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مكتب رعاية الشباب 
دعم يحقق املصلحة 
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عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة
منح األطفال القوة والحرص على تمتعهم بالقدرة على تطوير 

مهاراتهم ومواهبهم لينمو بصحة سليمة،
دعم الشباب لمواصلة مسيرهم بثقة واستقاللية،

منح الدعم والمشورة للعائالت لضمان عيشها حياة سعيدة،
تهيئة األجواء المالئمة للعائالت،

هذا ما يسعى إلى تحقيقه األعضاء المتفانون من العاملين في حوالي 
600 مكتب مكّرس لرعاية الشباب في ألمانيا كل يوم. فبهذه الطريقة 

يمكنهم المساهمة بشكل أكبر في نجاح مجتمعنا وازدهاره مستقبالً. 
ويغطي مكتب رعاية الشباب العديد من الجوانب، وسيقدم لكم هذا 
الكتيّب معلومات عن الخدمات التي تقدمها مكاتب رعاية الشباب 

للمواطنين. إذا كانت لديكم أية أسئلة أو رغبتم باالستفادة من خدماتنا، 
نرجو االتصال بأقرب مكتب محلي لرعاية الشباب. 
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يدعم مكتب حامية الشباب األهايل واألوصياء القانونيني يف مجاالت التعليم والرعاية 

وتربية األطفال والشباب، فهو يقدم الخدمات الوقائية والدعم العائيل للمساعدة يف 

إيجاد بيئة إيجابية للعائالت. ترتاوح الخدمات بني ترتيب أمر العناية باألطفال إىل 

تقديم املشورة التعليمية وضامن مصلحة األطفال والرتويج للخدمات املقدمة للشباب 

وخلق بيئة مناسبة لألطفال والعائالت. ميكن ألي شخص طلب املساعدة من مكتب 

رعاية الشباب، وبخاصة األطفال والشباب ممن يواجهون مشاكل أو يقعون يف مواقف 

طارئة.

 ماذا تفعل مكاتب رعاية الشباب؟

ما هي هيكلية مكتب رعاية الشباب؟

يقوم مكتب رعاية الشباب بدعم املواطنني يف كافة املناطق الريفية إىل جانب العديد 

من املدن، وهي تعمل يف بعض األحيان باسم آخر هو دائرة الشباب أو دائرة العائلة. 

تخضع بنية ومسؤوليات تلك املكاتب يف املدن أو املناطق الريفية يف مختلف أنحاء 

البالد إىل قانون رعاية األطفال والشباب، كام تتألف مكاتب رعاية الشباب من قسمني 

هام لجنة رعاية الشباب واملكتب اإلداري.  
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وتضطلع مبسؤولية حل مشاكل الشباب 

والعائالت والنظر يف االقرتاحات 

والتوصيات ملتابعة التنمية وتشجيع 

وتخطيط الخدمات املحلية لرعاية 

الشباب. تضم اللجنة أعضاء من 

مجلس املقاطعة وبرملان الوالية 

واملواطنني من ذوي الخربة يف مجال 

رعاية الشباب واألشخاص الذين تويص بتعيينهم الجهات املعتمدة من املؤسسات 

املستقلة من مزودي الخدمات يف مجال الرعاية كمنظامت رعاية الشباب والجمعيات 

الشبابية.

املكتب اإلداري التابع ملكتب رعاية الشباب 

يعمل عىل تطبيق قرارات لجنة رعاية الشباب وتنفيذ املهام الواردة يف الصفحات 

التالية، كام يقدم املساعدة فيام يتعلق بقانون رعاية األطفال والشباب أو يستقطب 

الجهات القادرة عىل تقديم تلك املساعدة. يعمل لدى املكتب عادة معلمو املواد 

االجتامعية أو املرشدون االجتامعيون واملوظفون اإلداريون. أما رئيس املكتب اإلداري 

فهو عادة خبري معتمد يتمتع بخربة عملية متتد عدة سنوات.  

