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تندرج هذه السلسلة من الدورات  التكوينية في إطار الهدف  االستراتيجي الرابع للبرنامج الوطني التنفيذي 

الدعم من أجل توفير  إطالق خبرة تم للسياسة العمومية املندمجة لحماية الطفولة. و في هذا اإلطار، 

 :التقني ملواكبة الوزارة في مجال التربية الوالدية، وذلك بهدف

 ؛تمكين الوزارة من  إطار مرجعي يوحد ويالئم املصطلحات املستخدمة في مجال "التربية الوالدية"  -

واملعايير التربوية، إضافة إلى تعزيز  تزويد الفاعلين في هذا املجال باملبادئ التوجيهية واألخالقية، -

 ؛ووالديه وفقا لاللتزامات املتعلقة بحقوق الطفل ،املمارسات املحترمة للطفل

والفاعلة في مجال التربية الوالدية من قطاعات  ،تطوير وتعزيز قدرات مختلف الجهات  املتدخلة  -

اقتراح أدوات للتحسيس، واملواكبة  ومؤسسات حكومية، ومجتمع مدني، ومربين، وكذا تطوير و

 سأسسة برام  الوالدية في اساستراتيجيات القطاعية الوطنية، وبرام  التنمية املجالية مل

  التالية:  تتضمن العناصرمنهجية ذكرة قدم هذا األخير م بكندا، IFACEFدراسات الانتقاء مكتب بعد  و  

 بالتربية الوالدية:  يتعلق  إعداد إطار مرجعي -0

مختلف البيانات واملعطيات، والبرامج واملبادرات   املرجعي، تجميع وتحليل إعداد هذا اإلطارسيشمل 

من و كذا مجموعات بؤرية، أو مع أحادية  إجراء مقابالت ون الوطني و الدولي،ياملجال على املستوي املتوفرة في

للوالدية  تتالءم مع برامج  عداد بهدف إ، من املتدخلين في املجال عينةعلى استمارات توزيع خالل 

 خصوصيات املجتمع املغربي.

 ،برنام  للتكوين في مجال الوالدية إعداد -9

انطالقا من املعطيات التي تم تجميعها ، وبناء على االنتظارات املعبر عنها من خالل اللقاءات البؤرية 

و     ، املعنيين تقوية وتعزيز  قدرات الفاعلين املؤسساتيين يستهدف  واألحادية ،تم إعداد برنامج للتكوين

رف الوزارة في مجال التربية الوالدية  و من طالجمعيات املدعمة ) جالاملالعاملة في  املهنيين، والجمعيات

 األدوات وتمكينهم من  ( ،، و كذا الجمعيات العاملة في مجال حماية األسرة و الطفولةجمعية 33عددها 

 .تطوير الوالدية اإليجابيةل الضرورية 

 أسابيع للتكوين   تشمل املصوغات التالية:  4قترح املكتب مدة قد او 

 عن األسرة و عن األزواج) االباء(؛ رؤية بيئية شاملةتقديم  -

 و      احتياجات ، مع تحديد نموهمراحل  في مختلفلطفل النفس ي لتطور الرؤية حول تقديم  -

 ؛صعوبات كل مرحلة

 ؛و التعامل معها فهم االختالالت العائليةكيفية  -

 اإليجابية.توفير أدوات لتمكين املتدخلين و الفاعلين من مساعدة االباء في  تطوير الوالدية  -
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في االستراتيجيات القطاعية  إعداد أدوات للتحسيس واملواكبة، ومسأسسة التربية الوالدية -3

 الوطنية، وبرامج التنمية املجالية. 

