسيطرة على حياتهم والتحكم فيها.

 شجعوهم على الشعور بقدرتهم على حماية أنفسهم من خالل تشجيعهم على االلتزام
بعادات النظافة الصحية اجليدة.س

 إذا طرحوا أسئلة حول وباء كورونا، كونوا صادقني معهم:ش
ماذا يحدث إذا أصيب شخص ما باملرض؟ "سيكون لديه نزلة برد أقوى من املعتاد".ش

وإذا كنتم ال تعرفون اإلجابة، فابحثوا عنها معاً من مصادر موثوقة.ش\
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 الطفلة/ الطفل حسب  الدستور والقانون هو كل شخص لم يبلغ ثامنة عشر سنة.س
السن القانوني لتوثيق عقد الزواج لألنثى والذكر هو ١٨ سنة ميالدية.س

 زواج األطفال هو تزويج البنت أو الولد قبل إمتام السن القانوني لتوثيق عقد الزواج ١٨
 سنة ميالدية.س

 تفقد الزوجة حقها يف نسب األطفال إلى أبيهم/ زوجها. كما تفقد  حقها يف امليراث
 والنفقة واملعاش، ألنها ال متلك وثيقة تثبت زواجها، وحالتها املدنية (متزوجة، أو مطلقة

أم أرملة).س
 تتعرض الزوجة الطفلة ملخاطر اإلجهاض املتكرر، وارتفاع ضغط الدم وتسمم احلمل

واالنيميا.س
الطفلة الزوجة  فإن  سنة،   ١٨ قبل  للفتيات  التناسلي  اجلهاز  اكتمال منو  لعدم   نظراً 
 احلامل ميكن أن تتعرض ملضاعفات الوالدة مثل النزيف الشديد أثناء الوالدة، والوالدة

قبل امليعاد، وسقوط الرحم.س
تزداد وفيات األمهات إلى الضعف إذا حدث احلمل قبل عمر ١٨ سنة.س 

يتعرض مولود األم الطفلة إلى الوالدة قبل امليعاد ونقص الوزن واإلعاقة والوفاة.س
كما تخسر الزوجة الطفلة حقها يف التعليم وتنمية قدراتها واملهارات األساسية.س

 الزوجة الطفلة والزوج الطفل يكونا أقل قدرة على حتمل مسئوليات التربية، وحماية
أطفالهما من املخاطر لنقص وعيهم وخبرتهم.س

 وبحسب البيانات األحدث فإن حاالت العنف األسري ونسب الطالق ترتفع يف حاالت
زواج األطفال.س

االخطار الناجتة عن زواج األطفال:س

ال لزواج األطفال

٤٢ مصدر: دليل برنامج وعي للتنمية االجتماعية إصدار وزارة التضامن االجتماعي
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 من املهم لدى اآلباء واألمهات الثقافة الصحية الضرورية للحفاظ على صحة
اتباع نظام غذائي سليم وأنشطة رياضية يومية يساعدان على  األسرة، عبر 
النفسية الضغوط  ضد  األسرة  حتصني  عن  فضًال  املناعة،  جهاز   تقوية 

والعصبية.س

 كما أنه من املهم يف ظل انتشار فيروس كورونا، معرفة أفضل الطرق للحماية
 من العدوى، وإتباع نظام غذائي صحي يساعد على تقوية جهاز املناعة، فضال

عن نصائح احلفاظ على نظافة املنزل.س

الصحة
والتغذية



أ٠ الحفاظ على نظام غذائي صحي

مجموعة الطاقة
 مثل احلبوب املوجودة يف اخلبز، واألرز،
 واملكرونة، والبطاطس واحلبوب الكاملة
وهي والبرغل،  والبليلة،  الفريك،   مثل 
واأللياف للطاقة  ممتازة   مصادر 

 للمساعدة يف عملية الهضم.ش
اخلبز من  أفضل  البلدي  اخلبز   يعد 

األبيض ألنه غني باأللياف.ش

مجموعة البناء
 هناك بروتينات نباتية مثل: الفول

 والعدس واللوبيا والبازالء. وهناك أيضاً
 بروتينات حيوانية مثل: احلليب واجلنب

 والزبادي والبيض واللحوم احلمراء
 والدواجن واألسماك. وحتتوي هذه

 األطعمة على البروتينات التي تساعد
على بناء عضالت اجلسم وعظامه.ش

مجموعة احلماية
وحتتوي واخلضروات.  الفواكه   وتشمل 
 هذه األطعمة على الفيتامينات واملعادن
التي تعزز املناعة وحتمي من األمراض.ش

تقدمي طبق صحي متوازن 
للطفل يحتوي على:ف

٤٥

 تقليل استخدام هذه العناصر الثالثة: الملح والسكر والدهون
 ألنها تزيد من خطر اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والسمنة

 والسكر وهي أمراض مزمنة تضعف الصحة العامة وتضع
صاحبها في المزيد من الخطر عند اإلصابة بفيروس كورونا.س

أمثلة لوجبات متكاملة وغير مكلفة:
 املسقعة – الفول النابت – الكشري – شوربة العدس – الفول مع الطماطم والطحينة والليمون – الفالفل – اخلبز مع

 اجلبنة القريش والطماطم والبصل واجلرجير – البصارة – السبانخ أو الفاصوليا املطبوخة – البرغل بالبازالء واجلزر
والبصل. ش

 كما ميكن تقدمي الترمس أو احلمص أو الفشار أو التمر أو قطع اجلزر أو قطع اخليار لألطفال كأكالت خفيفة بني
  الوجبات عند اجلوع. ش



٤٦

 يراعى تقليل امللح واستخدام امللح املعالج باليود فقط، مع
 جتنب املخلالت، واستبعاد املالحات من على طاولة الطعام.

كمية امللح املناسبة هي ملعقة واحدة صغيرة يف اليوم. ش
 
 من الدهون الصحية التي ميكن استخدامها يف الطبخ زيت

عباد الشمس أو زيت الذرة. ش
 
 يجب جتنب رقائق البطاطس املقلية (الشيبسي) والوجبات
جتنب أن  كما  ضارة،  دهون  على  حتتوي  ألنها   السريعة 
اآلخرين عدم مخالطة  السريعة يضمن  الوجبات   محالت 

وانتقال العدوى. ش
  
بدًال من السلق  أو  التبخير  استخدام  ينبغي  الطهي   أثناء 

قلي الطعام. ش
 
 يراعى احلد من تناول احللويات واملشروبات السكرية مثل
والقهوة، والشاي  الفاكهة  وعصائر  الغازية   املشروبات 
األطعمة هذه  وتستبدل  النكهات،  ذات  احلليب   ومشروبات 

بالفواكه الطازجة. ش

الوجبات من  بدًال  الطازجة  الفواكه  بانتقاء  دائمًا   ينصح 
والشوكوالتة، والكعك  البسكويت  مثل  احللوة   اخلفيفة 
العصائر من  بدًال  طازجة  كثمار  الفاكهة  تناول   ويفضل 

للحفاظ على القيمة الغذائية واالستفادة من األلياف. ش
 
باعتبارها السكرية  األطعمة  الطفل  إعطاء  جتنب   يجب 

مكافأة أو إلبقائه هادئًا. ش

من للوقاية  يوميًا  املياه   من  كافية  كميات   شرب 
بشكل اجلسم  أجهزة  أداء  على  يؤثر  الذي   اجلفاف 

عام.ش
 

باملعادن الغنية  األطعمة  األطفال   منح 
 والفيتامينات يقوي اجلهاز املناعي ويغني عن شراء

الفيتامينات يف شكل أقراص.ص

والليمون كالبرتقال  املوالح  يف  يوجد  (ج):   فيتامني 
األكسدة من مضادات  ويعد  واجلوافة  والفراولة   واليوسفي 

ويحسن أداء اجلهاز املناعي ويقلل من التوتر.ص

اللنب يف  ويوجد  املناعة  تعزز  التي  املعادن  من   الزنك: 
 والزبادي واحلبوب الكاملة مثل البليلة والفريك والبقوليات
 مثل احلمص والعدس والفول والدواجن واألسماك واللحوم

احلمراء (بكميات قليلة).ص

 فيتامني (د): التعرض ألشعة الشمس ملدة ١٠-١٥ دقيقة
يف (د)  فيتامني  تكوين  على  يساعد  واملساء  الصباح   يف 

اجلسم، والذي يقوي املناعة ويعزز صحة العظام.ص

 األوميجا (3): موجود يف األسماك بأنواعها وزيت الزيتون
 وزيت بذر الكتان (الزيت احلار) ومن فوائده حتسني الذاكرة

والقدرات املعرفية.ص

الدم خاليا  من  أساسياً  جزءاً  احلديد  يعد   احلديد: 
 احلمراء. فهو يحمي اجلسم من حدوث فقر الدم الذي ميكن

أن يجعل الطفل متعباً وغير قادر على التركيز.ص

للمناعة املهمة  الفيتامينات  من  أ  فيتامني  يعد  أ:   فيتامني 
مثل أطعمة  يف  موجود  وهو  واجللد.  العينني   ولصحة 
والكبد، احلمراء،  واللحوم  واجلزر،  واجلرجير،   السبانخ، 

والبيض، واللنب.ص

 من المهم إضافة األطعمة التي تحتوي على فيتامين
 سي مثل الليمون والبرتقال والجوافة ألنها تساعد

الجسم على امتصاص الحديد واالستفادة منه

العدس،  اللوبيا،  الفول،  للحديد:  النباتية   املصادر 
البقدونس، امللوخية، اجلرجير.ص

اللحوم احلمراء والدواجن   املصادر احليوانية للحديد: 
والكبد.ص



٤٧

بالنسبة لألطفال
الصغار والُرضع

إذا كان الطفل يرضع رضاعة طبيعية: س
 يجب أن تدعم األسرة األم يف االستمرار يف الرضاعة الطبيعية حتى يتم الطفل عامني

باعتبارها املصدر الرئيسي لألجسام املضادة التي توفر مناعة للطفل.س

إذا كان عمر الطفل يزيد عن ستة أشهر:س
زيادة كثافة وكمية للطفل بشكل تدريجي، مع  بتقدمي طعام شبه صلب  البدء   ميكن 
الطعام لضمان احتواء الوجبات على مجموعات غذائية مختلفة وكميات مناسبة، مثل:س

التي حتتوي البطاطس واحلبوب واألرز، واألطعمة   األطعمة الغنية بالطاقة مثل 
وطحينة، أصفر  وعدس  قمح  دقيق  وهي  السيسامينا  خلطة  (مثل  الدهون   على 

بالزيت).س
 أطعمة احلماية مثل الفواكه واخلضروات.س  
 أطعمة البناء أو األطعمة الغنية بالبروتني مثل العدس أو احلمص أو البازالء أو

