تحادات الشباب
يف برلين

ما هي

اتحادات الشباب؟
اتحادات الشباب هي جمعيات تم تأسيسها من قبل شباب.

2

تُعتبر اتحادات الشباب ُملتقى للشباب ،حيث إنهم يقومون هناك بتنظيم النشاطات
الجماعية لغيرهم من الشباب .ويندرج تحت ذلك مثال ً رحالت يف فترة اإلجازة ،والرحالت
القصيرة ،وورش العمل وغير ذلك الكثير .كما يقوم األطفال والشباب يف اتحادات
الشباب بتشكيل وقت فراغهم مع غيرهم من الشباب.
معااألشياء التي
ومن األمور المميزة يف اتحادات الشباب أن األطفال والشباب يحددون ً
يريدون القيام بها .حيث إنهم يفكرون يف النشاطات بأنفسهم ،ثم يقومون بتنفيذها.
ويف هذه االتحادات يجتمع الشباب ممن يهتمون بنفس األشياء ،كما يعملون من أجل
أشخاص آخرين.
المشاركة يف هذه
ليس من الضروري أن يكون المرء عضوا ً يف االتحاد لكي يستطيع ُ
األنشطة.

تحادات الشباب
هي أماكن يقوم

فيها األطفال والشباب
a aبتنظيم أنفسهم،
a aبالمشاركة يف األنشطة التطوعية،
a aبتشكيل وقت فراغهم بأنفسهم،
a aبالمشاركة يف القرار بشكل ديموقراطي،
a aبتعلم كيفية صياغة اهتماماتهم،
a aبلعب دور يف العمليات السياسية واالجتماعية إذا أرادوا ذلك.
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ما الذي تقوم

بها اتحادات الشباب؟
تقدم اتحادات الشباب طوال العام نشاطات لألطفال والشباب ،حيث يتم فيها:
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a aاإلشراف على مجموعات األطفال والشباب.
a aتقديم رحالت لألطفال والشباب.
a aإدارة مرا كز الشباب ،نوادي الشباب ،أو مقاهي الشباب .و ُيمكن لألطفال والشباب
االلتقاء هناك والتعرف على بعضهم البعض.
a aتدريب مشرفين ومشرفات للشباب.
a aالجمع بين ثقافات مختلفة.
a aااللتقاء مع شباب آخرين يف خارج البالد.
a aاالنخراط يف السياسة.
a aالعمل من أجل البيئة.
a aتنفيذ األعمال الثقافية.
a aتقديم النشاطات الرياضية.
a aتقديم دورات وأعمال تعليمية.
توجد أمثلة على ذلك يف الصفحات التالية.

5

أعمال البستنة المدنية
مع الالجئين الشباب
رابطة البساتنة .هذا ما فكر فيه الشباب يف اتحاد الشباب « »BUNDjugendيف
برلين ،ومن ثم بدؤوا مشروعا ً للبستنة المدنية مع الشباب الالجئين يف مركز إيواء
لالجئين يف مدينة زيليندورف .يقوم الشباب هناك معا ً بزراعة أحواض زرع مرتفعة،
وبزراعة الخضروات .ويف بؤرة اهتمامهم تجميل المسكن وتبادل األفكار.

يترىب الشباب يف ألمانيا مع ثقافات متعددة ويتعايش معها .مشروع متخذي /
صانعو  /صانعات األفكار يف اتحاد الشباب « »djo-Regenbogenيف برلين يعرض
درجة تنوع التنوع الكبيرة يف مجتمعنا .ويف مخيمات وسائل اإلعالم واألكاديميات يتم
إعداد فيديوهات ،صور أو جرائد متنوعة وملونة عن قصص الشباب المختلفين للغاية
يف مدينتا.

صانعو  /صانعات األفكار
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مخيمات الخبرة لألطفال
أُخرج من المدينة ،وادخل يف مغامرة :تحت هذا الشعارمخيمات الخبرة لألطفال،
التابع للحركة اإلنسانية للشباب و الشابات ،لألطفال بين عمر  7و  12سنة يف برلين.
على وجه الخصوصُ :يمكن لألطفال من العائالت الفقيرة أو الذين يحصلون على
نقود وفقا ً لقانون إعانة طالبي اللجوء االشتراك يف الرحالت مجاناً.
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U28نظارة الشباب للسياسيين
والسياسيات
يرغب االتحاد األلماين الكاثوليكي للسياسيين الشباب والشابات ببرنامج
« – U28المستقبل يضحك» إقناع السياسيين الشباب والشابات بالنظر إىل قراراتهم
السياسية من منظور األطفال والشباب .ويجب على السياسيين من السياسيين
والسياسيات التفكير يف تأثير الشباب يف قراراتهم.

