
 طريقة 
شيزفي
 للحفاظ على 
أمن األطفال



التزامنا
في شيزفي نعتقد بأن من املهم جداً احلفاظ على أمنكم 

وحمايتكم، وبأن تعرضكم إلى اإليذاء من أي شخص هو 
أمر خاطئ في كل األوقات. وسيبذل البالغون في شيزفي 

كل ما في وسعهم للتأكد من أمنكم وسعادتكم.
يف هذا املستند، نريدمك أن تعرفوا ما ينبيغ أن يفعله البالغون 

الذين يعملون معنا أو ال ينبيغ أن يفعلوه، وأن تعرفوا األخشاص 
الذين ميكنمك التحدث إلهيم عندما تعتقدون بوجود مشلكة.

إذا قاموا بشيء ضار أو غير 
سار أو مؤلم، فهذا أمر غير 
مقبول أبدًا. وإذا حدث ذلك، 

فهذا ليس ذنبكم.

ال لإلمهالال لالستغالل

ال لالنهتاك البدينال لالنهتاك العاطيفال لالنهتاك اجلنيس

 يجب على
  البالغين أال
 يؤذوكم أبدًا.



قدرتنا على االستجاب
لمساعدة البالغين في شيزفي في الحفاظ على 

أمنكم وسعادتكم عندما تكونون معنا، كتبنا مجموعة 
من القواعد الجيدة التي يجب عليهم أن يتبعوها.

يف شزييف، جيب أن يقوم البالغون مبا ييل:
يسمتعون إليمك إذا كنمت تريدون التحدث أو حتتاجون إىل بعض 	 

املساعدة. وسيأخذونمك دامئًا عىل محمل اجلد
ال يرضبون أو يؤذون بأي شلك من األشاكل؛	 
يستخدمون دامئًا تواصاًل إجيابيًا وغري عنيف	 
ال يلتقون بمك مبفردمك حيث ال يستطيع اآلخرون رؤيتمك معًا؛	 
ال يملسونمك أبدًا بطريقة ال تعجبمك، مثل ملس أعضائمك 	 

امحلمية؛
يستأذنومك دامئًا اللتقاط صور فوتوغرافية أو رسد قصتمك أو 	 

مشاركة صورمك أو قصتمك مع آخرين
 ال يقومون بأي يشء قد يعرضمك إىل خطر	 

حقييق أو خطر حممتل؛
يعملونمك حبقوقمك وكيفية طلب املساعدة إذا اكنت لديمك مشلكة	 



https://www.cesvi.eu/ 

 ال أحد يملك 
 الحق في 
إيذائكم.

 إذا حدث ذلك، فهذا 
ليس ذنبكم أبدا.

 إذا شعرتم بقلق في شأن أمنكم 
 وحمايتكم، أو أمن طفل آخر وحمايته، 

أخبروا شخصًا يمكنكم الوثوق به.

يمكنكم دائمًا:

التحدث مع أي من البالغين في شيزفي

اتصلوا بالرقم

أرسلوا رسالة إلكترونية إلى 
safeguarding@cesvi.org

تعمل شيزفي في أكثر من 20 بلدًا لمساعدة الناس الذين يعيشون 
في ظروف الفقر أو الذين تأثروا بالحروب والكوارث الطبيعية 
والكوارث البيئية في تحسين حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.  
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لكل األطفال 
الحق في النمو 
الصحي واآلمن 
وفي تحقيق 

أحالمهم.
عندما تكونون مع 
شيزفي، نريدكم 
أن تكونوا دائمًا 
آمنين وسعداء

إذا كنتم قلقين أو غير سعداء 
في شأن شيء ما.

ستجدون دائمًا شخصًا ما 
في شيزفي على استعداد 

لالستماع إليكم.

إذا كان شخص ما 
يؤذيكم ستفعل 
شيزفي كل ما 
في وسعها 

لمحاولة جعله 
يتوقف عن ذلك.

 منع حدوث 
مشكلة

يف شزييف، سنتأكد من أنمك ولك من حولمك – يف 
املدرسة، ويف املزنل، ويف جممتعمك احمليل – تعرفون 

حقوقمك، وكيفية التعرف عىل ما قد يرض بمك، وأين 
حتصلون عىل املساعدة إذا كنمت قلقني أو غري سعداء.

نريد أن جييد البالغون يف شزييف العمل معمك ألهنم درسوا 
ذلك يف املدارس وألن القواعد اجليدة الواجب علهيم اتباعها 

للحفاظ عىل أمنمك مطلوبة مهنم وتعملوها.

سنبذل قصارى جهدنا لتحديد ما إذا اكنت مثة خماطر 
حممتلة تهتددمك عندما تكونون معنا ولتحديد كيفية التخطيط 
لألنشطة اليت ميكنمك االسمتتاع هبا. من املهم أن تشاركونا 
مشاعرمك ورأيمك حول جودة الوقت الذي متضونه معنا حىت 

نمتكن دامئًا من التحسني.

 إذا حدث شيء ما،
فنستجيب دائمًا

 إذا ساورنا أي قلق من أن شياًئ ما ميكن أن يسبب 
 الرضر لمك أو لألطفال اآلخرين، سيحاول الناس يف 

شزييف معرفة مزيد عن املوقف.

 يف بعض األحيان سيكون لزامًا علهيم أن يعملوا مع
 أخشاص آخرين – مثل املدرسني، واألطباء، والعاملني

 االجمتاعيني، أو الرشطة – ممن يستطيعون املساعدة يف
فهم كيفية محايتك بشلك أفضل والتعامل مع املشلكة.

إذا اكتشفنا أن أي خشص يعمل مع شزييف أو فهيا كرس 
القواعد اجليدة الواجب هيلع أن يتبعها للحفاظ عىل أمنمك، لن 

تدع شزييف كرس القواعد مير مرور الكرام.

ستحظون دامئًا بالدمع إذا حاول خشص ما إيذاءمك أو آذامك 
حقًا، وستصلمك شزييف بالناس القادرين عىل مساعدتمك.

 ُتبقوا األمر
سرًا

 ال ينبيغ ألحد أن يؤذيمك. ومن املؤسف أن بعض الناس 
 يلحقون الرضر باألطفال. ويف شزييف هناك أخشاص

 يتحملون مسؤولية التأكد من أنمك تشعرون باألمان 
وسنضمن لمك أن تعرفومه خشصيًا.

 إذا آذامك خشص ما – أي خشص، حىت البالغني يف شزييف – 
أو إذا رأيمت خشصًا يؤذي طفاًل آخر أثناء نشاط من نشاطات شزييف، 

ال ختافوا من أن ختربوا خشصًا ما باألمر بأرسع ما ميكن.

هناك العديد من الناس يف شزييف ممن ميكنمك أن تتحدثوا إلهيم وأن 
تطلبوا مهنم املساعدة، وال هيم إذا كنمت قلقني فقط أو غري متأكدين.  
سنأخذ عىل محمل اجلد لك خماوفمك ولن نشارك ما ختربوننا به مع 

أي خشص إذا مل يكن ذلك رضوريًا ألمنمك.

تعمل شيزفي في أكثر من 20 بلدًا لمساعدة الناس 
الذين يعيشون في ظروف الفقر أو الذين تأثروا 
بالحروب والكوارث الطبيعية والكوارث البيئية في 

تحسين حياتهم وتحقيق تطلعاتهم.  

كيف نبقيكم آمنين