حلم الدجاج املفروم.س
عدم إضافة امللح والسكريات إلى األطعمة املقدمة للُرضع واألطفال الصغار.س

 استخدام ملعقة وصحن وكوب نظيف دائما إلطعام الطفل.س

 غسيل األيدي دائماً باملاء والصابون قبل إطعام الطفل وبعده.س

 عدم إعطاء الطفل أي عصائر معلبة أو مشروبات غازية: بدالً من ذلك، ميكن
هرس الفواكه وتقدميها للطفل.س



٤٨

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة األم بفيروس كورونا

أثناء مرض  الطفل ينبغي:ت

أثناء التعايف ينبغي:ت

تشجيع الطفل على الشرب واألكل مبزيد من الصبر.س
 إطعام الطفل األطعمة التي يحبها بالكميات التي يقبلها.س

حتضير تشكيلة من األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.س
االستمرار فى الرضاعة الطبيعية، فعادة يرضع األطفال املرضى أكثر.س

عدم تقدمي أي أكالت جديدة للطفل أثناء املرض.س

إعطاء الطفل املزيد من الرضعات وكميات إضافية من األطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.س
إعطاء الطفل وجبات إضافية.س

إطعام الطفل مبزيد من الصبر.س

 لألمهات املرضعات التي يشتبه أو تأكدت إصابتهن باملرض، ينبغي االستمرار يف الرضاعة
 الطبيعية ألن فيروس كورونا ال ينتقل عن طريق لنب الثدي أو الرضاعة الطبيعية مع ارتداء

كمامة وغسل اليدين جيداً قبل مالمسة الطفل.س
 يف حالة مرض األم يتكون لديها أجسام مناعية ضد فيروس كورونا تنتقل من جسم األم إلى
 جسم الطفل مباشرة من خالل لنب الثدي لتزيد من مناعته وال يوفر اللنب الصناعي هذه

 امليزة.س
تعصير الطبيعية ميكن  الرضاعة  االستمرار يف  تستطيع  وال  بشدة  األم مريضة  كانت   إذا 
 الثدي إما باليد أو الشفاط اليدوي أو الكهربائي وإعطاء اللنب للطفل بواسطة أحد أفراد
 األسرة غير املصابني أو احلاملني للمرض، مع التأكد من غسل اليدين باملاء والصابون مدة
 ال تقل عن 20 ثانية، ولبس كمامة، وتوفير عبوات معقمة لها غطاء محكم لتعصير اللنب

فيها، وكمادات دافئة وتدليك الثدي قبل التعصير، ثم تعصير الثدي حتى إفراغه من اللنب.س
تعصير وتاريخ  ساعة  كتابة  مع  الطفل  احتياج  قدر  على  عبوات  املعتصر يف  اللنب   يحفظ 
وعند أيام)،   5 حتى  حفظه  (ميكن  الفريزر  األول حتت  الرف  على  اللنب  ويحفظ   الثدي، 
إعطائه للطفل يتم عمل حمام ماء دافئ للعبوة األقدم من حيث الساعة والتاريخ ثم األحدث.س
 يتم تغذية الطفل بلنب األم باملعلقة أو السرجنة أو القطارة أو الكوب ويفضل جتنب الببرونة

حتى ميكن إعادة الرضاعة الطبيعية املباشرة مرة أخرى للطفل حني متام شفاء األم.س
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 من المهم أن تستمر األسرة في زيارة
 هذه المراكز لضمان سالمة األم والطفل

 والحفاظ على صحتهما. تتبع هذه
 المراكز كافة اإلجراءات االحترازية

 للوقاية من العدوى، وليس هناك أي
 مشكلة في زيارة المركز طالما التزمت

 األسرة بارتداء الكمامة والحفاظ على
 مسافة متر ونصف على األقل عن

اآلخرين. ا

٤٩
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 هل لديكم مخاوف من زيارة الوحدات الصحية يف محيطكم؟
تستمر مراكز رعاية األمومة والطفولة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة يف تقدمي خدماتها خالل ظروف  فيروس كورونا.س

تتضمن هذه اخلدمات: س  

 من املهم أن تستمر األسرة يف زيارة هذه املراكز لضمان سالمة األم والطفل واحلفاظ على صحتهما. تتبع هذه املراكز كافة اإلجراءات
 االحترازية للوقاية من العدوى، وليس هناك أي مشكلة يف زيارة املركز طاملا التزمت األسرة بارتداء الكمامة واحلفاظ على مسافة متر

ونصف على األقل عن اآلخرين. س

التطعيمات الدورية حسب جدول التطعيمات يف البطاقة الصحية للطفل. س
متابعة منو الطفل حسب منحنيات النمو يف البطاقة الصحية للطفل وتقدمي املشورة بخصوص التغذية السليمة لألمهات واآلباء. س

تقدمي املشورة لألم واألسرة عن بدء الرضاعة الطبيعية وتقدمي الدعم ألي مشكالت تتعلق بالرضاعة. س
تقدمي الكشف الطبي والعالج لألمراض الشائعة لدى األطفال مثل األمراض التنفسية واإلسهال. س

 خدمات متابعة احلمل ورعاية ما قبل الوالدة. س

   اطلبوا من أطفالكم اختيار ما يأكلون ليوم كامل. س
امنحوهم ميزانية محددة. س 
 شجعوهم على استخدام املكونات املوجودة بالفعل يف املنزل لتقليل

املشتريات املطلوبة. س

كيف يجب غسل الفواكه واخلضروات؟
باملاء النظيف،  قبل تقطيع أو طهي الفواكه واخلضروات، يجب غسل اليدين باملاء والصابون. ثم يتم غسل اخلضروات والفواكه جيداً 

خاصة إذا كانت ستؤكل نيئة. س

 التأكد من نظافة مياه الشرب 

اليدين غسل  يجب  النظافة:  على   احملافظة 
على ثانية  ملدة عشرين  والصابون  باملاء   جيداً 
وبعد وقبل  طعام،  أي  حتضير  قبل   األقل 
 الوجبات، والتأكد من أن األطفال يفعلون نفس
نظيفة وأوعية  أواني  استخدام  مع   الشيء، 

دائماً.س

 ميكنهم االتصال بأحد األقارب لالستفسار عن وصفة، أو
البحث عن وصفة عبر اإلنترنت. س

 عليكم بتحديد املهام: التسوق من أجل إعداد الطعام، عملية
التحضير، غسل اخلضار، التحقق من الفرن، التنظيف. س

الطهي للجميع!س
 يعد الطهي نشاطاً رائعاً لكل أفراد العائلة، كما أن املطبخ هو أفضل مكان لتعلم العديد من املهارات الشخصية مثل التنظيم وإعداد

امليزانية والعمل اجلماعي، واملهارات اجلوهرية مثل استخدام اليدين (يف العجن واخللط والتقطيع، إلخ) س. س

ينبغي واملطهوة:  النيئة  األطعمة  بني  دائما   الفصل 
 استخدام ألواح تقطيع اللحوم النيئة منفصلة عن تلك

املستخدمة للخضار.س

طهي اللحوم والدواجن جيًدا: لقتل أي جراثيم.س

أمكن، كلما  آمنة:  حرارة  درجات  يف  الطعام   حفظ 
 ينبغي تناول الطعام بعد طهيه مباشرة، وتخزين أي
مع الفريزر،  أو  الثالجة  يف  يفسد  أن  ميكن   طعام 

االنتباه إلى تواريخ انتهاء صالحية املنتج.سفففف

٥٠



 احلفاظ على مسافة ال تقل عن متر ونصف عند التعامل مع أي شخص ال تقيم معه يف نفس
البيت.س

عدم ملس الوجه أو األنف باستخدام اليدين.س
 تغطية األنف والفم عند السعال أو العطس باستخدام منديل أو بالكوع (يف الكم). يف حالة

استخدام منديل للسعال أو العطس، يجب رميه على الفور وغسل اليدين.س
جتنب مصافحة اآلخرين.س

 االبتعاد عن األماكن املزدحمة قدر اإلمكان وجتنب الزيارات غير الضرورية.س
ارتداء الكمامة القماشية أو اجلراحية خارج املنزل.س

غسل اليدين باستمرار ملدة تتراوح من عشرين إلى ثالثني ثانية:س

 ب. الحفاظ على سلوكيات النظافة
الشخصية:س

٥١

ينبغي غسل اليدين

سبع خطوات لغسل اليدين

قبل وبعد تناول الطعام أو ملسه.س
بعد استخدام املرحاض.س

بعد السعال أو العطس.س
بعد إلقاء القمامة أو التقاط أشياء من األرض.س

بعد ملس احليوانات.س
بعد الرجوع من اخلارج.س

 وبشكل عام، إذا لم تتذكر آخر مرة
غسلت يديك  فيها، فاغسلها!س

وزع الصابون
على يديك

أفرك اإلبهام
باليد

أفرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث
تتشبك أصابعها باليد اليسرى وبالعكس

نشف
اليدين جيداً

افرك
اليدين

افرك اليدين مع
تشبيك األصابع

دع أصابع اليد اليمنى مع أصابع
اليد اليسرى وأفرك ظهر األصابع



٥٢

 هل يجب
استخدام مطهر اليدين؟

 بشكل عام، يعد غسل اليدين بالصابون
 واملاء، عند ممارسته بشكل صحيح، واستخدام مطهر

 اليدين على نحو سليم، أمراً فّعاالً للغاية يف قتل معظم اجلراثيم
 ومسببات األمراض. وغالباً ما يكون معقم اليدين أكثر مالءمة خارج املنزل، ولكن
 قد يكون مكلًفا أو يصعب العثور عليه. كما أن معقم اليدين الكحولي يقتل فيروس

كورونا، لكنه ال يقتل جميع أنواع البكتيريا والفيروسات.س



 نظفوا وطهروا األسطح التي نلمسها باستمرار بشكل منتظم وهذا يساعد على تقليل خطر
اإلصابة بالعدوى.س

 ج. المحافظة على نظافة
المنزل

٥٣

ما هي األجزاء التي يجب تنظيفها بانتظام؟

 يختلف كل منزل عن غيره، لكن األسطح التي تتعرض للمس يف كل منزل تشمل: مقابض
واملراحيض، والصنابير،  واحلمام،  املطبخ  وأسطح  والكراسي،  والطاوالت،   األبواب، 
وأجهزة املفاتيح،  ولوحات  الكمبيوتر،  وأجهزة  احملمولة،  والهواتف  اإلضاءة،   ومفاتيح 

التحكم عن بعد (الرميوت الكنترول)، واأللعاب التي يستخدمها األطفال بكثرة. ش
ما الذي يجب استخدامه للتنظيف والتطهير؟

ال تنسوا ألعاب األطفال

تلتقط اللعب التي نستخدمها كل يوم الكثير من اجلراثيم لذلك:ي
 بالنسبة لأللعاب البالستيكية، يكفي املسح بالصابون وقطعة القماش املنقوعة باملاء ثم

املسح مباء مبّيض. ش
 بالنسبة لأللعاب احملشوة، ميكن غسلها يف الغسالة (إذا كان امللصق يشير إلى ذلك) أو

غسلها باملاء الدافئ واملنظفات. ش

يتم ثم  واملاء.  املنظف  أو  بالصابون  أوالً  تنظيفه  يتم  متسخاً،  يبدو  السطح  كان   إذا 
 استخدام مطهر يحتوي على الكحول (حوالي %70) أو كلور (مقدار فنجان قهوة لكل

لتر). وال ينصح باستخدام اخلل أو املنتجات الطبيعية األخرى. ش
إذا تعذر احلصول على الكلور أو الكحول ميكن تنظيف األسطح باملاء والصابون. ش



٥٤
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 د. الحفاظ على نشاط
حركي يومي

٥٥

اجعلوا منها عادة
يعد ممارسة النشاط البدني يف الصباح ومرة أخرى قبل النوم عادة جيدة يُفضل االلتزام بها. س

انتبهوا  إلى طريقة اجللوس
ال يجب اجللوس لفترة طويلة، فخذوا فترات راحة من اجللوس للتجول يف املنزل أو مد الذراعني والرقبة. س

عليكم بتشجيع أي نوع من النشاط البدني الذي يحبه أطفالكم
سمثل نط احلبل أو اجلري، وما إلى ذلك . 