يف أماكن التخييم يف وسط الرمال على جزيرة سيلت ببحر الشمال ينادي األطفال كل
عام بجمهورية خاصة بهم – جمهورية األطفال .يقوم األطفال بوضع خطط لبرنامج
اإلجازة ويقومون بتنفيذها نشاطات .عالوة على ذلك توجد هنا العديد من نشاطات
قضاء وقت الفراغ :ممارسة الرياضة على الشاطئ ويف البحر ،والتجول يف البحر
الطيني ،وأمسيات الشواء ،وغير ذلك الكثير .أحد نشاطات مؤسسات الشباب بالوالية
التابعة لرابطة العمال الخيرية (.)AWO

جمهورية األطفال بجزيرة سيلت
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المرافق ألوقات
الفراغ للشباب

ُيمكن لألطفال والشباب قضاء أوقات فراغهم يف نوادي الشباب والمرا كز الشبابية.
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ففي مركز الشباب  LUKEالتابع ألفراد جمعية الكشافة األلمانية من ( )BDPيستطيع
الشباب أن يتقابلوا ،يستمعوا معا ً الموسيقى ،ويلعبوا كرة الطاولة أو البلياردو .عالوة
على ذلك توجد نشاطات كثيرة للمجموعات على سبيل المثال كرة القدم ،والرقص،
والطبخ ،والمساعدة يف الواجبات المنزلية .كما يوجد كذلك أستوديو تسجيل.
غرفة للفرق الموسيقية ،وأستوديوهات التسجيل ،وورشة صيانة الدراجات الهوائية هي
فقط بعض نشاطات مركز الشباب  Betonia des Kinderringالتابع لمدينة برلين ،e. V.
كما يوجد هنا بالطبع «مجال مفتوح» ُيمكن لألطفال والشباب فيه ُمقابلة بعضهم
البعض ،وقضاء فترة ما بعد الظهيرة معاً.
إىل جانب هذين المثالين توجد كذلك نوادي شباب كثيرة يف مدينة برلين.
إن موقع االنترنت التايل يعطيك نظرة عن بعضها.
.https://jup.berlin/location_map
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ما أنواع اتحادات

الشباب الموجودة؟

12

توجد
a aاتحادات دينية (مثل الشباب المسلم ،أو الشباب البروتستانتي ،أو اتحاد الشباب
الكاثوليكي األلماين ،أو الشباب العلوي)
a aالشباب الرياضي
a aاتحادات الشباب التابعة لمنظمات اإلغاثة (مثل شباب اإلغاثة التقنية ،أو شباب
المطائف أو شباب الصليب األحمر)
a aاتحادات جمعية الكشافة والكشافات األلمانية
a aاتحادات الشباب التي تهتم بحماية البيئة والطبيعة (مثل )BUNDjugend
a aاتحادات الشباب التي تعمل على نطاق دويل  /وثقايف
(مثل  djo-Regenbogenبمدينة برلين ،أو الحركة األوروبية للشباب)
a aاتحادات الشباب ا ُلمطالبة بالمبادئ اإلنسانية أو السياسية (مثل اتحاد الشباب
االشترا كي األلماين – اتحاد الصقور ،المطالبين  /المطالبات بالمبادئ اإلنسانية،
الديمقراطيين الشباب والشابات  /اليسار الفتي أو الشباب صديق البيئة).
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إىل جانب ذلك يوجد بالطبع الكثير من االهتمامات األخرى التي تقوم اتحادات الشباب
بتمثيلها:
شبكة الشباب  Lambdaهي اتحاد يدافع عن حقوق المثليين ،والسحاقيات ،وثنائيي
الجنس ،والمخنثين* ،المنسوبين إىل الخنثى* ،واللوطيين )LSBTIQ*( ،من الشباب يف
برلين ،ووالية براندنبورج.
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المهتمين بوسائل اإلعالم .ومن
الصحافة الشبابية « »Junge Presseهو اتحاد للشباب ُ
األمثلة األخرى  ،Amaro Foroوهو اتحاد شباب للرومانيين ،وغير الرومانيين،
أو  KOMCIWANبمدينة برلين ،وكذلك اتحاد الشباب واألطفال األكراد.
نظرة عامة عن التحادات الشبابية يف برلين توجد على صفحة االنترنت الخاصة بمجلس
شباب والية برلين.www.ljrberlin.de :
إن مجلس الشباب لوالية برلين هو تكتل التحادات الشباب يف مدينة برلين .يوجد حاليا ً

