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 الفرع الخاص بالشباب.
  .)إقامة صداقة عالمية( ألطفال في مدينتي فيسبادن وماينزالقرى الصيفية الدولية ل

 

 توصيف المجموعة المحلية:

القرى الصيفية الدولية لألطفال هي منظمة دولية غير ربحية تقوم بتنظيم اللقاءات بين األطفال والشباب. ليس لدى القرى 

مخيم في جميع أنحاء العالم كل عام. وتشارك أكثر  200يقام حوالي  رتباطات بالسياسة والدين.االصيفية الدولية لألطفال أي 

 القرى الصيفية الدولية لألطفال على المتطوعين وعلى عمٍل شبابي ضخم. من ستين دولة في المخيمات. تعتمد

تريد القرى الصيفية الدولية لألطفال تقريب مبادئ التسامح وكفاءة التفاعل والتواصل بين الثقافات إلى المراهقين. نريد أن ننشر 

صية لدولية لألطفال يطورون حس المسؤولية الشخأولئك الذين ينضمون إلى القرى الصيفية ا تعاليم السالم وأن ننهي التعّصب.

 لتزامهم وعملهم الجماعي ووعيهم بالمشاكل االجتماعية.الديهم و

 من نحن:

نحن المجموعة الشبابية والفرع الخاص بالشباب ضمن منظمة القرى الصيفية الدولية لألطفال. باإلضافة إلى األنشطة 

 25و 15نقوم بتنظيم نشاطاٍت ترفيهية محلية على مدار العام. نحن شباب تتراوح أعمارهم بين  ،والمخيمات الترفيهية الدولية

الع عليها وإخبار اآلخرين عنهاسنة ونقوم بالعديد من األنشطة للتعامل مع القضايا االجتماعية واال عية على جتماكالعدالة اال؛ ّطِّ

 لعاب والموسيقى والمرح.سبيل المثال. ولكن هناك أيضاً ما يكفي من الوقت لأل

 ما نقوم به:

 تُقّدم القرى الصيفية الدولية لألطفال ستة معسكرات مختلفة مخّصصة لفئات عمرية ُمحّددة.

بعيداً عن المنزل  ستبقىنضمام إلى هذا المخيم. عاماً على األقل لال 11. المخيم األول يسمى "القرية". يجب أن يكون عمرك 1

 ق القرية أساًسا للصداقات العالمية.لمدة أربعة أسابيع. تخل

يمكن مقارنته بالتبادل المدرسي ويهدف إلى  سنة. 15و 12. مخيم "التبادل" وهو للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 2

 تطوير كفاءة التفاعل بين الثقافات.

شباب تبدأ بتعلم تحمل مسؤولية تنظيم في لقاء ال سنة )أو أكبر(. 19إلى  12. "لقاء الشباب" هو معسكر للفئة العمرية من 3

 المخيمات.

سنة وهنا تحصل على المزيد والمزيد من  15و 14. مخيم "المسؤوليات اإلضافية" للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 4

 رفيهية.تهذا يعني أنك ستقوم بنفسك بتنظيم األنشطة اليومية ومضمون المناقشات وبعض األنشطة الو المسؤوليات في المخيم.

ً  30يشارك فيه حوالي  . في "مخيم الندوة" تقع المسؤولية بالكامل على عاتق المشاركين. وعادةً 5 يأتون من بلدان مختلفة  شخصا

 سنة. 18و 17وتتراوح أعمارهم بين 

جتماعي اشروعٍ ختيار ماهناك تقوم ب عاماً أو أكثر. 19. مخيم "مشروع الشعب العالمي" للمشاركين الذين يبلغون من العمر 6

 ثم تقوم بدعمه. ،ّطالع عليه وعلى مهامهوتقوم باال

تذهب إلى مخيمات القرية والتبادل ولقاء الشباب والمسؤوليات اإلضافية ومخيم الندوة ومشروع الشعب العالمي في مجموعة 

ب ويجب أن يكون عمره  تتكّون من أربعة أشخاٍص أو أكثر. يرافق المجموعة ُمشرف   عاماً على األقل. وذلك باإلضافة  21ُمَدرَّ

 أشخاص وهي مسؤولة عن التنظيم في موقع المخيم. 5إلى "مجموعة العاملين" والتي تتكون عادةً من 
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 نضمام؟كيف يمكنني اال

ً العمر من  يبلغُ يمكن ألي شخص  نضمامه أن ينضم إلى القرى الصيفية الدولية اه على اويوافق والدفأكثر أحد عشر عاما

 ّطالع على إجراءات العضوية على موقعنا اإللكتروني.يمكن االولألطفال. 

به في مجموعتنا الشبابية "الفرع الخاص بالشباب" حتى لو لم تكن قد شاركت من قبل في أحد مخيمات القرى  الجميع مرحب  

 الصيفية الدولية لألطفال.

 ً  .ljr.mw@cisv.deفما عليك سوى االتصال بمجموعتنا المحلية أو بمشرفي الشباب لدينا على  إذا كنت مهتما

 

 تصال بنا: اإل

Volker Bergmann 

Dieselstr. 13 

65197 Wiesbaden 

Tel. 0174 902 87 09 

E-Mail: secretary.mw@cisv.de 

www.cisv.de/mainz-wiesbaden  

 

 قتباس:إ

الدولية لألطفال بناء تقارب بين الشباب من خالل التعلّم عن طريق الممارسة والتسامح وكفاءة التفاعل تريد القرى الصيفية 

 والتواصل بين الثقافات.

 