بالنسبة للُرضع
 عليكم بوضع الطفل الرضيع يف وضعية االنبطاح (على بطنه) ملدة ثالثني دقيقة على األقل، أثناء اللعب على األرض،

وزعوا هذا النشاط وقت استيقاظ الطفل خالل فترات النهار. س
بالنسبة لألطفال األكبر سًنا

يحتاج األطفال إلى ساعة واحدة من التمارين البدنية كل يوم موزعة على مدار اليوم. س
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خمس تمارينِ
لألطفال الصغار

السير كجندي
(مع العد حتى ٢٠ يف كل جانب)ي

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

 حركة تسلق اجلبال
(مع العد حتى ٤٠)ي

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

 القفز كأرنب من جانب إلى آخر
(مع العد حتى ٤٠)ي

 القفز يف وضعية النجمة
(مع العد حتى ٤٠)ي

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

 القفز مثل الضفدع
(مع العد حتى ٤٠)ي

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

 خمس تمارين لألطفالِ
األكبر سًنا والمراهقين

 اإلحماء: القفز ألعلى وألسفل
 ومد الذراعني

(مع العد حتى ٣٠)ي
استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

 القيام بعشرين حركة من
 حركات الدفع

(١٠ لكل ساق)ي

 متارين البطن
(مع العد حتى ٢٠)ي 

عمل متارين الضغط
(من ١٠إلى ٢٠ مرة حسب قدرتهم)ي

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي

القيام بحركة الرفع كاجلسر
(مع العد حتى ٢٠)ي 

استرح (مع العد إلى ٢٠)ي



اجعلوا منها عادة
يعد ممارسة النشاط البدني يف الصباح ومرة أخرى قبل النوم عادة جيدة يُفضل االلتزام بها. س

انتبهوا  إلى طريقة اجللوس
ال يجب اجللوس لفترة طويلة، فخذوا فترات راحة من اجللوس للتجول يف املنزل أو مد الذراعني والرقبة. س

عليكم بتشجيع أي نوع من النشاط البدني الذي يحبه أطفالكم
سمثل نط احلبل أو اجلري، وما إلى ذلك . 

بالنسبة للُرضع
 عليكم بوضع الطفل الرضيع يف وضعية االنبطاح (على بطنه) ملدة ثالثني دقيقة على األقل، أثناء اللعب على األرض،

وزعوا هذا النشاط وقت استيقاظ الطفل خالل فترات النهار. س
بالنسبة لألطفال األكبر سًنا

يحتاج األطفال إلى ساعة واحدة من التمارين البدنية كل يوم موزعة على مدار اليوم. س

٥٧

 ه. كونوا دائمًا على استعداد
لمواجهة فيروس كورونا

 من املهم أن تكونوا على معرفة باملعلومات الصحيحة عن فيروس كورونا وعن خدمات وزارة الصحة
والسكان اخلاصة به، وهي:س

 يوفر التطبيق خدمة اإلبالغ عن احلاالت املشتبه يف إصابتها بفيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩)، والذي ميكن ألي شخص
 من خاللها اإلبالغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه يف إصابته بفيروس كورونا، وذلك عن طريق الضغط على شاشة
 "إبالغ" املوجودة بالتطبيق، وتسجيل اسم احلالة والرقم القومي، واإلجابة عن بعض األسئلة لتحديد مدى احتمالية اإلصابة

بالفيروس. س
 يتم تصنيف احلاالت وفًقا لإلجابات عن األسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص املبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله

إلى املستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقدمي إرشادات العزل املنزلي، وذلك حسب حالته الصحية. س
وميكن كورونا،  بفيروس  املصابة  للحاالت  الطبية  اخلدمات  تقدم  التي  املستشفيات  جلميع  خريطة  أيًضا  التطبيق   يشمل 

للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه احلالي عبر التطبيق. س
 يرسل التطبيق رسائل تنبيه يف حال االقتراب من أحد املواقع التي حتتوي على إصابات أو حجر صحي للمصابني بالفيروس،
 وذلك ألخذ اإلجراءات الوقائية واالحترازية، موضًحا أن تفعيل تلك اخلاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع املستخدم

وتفعيل هذه اخلاصية يف هاتفه احملمول. جميع بيانات املستخدمني مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية اخلصوصية. س
 يحتوي التطبيق أيًضا على كافة املعلومات اخلاصة بالفيروس على شكل سؤال وجواب لتوعية املواطنني، كما يرسل تنبيهات
اإليجابية للحاالت  باملخالطني  اخلاصة  اإلرشادات  إلى  باإلضافة  الفيروس،  من  الوقاية  بإجراءات  لتعريفهم   للمستخدمني 

لفيروس كورونا وإرشادات العزل املنزلي. س
 يتيح التطبيق التعرف على اإلحصائيات اليومية احملدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائي لفيروس كورونا املستجد يف مصر،

موضًحا أن جميع املعلومات والبيانات يف التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العاملية. س

 اخلط الساخن املجاني 105 أو 15335 لتلقي استفسارات املواطنني عن فيروس كورونا

تطبيق "صحة مصر" لالستفسارات واإلرشادات حول فيروس كورونا املستجد (كوفيد-١٩)ي

Lorem ipsum



٥٨

 ميكن ملستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة املصرية عن طريق "الواتساب" حيث يسمح  البرنامج بتحويل املستخدم مباشرة
 للرقم اخلاص بالوزارة على "واتساب"، كما يعرض البرنامج كافة األرقام والروابط التي متكن املستخدم من التواصل مع وزارة
 الصحة والسكان بكافة وسائل االتصال والتواصل االجتماعي املتاحة، كما أن التطبيق يحتاج إلى دخول املستخدم على اإلنترنت
الصحة وزارة  طريق  عن  باستمرار  حتديثها  يتم  والتي  املتاحة  واإلرشادات  االستفسارات  وكافة  املوضوعات  محتوى   لتحميل 

املصرية. س

                                            ميكنكم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات االتصال على الهاتف احملمول. أو الدخول إلى الرابط
ثم ارسال كلمة      يف رسالة على تطبيق الواتساب.س  

ابحثوا دائًما عن املعلومات املتعلقة بفيروس كورونا من خالل مصادر موثوقة مثل:س

وزارة الصحة والسكان: ش

الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: ش

صفحة وزارة الصحة والسكان عن تغذية األم والطفل (بدعم من يونيسف): س

الصفحة الرسمية ملنظمة الصحة العاملية: ش

صفحة الفيسبوك الرسمية ملنظمة الصحة العاملية يف مصر: س 

الصفحة الرسمية ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف):س

صفحة الفيسبوك الرسمية لليونيسف يف مصر: س

االتصال على اخلط الساخن 105 أو 15335 ملعرفة مكان العثور على املستشفيات

ميكنكم حتميل التطبيق من خالل رابط على:س
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=eg.com.eserve.sehatmisr

App Store: https://apps.apple.com/eg/app/صحة-مصر/id1506794318

 خدمة الرد اآللي عبر "واتساب" اخلاص بوزارة الصحة والسكان الستقبال كل استفساراتكم حول فيروس
كورونا املستجد (كوفيد- ١٩)س

https://www.facebook.com/egypt.mohp/

https://www.facebook.com/EgyMohpSpokes/

https://www.facebook.com/First1000DaysEgypt/

https://www.who.int/ar/home

https://www.facebook.com/WHOEgypt

https://www.unicef.org/ar

https://www.facebook.com/UNICEFEgypt/

https://wa.me/201553105105 
Hi 
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أن التي ميكن  الذهبية  القواعد  تذكر هذه  واألمهات  اآلباء  على  عام،   بشكل 
مختلف أوالدهم، يف  سلوكيات  مع  أفضل  بشكل  يتعاملوا  أن  على   تساعدهم 

الظروف. س

 ومع انتشار فيروس كورونا، ونتيجة اضطرار الكثير للبقاء يف املنازل لفترات
طويلة، ميكن أن تزيد السلوكيات السلبية لألطفال. س

التأديب
اإليجابي



٦١

التواصل
يومكم، سار  كيف  أخبروهم  يوم.  كل  معهم   حتدثوا 
ثم وحتدياتكم،  الصغيرة  إجنازاتكم  عن   وحدثوهم 
 استمعوا إليهم أيضاً. عندما ترتكبون خطأ، أو تفقدون
 أعصابكم أو تنتقدونهم ألي سبب من األسباب، بادروا

 باالعتذار.ظ
 ضعوا القواعد معًا: اتفق أوالً على ما سيحدث إذا لم
نتيجة خرق هذه املسئولية  ثم حملهم  القواعد،   يتبعوا 

القواعد بدالً من معاقبتهم..ظ
مما أكثر  لهم  تستمعون  أنكم  من  تأكدوا   االحترام: 
ومشاعرهم آراءهم  حتترمون  وأنكم  إليهم   تتحدثون 

حول ما يضغط عليهم.ظ

 كونوا قدوة
املرأة الرجل  يعامل  كيف  البنك  قدوة  كن   اآلباء: 

باحترام وثقة حقيقيني.ظ
أن تكون لبناتك كيف يجب  كوني قدوة   األمهات: 
أسرتها من  يتجزأ  ال  وجزءاً  مستقلة   املرأة 