 33اتحاد شباب أعضاء يف مجلس الشباب اإلقليمي لبرلين.
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من هم األشخاص الذين

يقدمون أعمال للشباب يف

اتحادات الشباب؟

أغلب األشخاص المشتركين يف أعمال الشباب هم متطوعون .ويعمل يف اتحادات
الشباب بشكل خاص الشباب الذين اشتركوا لسنوات عديدة يف االتحاد الخاص بهم
بشكل تطوعي.
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واألشخاص اآلخرون العاملون يف األعمال الشبابية قد تم تدريبهم على هذا العمل
بالفعل .عاد ًة ما يكونوا قد ارتادوا دراسة يف هذا المجال أو حصلوا على تدريب يف علم
التربية .وإىل جانب األشخاص العاملين بدوام كامل ،يقوم الكثير من العاملين مقابل
أجر بالمساعدة يف أعمال االتحادات.
يعتني األشخاص الذين يعملون يف االتحادات بكل شيء يف المكانُ .يمكن لألطفال
والشباب المجىء إىل هنا ببساطة ،والمشاركة يف النشاطات.

تعلم الكثيرون من المتطوعين يف اتحادات الشباب يف تدريبهم كيف يمكنهم التعامل
مع مجموعات األطفال والشباب على النحو األمثل .يتم تقديم هذا التدريب يف الكثير
من اتحادات الشباب :تدريب المشرفين الشباب .Juleica
تمثل بطاقة للمشرفين الشباب والشابات .يحصل المرء على تدريب  Juleicaعندما
يكون قد شارك يف تدريب مدته  40ساعة حول المحتويات التربوية والقانونية ،ودورة
إسعافات أولية ،وبعد أن يكون قد انخرط بالفعل يف العمل التطوعي يف أحد اتحادات
الشباب.
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من أين تحصل اتحادات

الشباب على األموال؟

للشباب الحق يف ممارسة النشاطات التي تتناسب مع اهتماماتهم ،والتي يقومون
بتشكيلها بأنفسهم .لذلك تحصل اتحادات الشباب التي يلتقي بها الشباب على أموال
من الدولة.
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كما أن عمل اتحادات الشباب له أساس قانوين ،األمر الذي ُينظمه قانون الشؤون
االجتماعية .VIII
فيما عدا ذلك تقوم اتحادات الشباب بتمويل عملها من خالل التبرعات .يف بعض
االتحادات يقوم األعضاء كذلك بدفع رسم اشتراك عضوية .وتكون بعض النشاطات،
على سبيل المثال المخيمات الصيفية ،مقابل أجر .كما أن الكثير من اتحادات الشباب
تقدم تخفيضات.
بالرغم من ذلك فإن الكثير من النشاطات يف اتحادات الشباب مجانية – وتُعقد بانتظام!

:الناشر
Landesjugendring Berlin e. V.
Obentrautstraße 57 | 10963 Berlin
030 818 86 100 | info@ljrberlin.de
www.ljrberlin.de
landesjugendring.berlin 
Tilmann Weickmann :)المسؤول (فيما يتعلق بحق المؤلف
Jaqueline Kauka :التحرير
WEBERSUPIRAN.berlin : والعبارات،التنسيق
trigger.medien.gmbh :الطباعة
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شارك معنا!
بماذا تهتم؟ بالتأكيد يوجد أحد اتحادات الشباب يف برلين يستطيع فيه الشباب ممن
يهتمون بنفس األشياء مقابلة بعضهم البعض.
توفر اتحادات الشباب المعلومات عن نشاطاتها عبر مواقع اإلنترنت وصفحات الفيس
بوك ،وكذلك جداول مواعيد مجلس الشباب اإلقليمي بمدينة برلين.
ال ُيشترط أن تكون عضوا ً لكي تُشارك يف أنشطة اتحادات الشباب.
كما توجد هنا كذلك نظرة عامة عن اتحادات الشباب المتواجدة يف برلين:
http://www.ljrberlin.de/landesjugendring/mitglieder
http://www.ljrberlin.de/jugendmigrationsbeirat

ُيمكنك كذلك السؤال بشكل ُمباشر!
أرسل لنا بريدا ً الكترونياً!
اتصل بنا أو ِ
030 818 86 100 
info@ljrberlin.de 