إلى  21، يتوفرون على خبرة كبيرة تمتد من EFACEFكل املؤطرين  بمكتب الدراسات  و تجدر اإلشارة إلى أن 

 Thérapie desسنة من العمل في مجال   الوالدية اإليجابية و كل ما يتعلق بشؤون األسرة و األزواج  33

couples : 

 :تم توزيع هذه الدورات التكوينية على أربعة مراحل

  13املستفيدين)ت(، عدد 1122مارس  11إلى الجمعة  21اإلثنين من  فوج األول: ال -

 13، عدد املستفيدين)ت(1122مارس  12إلى الجمعة  13اإلثنين الثاني من  الفوج -

 12، عدد املستفيدين)ت(1122أبريل  12إلى الجمعة  11اإلثنين  الثالث من الفوج -

 13عدد املستفيدين)ت( ،1122ماي  3أبريل إلى الجمعة  12اإلثنين  الرابع من الفوج -

 ،Benoit Clotteauاملكون الرئيس ي للدورات األربع 

 :فيما يلي نبذة عن السيرة الذاتية للمكونين 

Nombre d’années 

d’expérience 

Date Diplôme Nom/poste  

35 ans 1983 

 

1981 

 

1964 

- Doctorat en médecine science cliniques. 

-Maitrise en psychoéducation. 

-Diplôme d’Etat d’éducateur Français 

 

   Benoit CLOTTEAU/ 

35 ans 1972-1982 

 

1980 

1964 

- Formation en thérapie familiale et conjugale 

- B.sc. psychoéducation 

- Diplôme d’état d’éducateur français 

Paule Blain/ Experte senior 

en éducation parentale, 

science de l’éducation, santé 

25 ans 1989-1991 

1982-1983 

 

1981-1982 

 

1974-1976 

- Maitrise en Gestion de Projet 

- Développement International et 

Coopération  

- Diplôme en Développement International  

- Baccalauréat en Récréologie 

André Legros 

15 ans 2002 Licence en Droit Public, adjointe 

administrative à l’IFACEF 

Siham BISTAMI 

12ans  - Thérapeute conjugale et  familiale, 

psychodramatiste, psychothérapeute 

Alain Martel 
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 محتوى التكوين

من خالل توفير فعالة لتنشيط مجموعات من اآلباء  ، و الذي يعتبر أداةدليل املنشطتضمنت حصص التكوين 

 لتعبير عن الصعوبات التي يواجهونها في التربية اليومية مع أبنائهم. فضاء للتبادل ل

 

و              من خالل لعب األدوار ،  مهاراته يتيح هذا الفضاء الفرصة ألي شخص بأن يجربمن جهة ثانية 

 من الوسائل التربوية التي طورها اآلباء اآلخرون... تطويرها انطالقا 

 و قد تضمن التكوين املحاور التالية:  

I  أهم مراحل النمو 

  اسارتباط(التعلق عالقة(:Relation d’attachement   

ه منذ املرحلة الجنينية ف. ى اإلنساندلهو حاجة حيوية  االرتباط
ً
حيث أن عالقة األم، ب يطور الطفل ارتباط

والتعرف على  ،مرحلة لالنفصالول أمرحلة الوالدة و تعتبر االرتباط هذه لها دور مزدوج: دور وقائي ودور اجتماعي.

سماح له وال ،الكتشاف عالم آخر غير عالم األم عن األم لالبتعاد املساعد للطفلدور ب و يلعب األ عالم اخر .

في  األبهنا تكمن أهمية حضور  عالقات أخرى . و االنفتاح على  باالختالط االجتماعي وترك العالقة الثنائية 

 . األولى أشهر 2، وال سيما في وقت مبكر جًدا من حياة الطفل

 

 
 

  الطفل:مراحل نمو 

 ضرباتم عبر األ  عواطفالصوت الضوء و  الخارجي عبره املرحلة يبدأ الطفل بإدراك العالم في هذ املرحلة الجنينية



5 
 

  القلب.