ومجتمعها.ظ
وال النزاع  عن  األطفال  أبعد  املنفصلون:   اآلباء 
أمامهم. الطرف اآلخر   تتحدث بشكل سلبي عن 
ولكن يحبونهم  وأمهم  أباهم  أن  دائماً   أخبرهم 

بطريقتني مختلفتني.ظ
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الدعم
كونوا إلى جانبهم عندما يحتاجون إلى الدعم.ظ

السماح لهم بالتعبير عن أنفسهم بحرية.ظ
اتخاذ إجراءات لتطوير مواهبهم وتشجيعها.ظ

الحب بدون شروط
محبوبون. أنهم  يشعرون  أطفالك  أن  من   تأكدوا 
أو محبوبون  بأنهم  األطفال  يشعر  ال   عندما 
شعورهم فإن  عائلة،  إلى  ينتمون  بأنهم   يشعرون 

بقيمتهم يتأثر.ظ
بدون "أحبك"  و  العناق  مثل  الصغيرة   اإلمياءات 

سبب لها تأثير عظيم.ظ
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٦٣

قوموا بوضع خطة لليوم
ألطفالكم:س

إلى يومهم  يف  األطفال   يحتاج 
واإلحساس والترتيب   التنظيم 
واألمن التنبؤ  على   بالقدرة 

الذي يأتي مع التكرار.س
على يساعدهم  أن  شأنه  من  لليوم  خطة   وضع 
وتقليل الوقت،  إدارة  وتعلم  العادات،   اكتساب 
به القيام  يجب  ما  حول  واملشاجرات   احليرة 

ومتى.س
للعب، وقت  تشمل  اليوم  خطة  أن  من   تأكدوا 

ووقت للعائلة، وآخر للمساعدة يف أعمال املنزل.س
يتبعونها اليوم، وسوف   أشركوهم يف عمل خطة 

بشكل أفضل إذا قاموا هم بوضعها.س
 اكتبوا اخلطة يف ورقة حتى يتمكنوا من متابعتها
 بأنفسهم. واجعلوها مرنة قابلة للتغيير والتعديل،
 واسمحوا لهم بوقت راحة حر "غير مخطط له"

  يفعلون خالله ما يرغبون فيه.س

تشجيع السلوك اإليجابي:س
امدحوا الطفل عندما يتصرف بشكل جيد.س

مادية غير  بسيطة  مكافآت  على  معه   اتفقوا 
يقوم مرة  كل  له يف  وأعطوها   للسلوك اجليد 

بهذا السلوك.س
تعلموا إعطاء التعليمات بطريقة إيجابية:س

بعد الطاولة  ألعمارهم:كتنظيف  املناسبة  باملسئوليات   كلفوهم 
 وجبات الطعام، وغسل األطباق، وطي املالبس النظيفة ووضعها
 يف مكانها، واملساعدة يف إصالح األشياء التالفة يف املنزل. كل
 ذلك يخلق جو يعبر عن مقولة "كلنا يف مركب واحد"، وهو ما

سيساعدهم على تعلم أن يكونوا أكثر مسئولية.س

 اذكروا السلوك الذي ترغبون أن يقوم به: اطلبوا منه األمر
 بصيغة " افعل" وليس "ال تفعل": مثل من فضلك نظف الطبق

اللي أكلت فيه " بدالً من "متبهدلش املطبخ".س
البقاء ميكنهم  فال  تطبيقها:  ميكنهم  واقعية  طلبات   قدموا 
عشرة خمس  ملدة  ذلك  ميكنهم  ولكن  اليوم،  طوال   هادئني 
أكثر األمر  يكون  هكذا  هاتفية،  مكاملة  إجراء  أثناء   دقيقة 

 واقعية.س
للعمر ومناسبة  ومحددة  مباشرة  التعليمات  تكون  أن   يجب 

ومقدمة بطريقة هادئة ومهذبة.س

 أ. األطفال من عمر
 الميالد وحتى ست

سنوات
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التعامل مع السلوك السلبي:ش
 خذوا فترة هدوء ملدة عشر ثواٍن، تنفسوا خاللها ببطء

قبل أن تردوا على الطفل.ش

التجاهل:ش 
أو للطفل  تنظروا  ال  التصرف،  الطفل  يسيء   عندما 
ولكن متاماً،  سلوكه  وجتاهلوا  تلمسوه  أو  معه   تتكلموا 
 أخبروه أنكم على استعداد للتحدث معه حني يتوقف.
 وعندما يتوقف، امنحوه اهتماماً إيجابياً وقوموا بالثناء

عليه.ش
 هذا يعلم األطفال أنهم لن يحظوا باهتمامنا إذا أساءوا

التصرف.ش
إعادة التوجيه: ش 
 الحظوا السلوك السيئ مبكراً، ثم وجهوا انتباه أطفالكم
مثيًرا شيًئا  منحهم  خالل  من  السلوك،  ذلك   عن 

لالهتمام أو ممتًعا للقيام به: "تعالى نلعب لعبة!"س
التهدئة: ا

هذه الطريقة مناسبة لألطفال فوق سن أربع سنوات
امنحوا الطفل خمس دقائق ليهدأ ويجلس بهدوء.ش

 وضحوا له أن التهدئة هي نتيجة لسوء السلوك وليس

من املهم إعطاء املسئوليات لألوالد والبنات على حد سواء:ت
إذ يجب أن يتعلم األوالد كيفية احلفاظ على نظافة املنزل ورعاية أنفسهم واآلخرين.ا

ينبغي االستفادة من مواهبهم واهتماماتهم:ت
 إذا كان الولد مهتماً باملطبخ، فيمكنه املساعدة يف صنع الطعام وغسل األطباق، وإذا كانت البنت حتب تفكيك األشياء، فيمكنها

مساعدتكم يف إصالح الصنبور الذي يسرب املياه.ا

أن كل هذه مهارات حياتية يحتاجها أي شخص في حياته، فتى أو  تذكروا 
فتاة. وسوف يشكركم أطفالكم الحًقا للسماح لهم بالتعلم.ش

عقاباً وستنتهي عندما يهدأ الطفل
ملدة ثالثني ثانية على األقل.ش 

استخدموا أسلوب "نتائج األفعال":ت
أطفالنا لتعليم  فرص  ولكنها  عقوبات؛  ليست   النتائج 

االستقالل، واتخاذ القرار، وحتمل مسئولية ما يفعلونه.ش
 أمثلة للنتائج: "لو كسرت حاجة يف البيت الزم تعتذر وتساعد

 يف تصليحها".ش
كيفية تطبيق العواقب:ش 
يكون حتى  البداية  منذ  والعواقب  القواعد  على   االتفاق 

 الطفل مدرًكا لنتائج ما يفعله.ش
عند تطبيقها، وضحوا لهم سبب استخدام العواقب.ش

حرمان املثال،  سبيل  على  واقعي،  بشكل  العواقب   نفذوا 
 الطفل من لعبة ملدة أسبوع أمر صعب التنفيذ، ولكن أخذها

منه ملدة ساعة هو أكثر واقعية.ش
لفعل شيء الطفل فرصة  امنحوا  العواقب،  انتهاء   مبجرد 

جيد، وامتدحوه للقيام به.ش



32٦٥

تشجيع السلوك اإليجابي:ي قوموا بوضع خطة لليوم ألطفالكم:س

 يحتاج األطفال يف يومهم إلى التنظيم
على بالقدرة  واإلحساس   والترتيب 

التنبؤ واألمن الذي يأتي مع التكرار.س
أن شأنه  من  لليوم  خطة   وضع 
العادات،س اكتساب   على  يساعدهم 

 وتعلم إدارة الوقت، وتقليل احليرة واملشاجرات حول ما  
يجب القيام به ومتى.س

ووقت للعب،  وقت  تشمل  اليوم  خطة  أن  من   تأكدوا 
للعائلة، وآخر للمساعدة يف أعمال املنزل.س

بشكل يتبعونها  وسوف  اليوم،  عمل خطة   أشركوهم يف 
أفضل إذا قاموا هم بوضعها.س

متابعتها من  يتمكنوا  حتى  ورقة  يف  اخلطة   اكتبوا 
والتعديل، للتغيير  قابلة  مرنة  واجعلوها   بأنفسهم. 
 واسمحوا لهم بوقت راحة حر "غير مخطط له" يفعلون

  خالله ما يرغبون فيه.س

بشكل يتصرف  عندما  الطفل   امدحوا 
جيد.س

اتفقوا معه على مكافآت بسيطة غير
 مادية للسلوك اجليد وأعطوها له يف كل مرة يقوم بهذا 

السلوك.س
تعلموا إعطاء التعليمات بطريقة إيجابية:س

 اذكروا السلوك الذي تريدون منه أن يفعله: اطلبوا منه
 األمر بصيغة " افعل" وليس "ال تفعل"، مثل: "من فضلك
 شيل هدومك يف الدوالب" بدالً من"مترميش هدومك

على األرض".س
 اطلبوا طلبات واقعية ميكنه تطبيقها، فال ميكنكم منع
 الطفل من مشاهدة التليفزيون ملدة شهر، ولكن ملدة يوم

أو اثنني قد يكون أكثر واقعية.س
ومناسبة ومحددة  مباشرة  التعليمات  تكون  أن   يجب 

للعمر ومقدمة بطريقة هادئة ومهذبة.س

 ب. األطفال من عمر ست
سنوات إلى اثنتي عشرة سنة
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 كلفوهم باملسئوليات املناسبة ألعمارهم: كتنظيف الطاولة بعد وجبات الطعام، وغسل األطباق، وطي
 املالبس النظيفة ووضعها يف مكانها، واملساعدة يف إصالح األشياء التالفة يف املنزل. كل ذلك يخلق

جو يعبر عن مقولة "كلنا يف مركب واحد"، وهو ما سيساعدهم على تعلم أن يكونوا أكثر مسئولية.س
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االتفاق على القواعد والنتائج منذ البداية حتى يكون الطفل مدركاً لنتائج ما يفعله.س
 عند تطبيقها، وضحوا لهم سبب استخدام أسلوب نتائج األفعال.س

 اختاروا عواقب واقعية على سبيل املثال، يصعب حرمان الطفل من اللعب ملدة شهر، ولكن ملدة بضعة أيام قد يكون أكثر
واقعية.س

مبجرد انتهاء نتيجة فعله، امنحوا الطفل فرصة لفعل شيء جيد، وامتدحوه للقيام به.س

 ساعدوا الطفل على حتديد املشكلة بوضوح: "قولي ايه اللي
محدداً وشرحاً  توضيحاً  الطفل  يذكر  أن  يجب   مضايقك؟"، 
 للمشكلة، على سبيل املثال: "عايز أتفرج على التليفزيون ومش

عايز أغسل األطباق دلوقتي".س
اسألوا الطفل عما يشعر به.س

 امنحوا الطفل الفرصة للتوصل إلى حلول والتفكير يف احللول
التي يخرج منها اجلميع راضياً.س