لجنة رعاية الشباب
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 كيف يدعم مكتب رعاية الشباب األطفال
والشباب والعائالت؟

تقدم مكاتب رعاية الشباب املساعدة الرضورية للعائالت والشباب واألطفال، 

وتتضمن تلك املساعدة الجوانب التالية: 

حرصاً عىل تحقيق بداية سليمة للعمل مع العائلة يقوم مكتب رعاية الشباب بإعالم 

العائالت بخدمات الرعاية واملشورة التي يقدمها املكتب بحيث ميكن للعائالت 

الشابة أن تعرف منذ البداية أن هناك جهة ميكنها اللجوء إليها عند الحاجة إىل 

املساعدة. كام يتعامل مكتب رعاية الشباب مع ممرضات األطفال والقابالت، 

ليتمكن من تقديم الدعم يف مرحلة مبكرة ملساعدة األهل ممن ال ميكنهم التعامل 

مع املولود الجديد. كام ميكن الكشف مبكراً عن العوامل التي تسبب التوتر يف 

األجواء العائلية لتحصل العائلة عىل الدعم املبكر عند الحاجة، وبتلك الطريقة 

تساهم مكاتب رعاية الشباب يف العناية باألطفال يف مرحلة مبكرة جداً.  

املساعدة املبكرة
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يدعم مكتب رعاية الطفل العائالت يف 

تقديم الرعاية لألطفال منذ سن مبكرة جداً، 

وذلك من خالل تقديم الخدمات االستشارية 

الخاصة برعاية األطفال والعثور عىل أفضل 

دور الحضانة واملدارس وجليسات األطفال. وميكن لألهايل الراغبني بالعثور عىل مكان 

مناسب ألطفالهم قرب مكان إقامتهم التواصل مع مكتب رعاية األطفال يف منطقتهم. 

بحاجة  فهم  والنمو  التطور  ليحققوا  فقط  بهم  العناية  إىل  يحتاجون  ال  فاألطفال   
من  متكنهم  مهارات  لتطوير  التعليم  إىل  ويحتاجون  الجديد،  وتعلم  للمعرفة 

الشباب  رعاية  يتبع مكتب  السبب  بنجاح. ولهذا  املدرسية  املرحلة  إىل  االنتقال 

املبكر  التطور  يلعب  بحيث  الطفل،  رعاية  للجودة يف مجال  متميزة  معايري 

بارزاً يف هذا السياق.  واملهارات اللغوية دوراً 

العناية بالطفل 

املالعب الخارجية وصاالت األلعاب الداخلية

مساحات أوسع لألطفال! وحرصاً عىل كون املدن والتجمعات السكنية أكرث جاذبية 

لألطفال والشباب فإن مكتب رعاية الشباب يشارك يف التخطيط للمالعب، بينام يتم 

عند اإلمكان إرشاك األطفال يف عملية التخطيط والتصميم. 
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زرع الثقة بالنفس واالستقاللية ومهارات التواصل االجتامعي وتشجيع الشباب عىل 

التواصل مع املجتمع هي ابرز أهداف العمل الشبايب. ينظم مكتب رعاية الشباب عدداً 

من الربامج الخاصة بأوقات فراغهم واألنشطة الثقافية للشباب واألنشطة التعليمية 

اإلضافية. وميكن للشباب يف املؤسسات الشبابية تطوير مواهبهم ومهاراتهم وتجربة 

امور جديدة وحل املشاكل الشخصية مبساعدة الخرباء. 

الخطوة األوىل هي دوماً 

يقوم  السبب  ولهذا  األصعب، 

الشباب  بتوجيه  موظفونا 

لتحقيق  عليهم  واإلرشاف 

التوازن بني جوانب 

ونقطة  املجتمع  يف  الضعف 

املدرسية إىل املسرية  الحياة  االنتقال من 

املهنية. وإىل جانب اإلرشاف عىل الشباب يف وظيفتهم األوىل فإن 

االجتامعي، مام  التعليم  والتوظيف يف مجال  العمل  برامج  هناك مجموعة من 

لبناء مستقبل مهني  املدارس ومينحهم فرصة  الشباب من  يساعد يف تجنب خروج 

واعد.  