 

 3إلى  1فترة من 

 سنوات:

 

يكتشف  ثوالدته، حيعن جسم  انفصال الطفلمن خالل  عالمات االنفصال أعند الوالدة تبد 

به بطريقة سيكتشف أن هناك شخص يهتم  يدرك أنه ليس مركز الكون والعالم الخارجي و 

محلها. بعدها يدرك أن األم ليست وحدها بل هناك ، والدته أو الشخص الذي يحل متميزة

اكتساب و االشكال،إدراك و ،الط واكتشاف عالقات اخرى ما يسمح له باالخت ،أشخاص أخرون

 الذاكرة ،والنطق . 

مرحلة بناء الهوية 

إلى  3الجنسية من 

6 

حيث  ،ويبدأ في تمثل األشياء .د الوالد من نفس جنسهيحاول أن يقل ثجنسه، حييدرك الطفل 

 على  الحدود واضحة ،كماو  ،حيث البنيات مستقرة في الزمان واملكان يحتاج الطفل الى بيئة مالئمة،

 الطفل.الى احتياجات االستماع  اآلباء

 

ما  Latence مرحلة

 سنوات 7 بعد

قران ملدرسة مجاال هاما للتعرف على األتشكل ا ابمحيطه، كمه املرحلة تتطور معرفة الطفل ذفي ه

 لديه. على مستوى التمثل يصبح يبدأ الطفل باالهتمام بمظهره املستوى الجسدي واملنافسة على

. الفكر التمثيلي سوف ابية األولىالتساؤالت والشك و تبدأ العالقات الغرامية او االنجدتكثر  ،تطور 

 في التعليميزال اللعب هو ا حل تدريجيا محل التفكير امللموس. الي
ً
، ولكن لعنصر األكثر تشويقا

.
ً
 ألعاب القاعدة ستحل محل األلعاب الفردية تدريجيا

 

 

 

 

وظهور  البلوغ،

 املراهقة

 

 :و تتميز بمجموعة من التغيرات اآلباء،ملراحل صعوبة لدى الشاب وكذلك أكثر ا

وعند الصبي بين  سنة، 22سنوات و  21بين  الفتاة مايبدأ سن البلوغ عند  على مستوى الجسد:

الشكل: زيادة الحجم ولكن أيًضا من الوزن والقوة العضلية وتغيير  في تحول يحدث  سنة.  23و  22

 كما يحدثالطريقة،  معه بنفس املظهر الخارجي يصبح الطفل كبيًرا ال يمكن للوالد بعده أن يلعب

  القوة.تحول في عالقات 

 العاطفي:على املستوى 

من قناعاته وتمثالته ،كما أن انطالقا عن هوية التقليد ويبدأ في بناء شخصيته الطفل  يبتعد 

 .كما تزداد املخاوف والشك حول الحياة الجنسية  ،املتعة تزداد قوة

املراحل السابقة كان يعتمد على  : يحصل تطور فكري لدى الطفل حيث في على املستوى املعرفي

    .بالتساؤل واملعارضة  أأشياء فكرية ويبدينشغل به املرحلة ذشياء مادية لكن في هأ

 

 

 

 

 

  املراهقة خالل مرحلةأزمة األسرة  

 ماذا نستطيع ان نفعل؟العواطف التي يعاني منها  مرحلة املراهقة
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 اآلباء

طفل تأكيد نفسه من ال يحاول 

خالل رفض أي شكل من أشكال 

أن يجرب  األبوية، يحاول السلطة 

 ،الواقع الخارجي ، و يواجهبنفسه

عن أنوثته أو يتساءل  كما

ويواجه احتمال ، تهرجول

 الجنسية.انخفاض في رغباته 

تأتي أزمة املراهقين في وقت يعاني 

فيه اآلباء من أزمة عميقة 

 .بأنفسهم

    األولى بين األزواج :ازدواجية األزمة

و الثانية بين الوالدين و املراهق 

يجعل املراهقة صعبة  و هذا ما ،

 .على جميع أفراد األسرة

 

الخوف من فقدان  -

 السيطرة.