التليفزيون  على سبيل املثال: يريدون االستمرار يف مشاهدة 
وتريدون منهم املساعدة يف غسل األطباق. قد تكون احللول:س
        ١- أن يغسلوا األطباق فوراً وال ميكنهم مشاهدة التليفزيون 

                            ٢- أن يستمروا يف املشاهدة وال يغسلوا األطباق
 ٣- يغسلوا األطباق اآلن على أن يعودوا للتليفزيون بعد

خمس عشرة دقيقة (وهو حل يرضي اجلميع).سينيرنريي

أن املفترض  من  الذي  احلل  واختاروا  الطفل  مع  خطة   ضعوا 
يصلح للموقف أو املشكلة.س

 جربوا احلل وفكروا مع الطفل هل فعًال هذا احلل كان مفيداً أم
ال.س

 احترسوا من العبارات "املذلة واحملبطة" مثل "هذه فكرة غبية".
 بدالً من ذلك، صفوا ردود أفعالكم الشخصية: "لن أكون مرتاح

لذلك ألن. . . " أو "يبدو أن هذا شيء ميكنني فعله".س
امدحوا الطفل على جهوده واثنوا عليه.س

ابتعدوا عن إصدار األحكام.س
 استمعوا إلى أفكار الطفل حتى لو كانت غير معتادة.س

ال تتعجلوا، فليس عليكم التوصل إلى حل على الفور.س
امنحوا األطفال فرصة حلل مشاكلهم بأنفسهم.س

 من املهم إعطاء املسئوليات لألوالد
والبنات على حد سواء:ت

 إذ يجب أن يتعلم األوالد كيفية احلفاظ
 على نظافة املنزل ورعاية أنفسهم

واآلخرين.ا

ينبغي االستفادة من مواهبهم  واهتماماتهم:ت
 إذا كان الولد مهتماً باملطبخ، فيمكنه املساعدة يف صنع
 الطعام وغسل األطباق، وإذا كانت البنت حتب تفكيك

 األشياء، فيمكنها مساعدتكم يف إصالح الصنبور الذي
يسرب املياه.ا

 تذكروا أن كل هذه مهارات حياتية يحتاجها
 أي شخص يف حياته، فتى أو فتاة. وسوف

 يشكركم أطفالكم الحًقا للسماح لهم
بالتعلم.ت

استخدموا أسلوب "نتائج األفعال":س

 قوموا بفض النزاعات فيما بينكم باستخدام طرق حل المشكالت إليجاد حل
يرضي الجميع:س

النتائج ليست عقوبات؛ ولكنها فرص لتعليم أطفالنا االستقالل، واتخاذ القرار، وحتمل مسئولية ما يفعلونه.س
"::"":أمثلة لنتائج األفعال:ش 

 لو ما حطيتش هدومك يف الغسيل مش هتالقي حاجة تلبسها، "لو ما أكلتش معانا وقت الغدا هنشيل األكل ومش هتالقي حاجة
تاكلها".س

كيفية تطبيق أسلوب نتائج األفعال: ش  

أعدوا أنفسكم قبل جتربة أساليب حل املشكالت:س
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 ج. المراهقون من عمر الثالثة
عشر وحتى الثامنة عشر

وضع خطة لليوم:س

تشجيع السلوك اإليجابي:س

عليكم تقبل أنهم قد ميكثون لفترة أطول على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم:س
 عليكم بالصراحة مع أبناءكم املراهقني وأخبروهم أنكم تدركون أن لديهم متسع من أوقات الفراغ، ولكن ال ينبغي أن يجلسوا
 طوال اليوم على اإلنترنت أو وسائل التواصل االجتماعي. وأسألوهم "ايه اللي ممكن نعمله عشان نظبط املوضوع دا؟ هل

ممكن نحدد وقت معني لإلنترنت ونفكر يف حاجات تانية تعملها؟".س

وضع خطة لليوم من شأنه أن يساعد املراهقني على اإلحساس بالتحكم يف مسار حياتهم.ص
 شجعوهم على وضع خطة لليوم، وقوموا باإلشراف عليهم دون التحكم يف اختيارهم. مثًال وقت النوم
 والوجبات ووقت األسرة واملذاكرة أمور غير قابلة للتفاوض، ولكن امنحوهم القدرة على التحكم يف كيفية

قضاء بقية اليوم.ص

أثنوا على أبنائكم املراهقني عندما يتصرفون بشكل
جيد.ص 

 اتفقوا معهم على مكافآت بسيطة غير مادية للسلوك اجليد وقدموها
يف كل مرة يحسنون التصرف.ش

تعلموا إعطاء التعليمات بطريقة إيجابية:ص
بصيغة األمر  منهم  اطلبوا  يفعله:  أن  تريدون  الذي  السلوك   اذكروا 
 "افعل" وليس "ال تفعل"،  ويجب أن تكون التعليمات مباشرة ومحددة

ومناسبة للعمر ومقدمة بطريقة هادئة ومهذبة.ش

أكثر يكونوا  أن  يريدون  فهم  بالغون،  بأنهم  الشعور  املراهقون   يحب 
خالل من  الشعور  هذا  استثمروا  بالقواعد.  تقيداً  وأقل   استقاللية 

توضيح أنه مع احلريات تأتي املسئوليات.ش
التي ميكن أن يكونوا مسئولني عنها، مثل:  اتفقوا معهم على األمور 
وإزالة والكنس  احلمام،  وتنظيف  الغسيل،  ونشر  األطباق،   غسيل 
يعبر عن على خلق جو  واعملي  األصغر.  بأشقائهم  والعناية   الغبار، 
 مقولة "كلنا يف مركب واحد"، والذي من شأنه أن يساعدهم على حتمل

املسئولية.ش

"::"":كلفوهم مبسئوليات عليهم القيام بها:ش • 

                                       من املهم إعطاء املسئوليات
لألوالد والبنات على حد سواء:ت

 إذ يجب أن يتعلم األوالد كيفية احلفاظ على نظافة املنزل
ورعاية أنفسهم واآلخرين.ا

ينبغي االستفادة من مواهبهم  واهتماماتهم:ت
املساعدة يف صنع فيمكنه  باملطبخ،  مهتماً  الولد  كان   إذا 
تفكيك حتب  البنت  كانت  وإذا  األطباق،  وغسل   الطعام 
الذي الصنبور  إصالح  يف  مساعدتكم  فيمكنها   األشياء، 

يسرب املياه.ا

 تذكروا أن كل هذه مهارات حياتية يحتاجها أي
 شخص يف حياته، فتى أو فتاة. وسوف يشكركم

أطفالكم الحًقا للسماح لهم بالتعلم.س
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التعامل مع السلوك السلبي:س
 خذوا فترة توقف ملدة عشر ثواٍن، تنفسوا خاللها ببطء

قبل الرد.س
استخدموا أسلوب نتائج األفعال:ش 
لتعليم فرص  إنها  عقوبات؛  ليست  األفعال   نتائج 
 املراهقني االستقالل، واتخاذ القرار، وحتمل مسئولية

ما يفعلونه.س
"::"":أمثلة لنتائج األفعال:ش

 لو قلتي ألفاظ مش كويسة واحنا بنتكلم مش هتقدري
مخلصتش "لو  أو  دا  األسبوع  املوبايل  على   تلعبي 
أسمحلك البيت مش هقدر  وراك يف  اللي   احلاجات 

تكلم أصحابك"س
كيفية تطبيق أسلوب نتائج األفعال: ش  

تريح حلول  إلى  للتوصل  الفرصة  املراهقني  أبناءكم   امنحوا 
كافة األطراف.س

 على سبيل املثال: يريد اخلروج ومقابلة أصدقائه وتريدون منه
البقاء يف املنزل ليكون آمناً من العدوى

قد تكون احللول: س
        ١- أن يغسلوا األطباق فوراً وال ميكنهم مشاهدة التليفزيون 

                            ٢- أن يستمروا يف املشاهدة وال يغسلوا األطباق
 ٣- يغسلوا األطباق اآلن على أن يعودوا للتليفزيون بعد

خمس عشرة دقيقة (وهو حل يرضي اجلميع).سينيرنريي

من الذي  احلل  واختاروا  املراهقني  أبنائكم  مع  خطة   ضعوا 
املفترض أن يصلح.س

جربوا احلل وفكروا مع أبنائكم إن كان هذا احلل يصلح أم ال.س
 احترسوا من العبارات "املذلة واحملبطة" مثل "هذه فكرة غبية".
 بدًال من ذلك، صفوا ردود أفعالكم الشخصية: "لن أكون مرتاح

لذلك ألن" أو "يبدو أن هذا شيء ميكنني فعله".س
امدحوا ابنكم املراهق على جهوده وأثنوا عليه.س

قولوا بوضوح:  املشكلة  على حتديد  املراهقني  أبناءكم   ساعدوا 
 لهم: "ملاذا تشعر بالغضب أو االنزعاج؟"، يجب أن يذكر توضيًحا
 وشرًحا محدًدا للمشكلة (على سبيل املثال، أريد اخلروج ورؤية

أصدقائي).س

ابتعدوا عن إصدار األحكام.س
استمعوا وال تلقوا احملاضرات.س

تقبلوا األفكار اجلديدة.س
ال تتعجلوا، فليس عليكم التوصل إلى حل على الفور.س

امنحوا أبناءكم فرصة حلل مشاكلهم بأنفسهم.س

عليكم بفض النزاعات عن طريق حل المشكلة حًال يرضي الجميع:س

أعدوا أنفسكم قبل التصدي حلل املشكلة:س

االتفاق على القواعد ونتائج األفعال منذ البداية.س
 عند تطبيقها، وضحوا أن لكل فعل نتائجه.س

 كونوا واقعيني يف استخدام أسلوب نتائج األفعال، على سبيل املثال، يصعب حرمان املراهق من وقته املخصص للتواصل مع
األصدقاء ملدة شهر، ولكن حرمانه منه ملدة بضعة أيام، أكثر واقعية.س

مبجرد انتهاء من توضيح نتائج فعله، امنحوا ابنكم املراهق فرصة لفعل شيء جيد، وامتدحوه واثنوا عليه للقيام به.س
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 د. كيفية التحكم في الغضب أو
العصبية أثناء التعامل مع األطفال؟

عليكم إيجاد جذر وأساس املشكلة:ي

أهداف بعيدة المدى

أطفالنا مع  وجودها  نرغب يف  التي  العالقة  نوع   هي 
لهم نريدها  التي  احلياتية  واملهارات  يكبرون،   عندما 
املستقبل: يف  طفلنا  يكون  أن  نأمل  فنحن   كبالغني، 
من واثق  متعاطف، محترم، مستقل، مسالم،   مسئول، 