العمل الشبايب 

العمل االجتامعي للشباب 
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املخاطر  الكثري من  إىل  الشباب  يتعرض 

بالشكل  تقييمها  ميكنهم  ال  التي 

أبرز مهام  الصحيح، ولهذا فإن من 

أمور  التوعية يف  الشباب  مكتب رعاية 

الكحول  مع  والتعامل  املهنية  السالمة 

الذي  الشباب  واملخدرات وإعالم حامية 

اإلنرتنت.  الحاسوب وخدمات  أللعاب  يهتم 

الخدمات  الشباب  رعاية  مكاتب  تقدم 

الحاالت خدمات  الوقائية، كام تقدم يف بعض 

يف  للمساعدة  والشباب  لألطفال  الساخن  الخط 

الطارئة. الحاالت 

الشباب  الشباب إىل أعامل إجرامية فإن مكتب رعاية  أو  عندما يتحول األطفال 

الشباب  وبني  الشباب  بني محاكم  ليكون وسيطاً  القضايا،  يدعمهم خالل مجريات 

الشباب  رعاية  يحاول مكتب  الوساطة، حيث  تلك  الطرفان من  املعني. يستفيد 

التدريب االجتامعي  الجاين والضحية وترتيب دورات  التوصل إىل تسوية بني 

لضامن عدم تكرار األمر الحقاً.

حامية الشباب

مساعدة الشباب املتورطني يف قضايا جنائية 
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أحياناً يشعر األهل بالقلق ويواجهون مشاكل مع أطفالهم، ويحتاجون يف ذلك إىل 

املشورة وحسب، بينام تتعقد األمور يف بعض األحيان بحيث ال يعرفون ما ميكنهم 

فعله. ويف تلك املواقف ميكن لألهل واألطفال والشباب اللجوء إىل الخدمات االجتامعية 

يف املقاطعات، والتي تعرف أيضاً باسم الخدمات االجتامعية العامة او خدمات املجتمع 

يف بعض مكاتب رعاية الشباب. يقوم الخرباء بدور املحكمني يف املواقف التي تتضمن 

النزاعات، فيام يقدمون املشورة املهنية يف املشاكل التعليمية ويساعدون يف النزاعات 

العائلية القانونية. كام يقدم الخرباء املعلومات حول املرافق املناسبة لتقديم املساعدة 

التعليمية والدعم النفيس والحصول عىل الخدمات الالزمة. وال شك يف أن بناء جسور 

من الثقة وأخذ احتياجات كافة األطراف املعنيّة باالعتبار جميعها متطلبات هامة يف 

هذا املجال.  

الوقت. ويتمثل  لبعض  أطفالهم  رعاية  يف  أكرب  دعم  إىل  األهايل  بعض  يحتاج   
الدعم ألولئك األهايل بحيث  الخدمات االجتامعية يف املقاطعات يف توفري  هدف 

السبب  ولهذا  الطويل،  املدى  العائلية عىل  وحياتهم  أطفالهم  مع  التعامل  ميكنهم 

التعليمية  املشورة  الخرباء  يقدم  بحيث  فردية  املساعدة حاالت  طلبات  تعترب 

أو  املبارشة لألطفال  املساعدة  أو  التعليم االجتامعي  أو  الرتبوية  التدريب  وبرامج 

الشباب. 

الخدمات االجتامعية يف املقاطعات

خدمات الدعم لرعاية األطفال 
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ولسوء الحظ فإن العيش ضمن إطار عائيل ليس دوماً باألمر املمكن، ففي بعض 

الحاالت يقوم مكتب رعاية الشباب بالبحث عن عائلة لرعاية للطفل أو  وضعه يف 

مؤسسة جيدة. واعتامداً عىل وضع العائلة واالستشارات الجارية مع األهل والطفل، 

فإن الوضع يكون إما مؤقتاً او دامئاً. 