الشعور بالعجز وعدم  -

 الكفاءة

)املخدرات، الخوف من  -

 (....... الجنساالنحراف 

 

 -حفاظ على التواصلال -تجنب الصمت التواصل:

الجانب  النظر إلى-من املواجهةعدم الهروب 

 .اتالخصوصي ماحترا -من األزمةيجابي اإل 

 عدم الشعور  -على الثقة ظ: الحفااملواقف

املكتسبة خالل سترجاع الخبرات ا -بالذنب

الشخصية أو  الحياة عدم إهمال -املاض ي

 الزوجية.

 صديق، قريب، ثالث: اساستعانة بشخص

اللجوء إلى السلطة:  صعبةفي الحاالت المتطوع، 

  ...الشرطة املدرسة،

 اللجوء إلى العقوبة،  التفاوض: 

 استخدام أساليب أخرى كاملرح في الحوار -

 

 

 :الجانب النظامي 

 ه العالقات تشتغل على مستوى أربعة أبعاد حسب لدوراند:ذه كمجموعة من العالقات. األسرة تعمل

 واألطفال عالقة تفاعلية  اآلباء: العالقة بين التفاعل 

 يعمل كمجموعة من العناصر بل كل هذه العناصر تدخل في تفاعل  النظام الحيث أن : لشموليةا

 ةلتخلق قدرات جديد

 وظيفيعلى املستوى الهيكلي وال يكون : النظام  

 وأنه يجب  مختلفة،كل فرد له احتياجات يعني ذلك فهم أن  األسرة، يف التعقيد يجب قبول  :التعقيد

 .هذه االحتياجات واألهداف املختلفة معرفةعلينا 

 في النظام: ن فكرة التواز 

التي  :التي تكون فيها الوالدية أهمية البيئةهنا تكمن . يحدث خلل في التوازن  عندما يكون هناك صعوبات

 (..: الشرطة الصحة.املجتمع املدنيالتي يقدمها  تالخدما املمتدة، األسرة ، املدرسةيجب أن تكون متوازنة )

 في األسرة: سانضباطا 

 على النقاط التالية: أخرى،من بين أمور  األسرة،يستند االنضباط في 
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اقف  العقد لعقوباتا قواعد الحياة  التعليمية لالستخداماملو

 :كل ما يتعلق

تنظيم الحياة  - 

  ،اليومية

 داخل التواصل-

احترام -، األسرة

 طقوسو ال القواعد

تسمح للجميع التي 

بتنمية الشعور 

 باالنتماء إلى العائلة. 

في كثير من األحيان 

يجب  ان نستخدم 

العقاب وترتبط نتيجة 

هذا الفعل منطقًيا 

بالعمل املرتكب، فعدم 

احترام القواعد يؤدي 

 إلى انقطاع في التواصل.

من الضروري أن  و

يدرك الطفل منطق 

 العقوبة.

إذا كان الطفل 

يفعل شيئا ما 

بانتظام خالل 

فترة زمنية 

متفق عليها، 

 ينفالوالد

. يمكن هنيكافئو 

أن يكون العقد 

شفهًيا، ولكنه 

يأخذ أهمية 

 تأكبر إذا تم

 كتابته.

 :لريدل ووينمان

 -التدخل عن طريق أي إشارة -املتعمد الجهل 

-والتحكم عن طريق اللمس الجسديالقرب 

 -املشاركة العاطفية في ما يفعله الطفل

 -التجمع.-إزالة التوتر من خالل املرح -املودة

 -الوعود واملكافآت - الدعوة املباشرة

 التهديدات والعقوبات.