نفسه، سعيد، ناجح.س

األهداف قصيرة المدى

فترة أو خالل  اليوم  نريد حتقيقها  التي  األشياء   هي 
 زمنية قصيرة مثل: احلفاظ على نظافة ونظام املنزل،
وقت بقواعد  وااللتزام  واملذاكرة،  الطعام،   وتناول 
 الشاشة (التلفزيون أو الهاتف احملمول)، واملساعدة يف

األعمال املنزلية.س
 إذا كان الطفل ال يستجيب ملا تطلبوه منه، فكروا فيما
 إذا كان هذا املوقف يتناسب مع األهداف طويلة املدى

أو قصيرة املدى.س
 اسألوا أنفسكم، ما هو األهم؟ طاعتهم العمياء لكافة

التعليمات، أم ثقتهم بأنفسهم وعالقتكم ببعضكم؟

 عادة ما تكون األشياء التي تغضبنا هي نفسها يف كل مرة.ي
ينبغي عليكم مالحظة ما الذي يغضبكم: كيف يحدث ذلك؟ كيف تتفاعلون معه عادة؟

 عليكم محاولة منعه من البداية: إذا كان الغضب أو العصبية يزيدان حني تشعرون بالتعب، عليكم احلصول على قسط من
الراحة أو النوم. إذا كنتم تشعرون بالوحدة، فطلبوا مساعدة من صديق أو قريب.ي

خذوا وقتًا لتهدأوا:ي
عندما تشعرون بالغضب، خذوا عشرين ثانية لتهدأوا. خذوا خمسة أنفاس بطيئة طويلة قبل الرد أو التحدث.ي

تذكروا األشياء املهمة:ي
فرّقوا بني األهداف بعيدة املدى والقصيرة املدى:ش
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إذا واجهتكم حاالت عنف تجاه األطفال بأي شكل،
ينبغي االتصال بخط نجدة الطفل 16000

 خط جندة الطفل هو خدمة تابعة للمجلس القومي لألمومة والطفول والعاملون به متخصصون يف التربية والتعامل مع األطفال 
 ومواجهة حاالت العنف ومدربون على التعامل مع احلاالت بخصوصية وسرية كاملة ودون احلاجة لإلفصاح عن هوية وبيانات
 املتصل. يستقبل اخلط الشكاوى والبالغات اخلاصة بالعنف جتاه األطفال سواء البدني أو النفسي أو اجلنسي ويقوم بتحويل
 احلالة إلى اجلمعيات املدنية الشريكة أو اخلدمات احلكومية أو القانونية حسب االحتياج. يوفر اخلط أيًضا استشارات مهنية

متخصصة يف مجال التربية والتأديب اإليجابي لآلباء واألمهات للتعامل بشكل أفضل مع األطفال.س
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 يف كثير من األوقات يكون من الصعب ملء أوقات فراغ األطفال، كما يرغب
فإن لذا  مفيدة،  بصورة  فراغهم  أوقات  أطفالهم  يقضي  أن  واألمهات   اآلباء 

تطوير مهاراتهم يصبح أمراً على قدر كبير من األهمية.  س

 كما يصبح من الصعب ملء وقت فراغ األطفال مع غلق املدارس ودور احلضانة،
بسبب اإلجراءات االحترازية ملواجهة انتشار فيروس كورونا.  س

 التعلم وتطوير
المهارات
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سفتنمية حاسة اللمس: 

تنمية حاسة البصر:س
ملونة محشوة  دمى   اصنعوا 
 من اجلوارب القدمية لتحفيز

رؤيتهم.س
املرآة أمام  حملهم   ميكنكم 
إبعادهم ثم  أنفسهم   ليروا 

للحظة وإعادتهم ثانية.س
أو الكؤوس  إخفاء   ميكن 
خلف أو  القدور  يف   الكرات 
الوسائد وسؤالهم عن مكانها.س

تنمية حاسة السمع:س 

  أ. األطفال الصغار والُرضع

حتدث لعبة  صنع   ميكنكم 
باستخدام "ُشخشيخة"   صوًتا 
بداخلها بالستيكية   زجاجة 
السمع لتحفيز  أرز   حبات 

لديهم.س

الطفل بتدليك   عليكم 
أطباق اسفنجة   باستخدام 
يتم استعمال اجلانب  نظيفة، 
اجلانب ثم  أوالً   الناعم 
حاسة يحفز  مما   اخلشن، 

اللمس لديهم.س
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 يتم وضع لعبة (أو أي شيء آمن وجذاب) أمام الطفل على مسافة
قصيرة.س

توضع راحة اليد خلف قدمي الطفل لدفعه إلى الزحف.س
يؤدي هذا إلى ثباته وإعطائه "َدفعة" أثناء تعلمه الزحف.س

 ضعوا الطفل يف وضع الزحف ثم استخدام منشفة ناعمة، يتم
 لفها لعمل حبل، ويتم متريره برفق حول صدر الطفل. ثم إمساك
املنشفة وستكون  ألعلى.  بإحكام  الفضفاضني  املنشفة   طريف 
 مبثابة حزام يدعم الطفل للبقاء لفترة أطول يف وضع الزحف،
وزن على  للحفاظ  والذراعني  الساق  عضالت  تقوية   وبالتالي 

اجلسم لفترة أطول.س

التطور احلركي: تشجيع الطفل على الزحف:س تنمية املهارات االجتماعية:س
 القيام بأنشطة التقليد: التلويح
باليدين، والتصفيق   بالوداع، 

ونفخ اخلدين.س
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 ب. األطفال من عمر عام
إلى عامين

التطور احلركي:س

قوموا بوضع أشياء مختلفة يف أيديهم لتحسني قبضتهم.س

التطور البصري واملعريف:س

 ميكنكم تصنيف األشياء مثل األواني أو الكتب حسب احلجم أو اللون، فهذا
 يساعدهم على التعرف على العالقات مثل الشيء األكبر واألصغر واملتشابه

يف اللون، إلخ.س
احكوا لهم قصص باستخدام ظل األصابع أمام املصباح.س

تنمية املهارات االجتماعية: تشجيع الطفل على التحدث:س

 حتدثوا معه عن األشياء العادية التي تقومون بها كل يوم - على سبيل املثال،
"أقوم اآلن بنشر املالبس باخلارج حتى جتف ألن الشمس باخلارج".س

قوموا بالغناء أمامه.س
امدحوا جهود الطفل يف التحدث.س

لعبة - على سبيل أو جعلها  إلى أجزاء اجلسم واسمها،   ميكنكم اإلشارة 
املثال، "فني عينيك؟".س

 بينما يلعب الطفل، عليكم بالتعليق باستخدام الصفات أو اجلمل القصيرة
(إذا قال موزة، ميكن إضافة: موزة صفراء، موزة كبيرة).س



٧٧

 ج. األطفال من عمر ثالث إلى
ست سنوات

تنمية املهارات االجتماعية واملعرفية:س 
ألعاب التمثيل واخليال:س

ميكنكم بناء بيت باستخدام البطانيات والوسائد.س

 ميكنم التظاهر بأن لديكم حفلة وكلوا واشربوا من أكواب فارغة أو وضع إناء أو علبة على
الرأس والتظاهر أنكم تسبحون يف الفضاء أو حتت املاء.س

                                              متثيل قصصهم أو حكاياتهم املفضلة ويقوم كل منكم بتمثيل
                                     دور يف القصة، كما ميكنكم رسم حكاياتهم املفضلة يف

شكل قصة مصورة.س



٧٨

كلفوهم باملسئوليات املناسبة ألعمارهم مثل:س

طعام صناعة  ثم  امللونة  والتوابل  واملاء  الدقيق  باستخدام  الصلصال  صناعة   ميكنكم 
باستخدام الصلصال.س

جمع ألعابهم.س
املساعدة يف طي املالبس املغسولة.س

املساعدة يف ترتيب السرير.س
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 يمكنهم زراعة شيء في الشرفة أو بالقرب 
من النافذة:س

 قد يكون أي شيء: ريحان أو نعناع أو فواكه. سيعطيهم ذلك إحساًسا
باإلجناز واملسؤولية من خالل رعاية شيء حي.س

كلفوهم بمسئوليات للقيام بها:س •
املالبس وطي  الصحون،  وغسل  الطعام،  وجبات  بعد  الطاولة   كتنظيف 
 النظيفة ووضعها يف مكانها، أو املساعدة يف إصالح األشياء املعيبة يف
 املنزل. كل ذلك يخلق جو يعبر عن مقولة "نتعاون يف هذا كلنا" ، وهو ما

سيساعدهم على تعلم أن يكونوا أكثر مسئولية.س

القيام بعمل شجرة للعائلة معًا:ب •
 ميكنكم استخدام الورق واألقالم وأي صور عائلية لديكم. هل يعرفون من
 هو ابن عم جدهم؟ ماذا عن األقارب يف مدينة أخرى؟ شجعوهم على
 االتصال بأفراد العائلة وملء األماكن اخلالية يف الشجرة. سيعطيهم هذا

إحساساً بالتواصل ويساعدهم على فهم العالقات وبناء اجلذور.س

 د. األطفال من عمر سبع سنوات
إلى اثنتي عشرة سنة

٧٩



٨٠
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صناعة ألعاب ورقية:
ميكنكم خلق جو احتفالي من منتجات ورقية بسيطة:س

صنع فوانيس ورقية:ت

123

4

5678

يتم إحضار ورقة كبيرة، تصلح أن تكون جريدة أو غالف قدمي ملجلة.س
لونوا الورق.س

اقطعوا أحد طريف الورقة بحذر. وضعوه جانباً الستخدامه كمقبض.س 
تُطوى الورقة إلى نصفني أفقياً.س

 قصوا بعناية على طول اخلطوط احملددة (مع عدم الوصول إلى حواف الورق، وترك مسافة 4-3 سم فوق
وحتت).س

 تُفرد الورقة وتُلصق احلواف الطويلة معاً باستخدام الشريط لتثبيتهم يف مكانهم.س
لصق املقبض أو تدبيسه.س

اصنعوا العديد من الفوانيس وعلقوها يف أماكن بارزة باملنزل.س



٨٢

1
2

3
4

56

78

زينة منزلية من الورق:ت
ميكن استخدام مربع من الورق وطيه إلى نصفني يف مثلث.س ت:

يتم طي املثلث مرة أخرى وصناعة قطعتني.س 
سيبدو املثلث أمامكم مثل هذا.س 

يُفرد املربع.س 
يتم طي ولصق زوايا املربع الداخلية.س 

يُقلب املربع ويتم لصق املجموعة الوسطى من الزوايا معاً.س 
تُقلب مرة أخرى ويتم لصق الزوايا املتبقية.س 

استمروا يف عمل املزيد من النقاط.س 
تُلصق النقاط معاً أو يتم تدبيسها.س



٨٣

 االحتفال مًعا بالصيف بعمل طائرة ورقية باستخدام األكياس البالستيكية والعصي
ورفعها من سطح املبنى