عندما يزداد التوتر يف أجواء العائلة او عند 

حدوث االنفصال أو الطالق فإن الخدمات 

االجتامعية يف املقاطعة تقدم الخدمات 

االستشارية فيام يتعلق بحياة العائلة والتعامل 

مع النزاعات الدائرة فيها واملامرسات املسؤولة 

لرعاية االطفال كام تشارك يف سري القضايا العائلية 

يف املحاكم. تتم استشارة كال الوالدين، وأحياناً األطفال حسب أعامرهم، ضمن 

عملية البحث عن حل يركّز عىل مصلحة األطفال بالدرجة األوىل. وقد يحصل األهل 

املنفصلون أو املطلقون ممن مل يدفع رشكاؤهم نصيباً يف تكاليف رعاية الطفل عىل 

مساعدات مالية وفقاً لقانون تكاليف الرعاية ومبوجب رشوط محددة.   

 االستشارات العائلية واستشارات االنفصال 

والطالق 
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عندما يجد األهل أنهم عاجزون عن العيش بشكل دائم مع أطفالهم أو عندما ال ميكن 

للطفل النشوء مع عائلته األصلية لسبب ما، يعمل املوظفون املعنيون بشؤون التبني 

عىل إيجاد العائلة األنسب للطفل، آخذين باالعتبار مصلحة الطفل كأهم األولويات. 

كام تؤخذ باالعتبار شؤون تبني األطفال من األقارب أو غري األقارب أو أبناء الزوج أو 

الزوجة يف البالد أو يف الخارج. 

خيارات التبني 
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عندما ال يعود األهل قادرين أو مخولني بالدفاع عن مصالح أبنائهم يتم تعيني ويص 

قانوين لألطفال. ويف حال عدم توفر فرد مناسب للوصاية يتم تعيني مكتب رعاية 

الشباب كويص قانوين من قبل املحكمة العائلية ليعمل ملا فيه مصلحة األطفال. 

كام ان عىل مكتب رعاية الشباب تقديم املشورة لألمهات غري املتزوجات يف اتخاذ 

القرارات املتعلقة باألبوة واملطالبة مببالغ رعاية الطفل. وعند موافقة األم يقوم مكتب 

رعاية الطفل بتويل أمر الدعاوى القانونية او السعي للتسوية من خالل اتفاق ثنايئ.

وحرصاً عىل تلبية خدمات دعم الشباب الحتياجات األطفال والشباب والعائالت، فإن 

مكتب التخطيط لرعاية الشباب يعمل عىل تطوير نظام متناسق من خدمات رعاية 

الشباب، يتضمن ملحة موجزة عن كل من املؤسسات والخدمات ومستويات الجودة 

املطلوبة كام يأخذ باالعتبار رغبات املستخدمني، كام هو الحال عند التخطيط ملتطلبات 

مراكز حضانة األطفال. كام تقدم الخدمات املعتمدة لرعاية الشباب يف مراحل مبكرة.   

الوصاية عىل األطفال 

التخطيط لرعاية الشباب 
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يحق لألطفال النشوء يف بيئة آمنة وصحية، ومن واجب مكتب رعاية الطفل حامية 

صالح األطفال والشباب. يتبع موظفو مكتب رعاية الطفل كافة السبل التي تؤدي 

لحامية الطفل املعّرض لألخطار، كام يتواصلون مع أفراد العائلة املعنيني للعثور عىل 

الحلول املناسبة من خالل التشاور معهم، ويتعاونون مع املؤسسات األخرى كمراكز 

الحضانة واملدارس واألطباء والرشطة.  