Le May: 

  املتأخر التدخل -التدخل املتكرر  -العزلة

  كلوتيلو:

  . العقاباملفارقة -تدخل الشخص الثالث

 

II  أدوات التنشيط بعض 

 :تقنيات املقابلة 

  قاءلمراحل ال

نبدأ دائًما من أكثر املواضيع وضوًحا حيث  ،الحوارموضوع تبدأ ب Jacobsonحسب  مميزات الحواربعض 

  الحوار.طبيعة  بمنتظم، حسأثناء املقابلة بشكل غير  ستفيدامل ةمشارك عمقا ثماملواضيع األكثر  إلى للوصول 

 يمر من خالل ثالث مراحل: تحدث" واملاملستفيدالعالقة بين " : لالتفاع فيما يخص

  فاعلتقليل الت أو  هروبالك ردة فعل La réaction de fuite ou de réduction 

 واستنزاف التمايز خوفا من الصراع  مشتركة،البحث عن نقاط 

 التمايز والعدوانية Une phase de différenciation et d’agressivité : ما عند

 لتوترات التي نشأت منها عدوانية..نقبل االختالفات ، هناك تحرر ا

  القبول مرحلةUne phase d’acceptation تحدث هذه املرحلة عندما يقوم كل من

 ية لآلخر .عدوانال الطبيعة بقبول الشريكين، على عالقة متساوية على مستوى املشاركة، 

 

  Porter مواقف بورتر
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ؤدي أن نفهم كيف ننلعبه. بذلك يجب نحن وعلى الدور الذي نريد أن  تقوم على منمع اآلخرين  ناطريقة تواجد

أو من خالل ، رسها من خالل نوع معين من السلوكالدور أو الوظيفة التي نما اقابلة. هذاملدورنا أو وظيفتنا في 

 .إليها االنتباهيجب  ، بحيث واقف التي نتخذها بوعي أو بغير وعياملو  دجاو تطرق ال

 

 األيمن دماغلغة نصف ال

، ويعمل على يحتوي الدماغ على نصفي عظميين يعمالن بطريقة منفصلة. النصف املخي األيسر هو منطقي 

، ويدرك في الكلي أو اإلجمالي فيعمل دماغالنصف األيمن من ال الوضعيات، أماويحّل تحليل العالقات 

األيسر هو مكان التعلم املدرس ي: الفرنسية ، والرياضيات ... النصف األيمن هو مكان  دماغنصف ال. اإلشارات

 (واملعلمين غلبة اليسار. جهة اليمين والعلماءغلبة ب الفنانون يتميزون )العواطف.

، ندرك الواقع. وكل نص في  دماغأليمن للفمن خالل النصف ا الطبيعية،ولكن بغض النظر عن سيطرتنا 

ستوى على امللوصول إلى الناس ا. إذا كنا نريد يتحدث بالصور يمين ، واليثقف له لغته الخاصة: اليسار دماغال

 ......االستعارات استعمالالصور، رواية القصص، و باستخدام لغة النصف األيمن: الحديث  العاطفي يجب

بدال من الهم، فها مع أطو ليستخدم لغة النصف املخي األيمن التركيز علىكيفية  اآلباءهنا تكمن أهمية تلقين 

 .لغة الفكر والعقالنية 

 

 العامة لصورة اgénogramme Le 

نوًعا من شجرة العائلة التي تقدم معلومات حول أفراد العائلة والعالقات بينهما على مدى ثالثة  génogrammeعد ت

ووضع  "األنماط العائلية"  بمعرفة، مما يسمح ض املعلومات العائلية بشكل بيانيأجيال على األقل. يتم عر 

 عن تطور العائلة. افتراضات حول الروابط املحتملة بين املشكلة السريرية والسياق العائلي ، 
ً
 فضال

كما تهدف هذه االلية إلى تبيان تاريخ العائلة وتوضيح العالقات بيت مختلف أفرادها تساعد على اكتشاف نمط 

آخر ، من تمكن املنشط من فهم ما يمكن نقله من جيل الى جيل  ااألجيال. كم بيننتقال ال معرفة عملية اواالسرة 

 وجهة نظر نفسية وراثية أو غيرها.