قوموا بصناعة جسم الطائرة الورقية:س

تُقطع املقابض البالستيكية من الكيس البالستيكي.س
تُقطع جوانب الكيس البالستيكي حتى تصبح كورقة مسطحة.س

 يتم وضع إطار الطائرة الورقية على الورقة البالستيكية املسطحة للتأكد من مالءمتها. إذا كان اإلطار الذي
مت عمله كبيراً جداً، ميكنكم استخدام كيس ثاني وتُلصق الورقتني البالستيكيتني معاً.س

باستخدام املسطرة واملظهر، يتم قياس بوصة واحدة أعرض من اإلطار ثم قوموا بتتبع الشكل.س
عليكم بالقطع على طول هذا اخلط.س

تُقطع بوصة واحدة يف كل زاوية.س 

يتم توصيل جسم الطائرة الورقية باإلطار:س

قوموا بوضع إطار الطائرة الورقية يف وسط شراع الطائرة.س
ابدأوا من جهة واحدة وقوموا بطي البالستيك الزائد فوق حبل اإلطار.س

بالكامل الطول  بتغطية  وقوموا  بالشراع.  املطوية  احلافة  ثبتوا  الشريط،   باستخدام 
بشريط ملنع الرياح من أن تأتي بني الطبقات.س

كرروا ذلك حتى يتم تثبيت كل احلواف بالشراع.س
 ميكنكم أيضاً استخدام اللصق يف هذه اخلطوة، ولكن الشريط أفضل ملنع الرياح من

فصل الطبقات.س

 واآلن، ميكنكم جمع اإلطار مع الكيس البالستيك املكون لشراع الطائرة الورقية لالنتهاء من
اجلسم الرئيسي:س



٨٤

توصيل حبل الطيران:

 اقطعوا قطعة من اخليط بطول العصا العمودية باإلضافة إلى حوالي ٤ إلى ٦ بوصات، ويتم ربطها بإحكام
 بأحد طريف اخليط ألعلى العصا العمودية، والطرف اآلخر باجلزء السفلي من العصا العمودية، خارج شراع
 الطائرة الورقية. كرروا العملية بالعصا األفقية. يجب أن يكون اخليط طويل حتى تكون العصا زائدة ٤ إلى

٦ بوصات.س
يتم استخدام الشريط أو اللصق للتأكد من أن هذه الُعقد ال تنزلق من على العصي.س

 عند تقاطع هذين اخليطني، اربطوا بكرة اخليط التي ستستخدمونها للطيران بالطائرة الورقية. ميكنكم
أيضاً إنشاء البكرة اخلاصة بكم عن طريق لف طول خيط حول لفة ورق التواليت.س

لديكم اآلن اجلزء الرئيسي من طائرتكم الورقية، وحان الوقت إلضافة امللحقات ملساعدتها يف الطيران:س

حلقوا طائراتكم يف اخلارج
أو املنزل  سطح  على   اصعدوا 
يوم قريب يف  مفتوح  مكان   يف 
وجربوا رياح  وجود   يشهد 

طائرتكم الورقية.س

يتم إضافة ذيل الطائرة الورقية باستخدام شريط:
 باستخدام كيس بالستيكي آخر، اقطعوا شريط يصل طوله إلى ٣ أقدام، والصقوا هذا الشريط بالشريط
 السفلي للطائرة الورقية. قصوا ثالث قطع على األقل من الشريط بطول ٦ بوصات واربطوها بذيل الطائرة

الورقية. ميكنكم إضافة آخرين للزينة أو لوزن إضايف.س
ميكنكم إضافة ذيول أخرى إلى الزوايا اجلانبية للطائرة لتحقيق التوازن اإلضايف إذا لزم األمر.س

2
3

١
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٥
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في  الموجودة  األشياء  باستخدام  ممتعة  تجارب  بعمل   قوموا 
المنزل:س

 تبدو هذه التجارب البسيطة لطيفة وممتعة وستساعد أطفالكم على فهم كيفية عمل األشياء، ولكن تأكدوا من
القيام بذلك حتت إشرافكم.س

بركان 
ضعوا بعض صودا اخلبز (البيكربونات وليس البيكنج باودر) يف زجاجة بالستيكية كبيرة.س

اسكبوا بعض اخلل.س
راقبوا ما سيحدث!.س

ماذا يحدث؟
 بيكربونات الصوديوم هي قاعدية بينما اخلل (حمض اخلليك) حمض. عندما يتفاعالن معاً، يشكالن حمض
يف نخرجه  الذي  (الغاز  الكربون  أكسيد  وثاني  ماء  إلى  الفور  على  يتفكك  الذي  املستقر،  غير   الكربونيك 

التنفس)، مما يخلق كل هذا الفوران أثناء هروبه من احمللول.س
 يشبه هذا ما يحدث يف الكعكة، يتفاعل مسحوق اخلبز مع احلمض املوجود يف احلليب وينتج فقاعات غازية

تظل محبوسة يف الدقيق وجتعل الكعكة منفوشة.س

كتابة رسائل سرية بحبر غير مرئي 
ضعوا بعض عصير الليمون يف وعاء وضيفوا إليه قطرات قليلة من املاء.س

يتم خلط املاء وعصير الليمون مبلعقة.س
 اغمسوا عود قطن، من األعواد التي تستخدم يف تنظيف األذن، يف اخلليط واكتبوا رسالة على

ورق أبيض.س
انتظروا حتى يجف العصير ويصبح غير مرئي متاًما.س

بتسخني قوموا  آخر،  لشخص  إظهارها  أو  السرية  الرسالة  لقراءة  مستعدين  تتكونوا   عندما 
الورقة عن طريق اإلمساك بها بالقرب من املصباح الكهربائي أو عود ثقاب.س

ماذا يحدث؟
 عصير الليمون مثل اخلبز. عند تسخينه، يتأكسد ويتحول إلى اللون البني. وخلط عصير الليمون يف
يتم حتى  وجوده  أحد  يدرك  ولن  الورق،  على  وضعه  عند  مالحظته  للغاية  الصعب  من  يجعل   املاء 
 تسخينه، ويتم الكشف عن الرسالة السرية. املواد األخرى التي تعمل بنفس الطريقة تشمل احلليب

وعصير البصل واخلل.س



٨٦
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 ه. المراهقون من عمر الثالثة
عشر وحتى الثامنة عشر

ساعدوهم على وضع وحتديد أهداف شخصية
 اطلبوا منهم أن يفكروا يف شيء يرغبون يف أن يكونوا أفضل فيه: مثل القيام بحركة
كتابة أو  الرسم،  أو  الطهي،  أو  معينة،  لغة  يف  قدرتهم  حتسني  أو  صعبة،   رياضية 

القصص.س
 شجعوهم على حتديد هدف لتحقيقه بعد فترة معينة من الوقت وتخصيص ساعة

للقيام بذلك كل يوم.س
اقترحوا عليهم أن يحتفظوا بخطة لتتبع تطورهم والتحقق منه بانتظام.س

حفزوهم باستمرار من خالل حتديد مكافأة غير مادية.س

اطلبوا منهم مساعدتكم يف ممارسة الرياضة

٨٧

يصبح املراهقون أكثر اهتماماً مبظهرهم، فساعدوهم على تكوين
التمارين ممارسة  على  تشجيعهم  خالل  من  ألجسامهم  إيجابية   صورة 

الرياضية معكم داخل املنزل.س
 ال تنصحوهم بقولكم: "يجب أن تتوقفوا عن اجللوس طوال اليوم وتتحركوا
التمارين ببعض  القيام  منهم  تريدون  أنكم  أخبروهم  ذلك،  من  بدالً   أكثر"، 
اطلبوا ذلك.  إلى  وما  الكتف،  أو  الظهر  آالم  من  التخلص  يف   للمساعدة 
 مساعدتهم يف البحث على اإلنترنت أو االتصال باألصدقاء الذين يتمتعون

باللياقة البدنية ملعرفة التمارين التي يجب القيام بها.س
حددوا وقتاً للقيام بهذه التمارين معاً كل يوم.س

اقترحوا زراعة شيء يف الشرفة أو بالقرب من النافذة
 قد يكون أي شيء: ريحان أو نعناع أو فواكه. سيعطيهم ذلك إحساساً

باإلجناز واملسئولية من خالل رعاية شيء حي.س
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اجعلوهم يتولون بعض املسؤوليات
يحب املراهقون الشعور بأنهم بالغون، فهم يريدون أن
يكونوا أكثر استقاللية وأقل تقيًدا بالقواعد. استثمروا

هذا الشعور من خالل توضيح أنه "على قدر احلريات، تأتي املسؤوليات".ش
غسيل عنها:  مسئولني  يكونوا  أن  ميكن  التي  األمور  على  معهم   اتفقوا 
 الصحون، ونشر الغسيل، وتنظيف احلمام، والكنس وإزالة الغبار، والعناية
نفس يف  "كلنا  مقولة  عن  يعبر  جو  خلق  على  واعملوا  األصغر.   بأشقائهم 

القارب"، والذي من شأنه أن يساعدهم على حتمل املسئولية.ش

مساعدة بعضكم البعض يف تغيير مظهركم:رت
ميكنكم جتربة تغيير لون الشعر باحلناء.ش

 تفقدوا مالبسكم وحاولوا إيجاد مجموعات مختلفة بعمل تنويعات أطقم جديدة
من املالبس القدمية.ش

 حسب رغبتهم، قوموا بتخصيص يوم للرعاية الشخصية، مثل العناية باألظافر
والوجه باستخدام املكونات الطبيعية املوجودة يف املطبخ مثل العسل أو الزبادي.ش

 القيام بجرد لألشياء التي لم تعودوا تستخدمونها وإعادة
تدويرها أو التبرع بها:س

 لدينا جميعاً فوضى يف منازلنا، مخزنة حتت السرير أو يف الشرفة، تفقدوها وضعوا
 بها قائمة. واطلبوا منهم مساعدتكم يف إصالح ما يلزم إصالحه إذا أمكن، وإعادة تدوير

 بعضها لصنع ديكورات أو أدوات منزلية، أو بيع ما ال حتتاجون إليه أو التبرع به.ش

عمل شيء من أجل األخرين:س
أن شأنه  من  فذلك  ملجتمعهم.  اجلميل  رد  تعلم  إلى  املراهقون  وخاصة  األطفال   يحتاج 

يعلمهم أال يكونوا أنانيني وأن يفكروا يف األخرين وليس يف أنفسهم فقط.ش
اصنعوا الطعام معاً من أجل األشخاص احملتاجني وأوصلوه إليهم.ش

قوموا بشراء البقالة للجيران من كبار السن الذين ال يستطيعون اخلروج.ش
تطوعوا مع املؤسسات اخليرية مع احلفاظ على قواعد التباعد االجتماعي.ش