وتتمحور كافة اإلجراءات يف هذا الجانب حول السؤال: ما الذي يجب تغيريه بحيث 

ميكن ضامن سالمة ومصلحة الطفل او الشاب املعني؟ يف الحاالت الصعبة يكون عىل 

مكتب رعاية الشباب ضّم الطفل لرعايته وتأمني السكن له لفرتة قصرية لضامن 

مصلحته وسالمته. يعاد الطفل إىل عائلته يف حال كون األهل مستعدين لقبول 

املساعدة يف الحاالت املستعصية، مام يضمن مصلحة الطفل. أما إن مل يكن األهل 

مستعدين لقبول املساعدة أو يف حال تعرض الطفل للخطر عىل املدى الطويل، تتخذ 

املحكمة العائلية قرارها حول حضانة الطفل ومكان إقامته. 

حامية الطفل 
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تتمتع العائالت بحق الحامية الخاصة من قبل الدولة، فتعليم الطفل ورعايته 

مسؤولية األهل بالدرجة االوىل، ولكن من ناحية أخرى فال ميكن تعريض األطفال 

للخطر وخاصة يف منزل األرسة. يلتزم مكتب رعاية الشباب مبتابعة أية إشارات عىل 

تعرض الطفل للخطر، بحيث يجب أن تحقق حامية الطفل التوازن بني حقوق األهل 

ومصلحة الطفل: وإىل أي حد ميكن أن يتعرض الطفل للخطر قبل تدخل الدولة 

يف الحقوق الدستورية لألهل. يجب أن يتم تقييم تلك املخاطر بشكل يومي من 

قبل املوظفني املعنيني مبتابعة املشاكل املعقدة واملواقف الصعبة يف تلك العائالت. 

ولضامن تجاوب املوظفني بالشكل الصائب مع متطلبات الوضع فإن جودة عملهم 

تخضع للتقييم والتحسني املستمرين.   

حماية الطفل – تحقيق التوازن 
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تطوير الجودة في مكاتب 
رعاية الشباب 

مع تغري ظروف الحياة واملشاكل املحيطة بها باستمرار وبرسعة، وخاصة فيام يتعلق 

بالشباب، فإن املفاهيم والخدمات املقدمة من مكتب رعاية الشباب يجب أن تخضع 

للدراسة والتحديث باستمرار. ولهذا السبب يعترب تعزيز جودة الرعاية ونوعية 

الخدمات املقدمة جزءاً من املهام اليومية ملكتب رعاية الشباب. 

تطبق العديد من مكاتب رعاية الشباب إجراءات نظامية لتطوير الجودة، وتطبق تلك 

اإلجراءات عىل خدمات حامية الطفل بشكل خاص. 
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أمثلة عىل إجراءات ضبط الجودة: 

النصائح املقدمة من الزمالء يف كل حالة عىل حدة

النامذج والخطط اإلجرائية وغريها من الوثائق التي تساعد يف تقييم املخاطر 

التأثري  التقييم الذايت وتحليل 

الوظيفي  التدريبية للتطوير  الدورات 

إدارة الشكاوى 
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دعم يحقق املصلحة

تحقيق حلم ليزا 

هو مهمتنا

مكتب رعاية الشباب

االستشارات العائلية

يقدم مكتب رعاية الشباب املشورة للعائالت يف إجراءات 

االنفصال والطالق وإيجاد الحلول التي تركز عىل مصلحة 

األطفال من خالل العمل بالتعاون مع كافة األطراف املعنية. 
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مكتب رعاية الشباب 
دعم يحقق املصلحة 

يقدم لكم هذا الكتيب كافة املعلومات التي تحتاجون إىل معرفتها حول املجموعة 

الواسعة من الخدمات التي يقدمها مكتب رعاية الشباب. تقدم مكاتب رعاية 

الشباب الدعم الذي يحقق املصلحة للعائالت واألطفال والشباب.

Stempel des örtlichen Jugendamts:

www.unterstuetzung-die-ankommt.de