 

 ملناظر الطبيعية اLe génogramme paysagé 

 

 Le املناظر الطبيعية رسم

dessin paysagé 

 Le jeu de األدوارلعب    لعب 

rôle  
 

 Les techniques تقنيات القناع 

du masque 
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كل مشارك من العائلة يرسم أسرته 

 ادقيقة، كم 11في حدود  حر،بشكل 

األفراد. التي تبدأ بين  تيالحظ التفاعال 

كل مشارك يعرض لوحته وهنا  ابعده

يخرج ما لم يعلن يحاول املنشط أن 

   عنه

من خالل مخرجات النشاط 

األول )رسم العائلة( يمكن 

املرور الى لعب األدوار وتعبير 

أكثر عبر مسرحية أو تعبير 

 جسدي .

ي ذه التقنية على رسم القناع الذتقوم ه

ال يكون يرغب األفراد في ارتدائه شرط أن 

تعبير عن انسان بل أشياء أو حيوانات ما 

سيمكن املنشط من تحليل اليات الدفاع 

 عند االفراد

 

 :دور املنشط

 دور أساس ي ، على الرغم من أنه من املمكن في بعض األحيان أن يأخذ عضو آخر من املجموعة مكانه. يلعب املنشط

املواضيع اخراج املجموعة ،  تنشيطاألدوار و يتحمل مسؤولية ) لعبيدير  ،بالتقنيات املستخدمة يلعب دور املوجه

تتمثل صعوبة دوره بشكل أساس ي في اختيار الخيط التوجيهي الذي سيرشده للعبة ، و  ، اختيار املوضوع ، اللعبة(.

مشكلة جماعية أم مشكلة فردية؟ هل هناك واحد أو أكثر من الشخصيات الرئيسية؟ ما هي  حيث سيحدد هل

 وية التي ينبغي وضعها في القضايا املعروضة؟ إلخ ...األول

 

III   اآلباءتنشيط مجموعة من  

 ملجموعات الكبيرةيط اتنش 

 :من بين أهم اليات تنشيط املجموعات الكبيرة نجد

ثم يتم دعوة الجمهور دقيقة،  31إلى  31ملدة  للنقاشما  يفتح موضوع ث، حيالنقاشحلقات   -

يتم انتقاؤها ونقلها إلى  لةعلى املتحدثين. يضعون أسئلتهم في س هالكتابة أسئلتهم لطرح

هذه  س يمكنهم التعبير عن أنفسهم. لكن. امليزة هي أن الكثير من النااملتحدث)املنشط( لإلجابة عنها

 املنشطين.من  مجموعةتطلب ت التقنية

 للجمهور. يتم  يطرح  كألية أخرى للنقاش  X 6 6 سفيليب  -
ً

مجموعات من  تكوينمقدم العرض سؤاال

دقائق ملناقشة ما  2كل مجموعة لديها  ها.شخص يتكلم نيابة عن عيينت وكل مجموعة(. 1-7أو  2)

بالتعليق. وتتمثل  نشطيقوم امل مجموعة،حدث كل تودقيقة واحدة لإلجابة. بعد أن ت طاملنشه يقترح

 واحد.نشط الجميع في املناقشة وال يلزم سوى م   ةشاركمفي  االليةميزة هذه 
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  مجموعة من اآلباء واألمهات: وتنشطكيف تشكل 

يمكن  غير ممكنجتماع في منزلها. إذا كان هذا اال دعوة الجيران إلى لمهات دى األ إح  تأخذ املبادرة من االفضل أن

 ..مدرسة. جمعية،: فضاء عام استغالل

 :في  اساجتماع اآلباء حضور 

غالبا ما يكون لديهم فضول  ثسهولة. حيالرجال يمكن أن يكون أكثر  حضور  املنزل هو أن اللقاء فيالهدف من 

دعوة رجل آخر. لذا يفضل أن  وال أن يقبلاعلى الرج كذلك من السهل االجتماعاتملعرفة ما يجري في هذه 

 .يوجه الدعوةمن حد اآلباء هو أ يكون 

 وقت اساجتماع:

في وسط  مع استراحة ثالث ساعات،إلى  ساعتين و نصفيكون في حدود  أسابيع، 4-3 كليتكرر يمكن أن 

 الحصة لتقديم الشاي أو غير ذلك .