. 
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 معظم الصفوف الدراسية يُطلب منها مشروع كتقييم نهائي .البعض اآلخر سيكون عليه الدراسة من املنزل ومواصلة التعلم من
 خالل املنصات اإللكترونية عبر اإلنترنت، لكن يف جميع األحوال يجب أن يقتصر دور اآلباء واألمهات على مجرد مساعدة

أطفالهم يف دراستهم، ال أن تتحول هذه املساعدة على نوع من "الدروس اخلصوصية"، فاألطفال هم املسئولون عن دراستهم.س
فيما يلي بعض النصائح املفيدة لتجربة تعليمية أفضل يف املنزل:س

 و. كيف تساعدون أطفالكم في
دراستهم

 قد تميلون إلى إجراء بحث عن المشاريع ألطفالكم ألنهم ليسوا معتادين على هذا النوع من
 التعلم. ولكن تذكروا أن هذا سيعلمهم فقط االعتماد على األخرين، وأنه ال بأس من تقديم

عمل شخص آخر على أنه عملك الخاص، وهو بالتأكيد ليس هدفكم.س

اجعلوهم يشعرون بالراحة 
 أوجدوا لهم مكان مخصص لدراستهم، إذا كان ذلك ممكناً، على أن يكون مكاناً هادئاً بعيداً عن كل ما ميكن أن يصرف

انتباههم عن الدراسة.ش

 ضعوا خطة يومية
 اتفقوا مع أطفالكم على ساعات محددة للمذاكرة والتزموا بها. وتعد هذه فرصة جيدة لألطفال لتعلم كيفية إعداد قائمة

مبهام اليوم وأن يكونوا مسئولني عن وقتهم اخلاص.ش
 خططوا لفترات استراحة قصيرة طوال اليوم، عشر دقائق كل ساعة أو ساعة ونصف (يعتمد ذلك على قدرات الطفل

وعمره). وشجعوهم على القيام بأي نوع من التمارين خالل فترات الراحة هذه.ش
 ابدأوا معهم بجلسات مذاكرة قصيرة، واجعلوها أطول تدريجياً. فإذا كان الهدف هو احلصول على جلسة ملدة ثالثني أو

 خمس وأربعني دقيقة، فابدأوا بعشر دقائق وابنوا على ذلك.ش

أفكار لتمارين بني جلسات املذاكرة
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حاولوا أن تثبتوا مواعيد الوجبات والنوم 
إذ يساعد ذلك على تنظيم مزاج الطفل وسلوكه.س

ساعدوهم على االستمتاع بوقتهم الدراسي 
 يعد إجراء بحث حول أي موضوع مهارة مهمة سيحتاجها أطفالكم يف حياتهم. ساعدوهم على رؤيتها كفرصة لتعلم شيء
 جديد من خالل اختيار موضوع يعجبهم من اخليارات املتوفرة لهم، وشجعوهم على البحث عن طرق جديدة للتعرف على

هذه املوضوعات وتقدميها بطريقة مثيرة لالهتمام كما لو كانوا يقومون بعمل برنامج تلفزيوني.س

كونوا داعمني ال مراقبني 
 ذكروهم بأنكم موجودون لشرح املفاهيم الصعبة واملساعدة يف مراجعة املواد التعليمية، ميكنكم تذكيرهم أيضاً بأن وقت

الراحة قد انتهى أو أنه حان وقت االنتقال إلى موضوع آخر.س
 لكنهم بحاجة إلى الشعور باملسئولية عن دراستهم ونتائجهم، إذا خرقوا خطة اليوم، حتدثوا معهم عن كيفية تأثير ذلك

على خطة اليوم التالي، واطلبوا منهم التخطيط لكيفية تعويض الوقت الضائع.س

 امتدحوهم وأثنوا عليهم كثيرًا
 إن مدح السلوك اإليجابي سيشجعهم على تكرار هذا السلوك، أكثر بكثير من انتقادهم وإلقاء اللوم عليهم باستمرار لعدم

اهتمامهم مبا فيه الكفاية.س
اثنوا عليهم إذا التزموا بخطتهم اليومية، أو طرحوا سؤاالً يثير التفكير، أو فكروا بشكل مبدع.س

عليكم أن تكونوا إيجابيني وتتحلوا بالصبر إذا أعطوا إجابات خاطئة
يعد ارتكاب األخطاء جزءاً أساسياً من التعلم، فأكدوا لهم أنه ال أحد يتعلم شيئاً يف احملاولة األولى.س

 مثال: "حاول التفكير يف إجابة بديلة، وتذكر ما تعلمناه يف الوحدة وهكذا .." بدالً من "خطأ! قلنا هذا ألف مرة ، اإلجابة
الصحيحة هي"..س

ليس من املهم أن يحصلوا على الدرجات النهائية لكن املهم أن يتعلموا بشكل أفضلف
تذكروا دائماً أن عالقتكم بأطفالكم وتقديرهم لذاتهم أهم بكثير من الدرجات.س
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 تقدم وزارة التربية والتعليم
 والتعليم الفني عدًدا من

 المنصات عبر اإلنترنت لدعم
 الطالب وأولياء األمور خالل

تعلمهم

 إذا لم يكن لديكم القدرة على الوصول إلى اإلنترنت، تابعوا  قنوات مصر
التعليمية

قناة مصر التعليمية للتعليم األساسي على القمر الصناعي نايل سات
 معدل الترميز H - 25700 التردد: 12380 - االستقطاب: أفقي

القناة التعليمية للثانوية العامة والفنية من خالل القمر الصناعي النايل سات
معدل الترميز V - 25700 التردد: 11747 - االستقطاب عمودي
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 مكتبة التعلم اإللكتروني عبر اإلنترنت والتي يمكن الوصول إليها من
خالل الرابط التالي

https://study.ekb.eg/

 وهي تغطي احملتوى لطالب املرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية وكذلك تقدم محتوى للمساعدة
يف املشاريع البحثية.س

  قناة البث املباشر  
https://stream.moe.gov.eg/ 
تستهدف طالب اإلعدادية والثانوية

تسمح هذه القناة للمعلمني والطالب ذوي اخلبرة بااللتقاء فعلًيا يف حصص دراسية عبر اإلنترنت
  مت حتميل احلصص املسجلة أيًضا على قناة الوزارة على موقع

https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw

 منصة احلصص الدراسية االفتراضية 
https://www.edmodo.org/

توفر حلول التعلم اإللكتروني املباشر لربط الطالب مع املعلمني

YouTube 
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 ى. ضمان سالمة أطفالكم
عبر اإلنترنت

 استهدافهم من قبل بعض البالغني لالستغالل اجلنسي من خالل وسائل التواصل االجتماعي والرسائل ومنصات
األلعاب. ي

إيذاء على  يشجع  الذي  واحملتوى  املغلوطة،  واملعلومات  واجلنسي،  العنيف  احملتوى  مثل  ضار:  حملتوى   تعرضهم 
النفس. ي

مشاركة املعلومات الشخصية والصور أو مقاطع الفيديو اخلاصة بهم. ي
التعرض للتنمر عبر اإلنترنت من األطفال األخرين والغرباء. ي

 يقضي األطفال وقتاً طويًال على االنترنت، وميكن أن يساعدهم هذا يف دراستهم، إال أنه ينطوي يف الوقت نفسه على
بعض املخاطر: ي

 ى. ضمان سالمة أطفالكم
عبر اإلنترنت
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اضبطوا إعدادات املراقبة األبوية على الهواتف واألجهزة اللوحية ألطفالكم (من خالل إعدادات اجلهاز).س
                                                                       قوموا ضبط إعدادات خصوصية صارمة لتطبيقات مثل

غطوا كاميرات الويب عند عدم استخدامها.س

 اشرحوا للطفل أنه ميكنه التحدث إليكم إذا واجه أي شيء عبر اإلنترنت يجعله يشعر باالستياء أو عدم الراحة أو اخلوف سواء من
قبل أشخاص يعرفهم أو غرباء.س

 كونوا منفتحني وإيجابيني ومشجعني: واوعدوهم بأنكم لن تغضبوا أو تعاقبوهم إذا جاءوا إليكم وحافظوا على هذا الوعد. فهذا من
شأنه أن يحافظ على الثقة بينكم وبينهم.س

حتدثوا إلى أطفالكم حول خصوصيتهم الشخصية وخصوصية األسرة وما ميكن مشاركته وما ال ميكن مشاركته عبر اإلنترنت.س
عليكم باليقظة إذا أظهر الطفل أي عالمات مقلقة مثل االنسحاب أو االنزعاج أو التكتم أو الهوس باستخدام اإلنترنت.س

كيف تتأكدون من سالمة أطفالكم على اإلنترنت؟

حماية أجهزة الطفل 

عليكم بإجراء محادثات صريحة ومفتوحة مع أطفالكم

قوموا باستكشاف املواقع والتطبيقات معاً.س
 اتفقوا كأسرة مع أطفالكم حول استخدام التكنولوجيا، على سبيل املثال ال يتم استخدام أجهزة تكنولوجية ألكثر من ثالثني

دقيقة، وال استخدام املوبايل أثناء الوجبات العائلية أو إذا كنا نقضي وقتاً كعائلة.س
 أظهروا ألطفالكم كيفية احلفاظ على خصوصية معلوماتهم الشخصية عبر اإلنترنت، وعدم مشاركة املعلومات مع أي شخص

(فليس كل شخص هو بالفعل ما يّدعيه).س
 حتدثوا معهم عن احملتوى غير املناسب وكيفية اإلبالغ عنه من خالل التطبيقات نفسها أو من خالل خط جندة الطفل

١٦٠٠٠.س

أظهروا لهم ما تريدون من خالل املثال والقدوة

كونوا هادئني وطمئنوا أطفالكم.س
اتصلوا بخط جندة الطفل ١٦٠٠٠ إذا واجه طفلكم أي شكل من أشكال العنف أو االستغالل أو التنمر عبر اإلنترنت.س

سيستقبل املتخصصون املدربون مكاملتكم ويحيلوكم إلى اخلدمات والسلطات احمللية التي ستتعامل مع املشكلة.س
خط املساعدة سري متاًما وليس عليكم تقدمي االسم أو اإلفصاح عن الهوية.س

كيف تستجيبون إذا تعرض أحد أطفالكم ألي شكل من أشكال اخلطر على اإلنترنت؟ف

Facebook / messenger و WhatsApp

تطبيقات األلعاب.س  Instagram و TikTok و 



© UNICEF/2019/Nourhan Maayouf





 ھذا اإلصدار تم تنفیذه بدعم من االتحاد األوروبي. مضمون ھذا اإلصدار ھو مسؤولیة منظمة الیونیسف
وال یمكن بأي حال أن یعتبر انعكاسا لرؤى االتحاد األوروبي.س