 األحكام املادية:

 املشاركين. حواجز بينأو  الجلوس في دائرة دون عقبات

 التنشيط:
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في  جهونهاايو ثم يقترح عليهم التحدث عن الصعوبات التي  املشاركين بتقديم أنفسهم ، املنشط بالطلب منيبدأ 

 بدأاللعبة وتقترح األدوار. ثم ت املنشطشاركين. يحدد امل لعب األدوار على. يمكننا بعد ذلك اقتراح هم كآباءدور 

الذي يمكن  الحل ام ؟اللعبة كيف شعر الجميع في عامة:  خالصةإعداد  املنشطاللعبة وفي النهاية يقترح 

 وما إلى ذلك؟ ... املشكلة،اقتراحه لحل 

 الرياضية. ة، األنشط مشتركة. تزيارات، وجبا يمكن اقتراح بعض األنشطة املشتركة: :الجماعيةاألنشطة 

  األفراد. هذه األنشطة تخلق روابط للتضامن بينحيث أن ..املتبادلة، الحضانة.املساعدة 

 

IV  األخالق املهنية 

 املشتركة ،من بينها: واملباديإلى القيم األخالقية  أخالقية تستندبمدونة نشط كل ميجب أن يلتزم 

أيًضا ولكن  للمنشطين،بالنسبة  سرًيا،وعة يبقى جموعة أن ما يقال في املجمتنشيط املتحديد في المن املهم  السرية:

 مجموعة.سمح للمشاركين باالنخراط في ي االلتزام الذيللمشاركين. هذا هو  بالنسبة

 بعدم الحكم املنشط بطريقة معينة. يجب على  مشون دينهالجميع يعي احترام القيم الدينية: 
ً
أن يتبنى موقفا

 واالمتناع عن أي مالحظات تتعلق باملمارسات الدينية.

نحن و أن نظام قيمنا ودورة حياتنا ومفهوم السعادة يؤثر على رؤيتنا ،يجب أن ندرك :اساعتراف بسأننا لسنا محايدين

ختلفة امل وجهات النظرالحياد غير موجود ويجب علينا أن نقبل ،لسنا محايدين ويجب أن نلتزم بعدم فرض رؤيتنا 

 وضوعية: فريق العمل ، املستشار السريري ، املشرف ...املبقاء أطراف ثالثة إل  تدخلنحن في حاجة إلى وبالتالي ،

 فياملبادئ واحترام بعض إعطاء األولوية الحتياجات األطفال وحقوقهم. ن ياملنشط: يجب على اساعتراف بحقوق الطفل

 .االتفاقية الدولية لحقوق الطفل
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و قد لقيت هذه التمارين  املستفيدات،التكوين لعب األدوار التي شارك فيها كل املستفيدين و  تخللت حصص

 املكونين.بعضهم و مع استحسانا كبيرا، عبروا عنه خالل تفاعلهم مع التطبيقية 

التكوين و  جودة مضمون و خالل نهاية كل دورة عبر كل املشاركين و املشاركات عن ارتياحهم، و مدى استفادتهم من 

 االستفادة من دورات تكوينية مماثلة.املكونين، كما عبروا عن رغبتهم في 

روعي فيها التوزيع الجغرافي، و مجال االشتغال من جهة أخرى تم التنويه بالتنظيم و طريقة اختيار  الجمعيات التي 

 التي تم التركيز فيه على الجمعيات العاملة في مجال التربية الوالدية و حماية الطفولة و األسرة .

ترجمة مضمون الدورة و كذا  ،اقتراح دورات تكوينية مكملة لهذه الدورةو من جهة ثانية تم تسجيل بعض املالحظات: ك 

 ، ثم تكثيف اللقاءات مع مصالح الوزارة.بيةإلى اللغة العر 

 


