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 حمايةالمساحة 

 .التزامنا بسالمة وأمن الشباب الذين نعمل معهم •

، الشباب هم محور ما نقوم به. على مدى السنوات العشر الماضية ، عملنا مع أكثر من نصف مليون طالب  Generation Global في

العالم للتواصل وبناء مهارات الحوار والمواطنة العالمية. ال يمكن أن يحدث الحوار دون ضمان سالمة دولة حول  30في أكثر من 

 .المشاركين فيه. نقوم بهيكلة كل عنصر من عناصر برنامجنا للتأكد من أنه يمكنك المشاركة بأمان وانفتاح وصدق

 الحماية / الصونتعريف  •

عزيز رفاهية األطفال وحمايتهم من األذى. حماية األطفال من األذى مسؤولية الجميع. يمكن أن الحماية هي اإلجراء الذي يتم اتخاذه لت

تأتي اإلساءة بأشكال عديدة: جسدية أو جنسية أو نفسية أو عاطفية ويمكن أن تأتي من أي شخص ، بما في ذلك البالغين أو المعلمين أو 

 ه من المستحيل القضاء على المخاطر تماًما ، فإن كل شخص على اتصال بـاآلباء أو غيرهم من األطفال والمراهقين. في حين أن
Generation Global هو المسؤول عن جعل مساحة الحوار الخاصة بنا آمنة وتمكين جميع الشباب. 

 ما نقوم به لحماية األطفال •

يل. مطلوب إذن الوالدين الستخدام النظام ، خصوصيتك مهمة جًدا بالنسبة لنا. نحن نحمي ونتحقق من هويتك من خالل التسجأوالً 

 .عاًما. ال يتم أبًدا مشاركة هذه المعلومات خارج موقعنا 13األساسي لجميع الطالب الذين تقل أعمارهم عن 

، نستخدم وسطاء وميسرين مدربين لدعمك في تطوير مهاراتك في الحوار. يجب على جميع البالغين الذين يعملون مع برنامجنا ثانيًا 

 .اجتياز برنامج تدريبي صارم للحماية والتحقق من الخلفية قبل االنضمام إلى فريقنا

 لدينا نظام إبالغ واضح ، لذلك إذا كان لديك أي مخاوف أو أي شيء تحتاج إلى التحدث عنه فيما يتعلق بموقع أو عملثالثًا ، 
Generation Global وذج أدناه ، البريد اإللكتروني، سواء كنت تجربه أو شاهدته ، فيرجى إكمال النم 

protection@institute.global  9800 0207907أو اتصل بنا على. 

هو تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة والمواقف ليصبحوا مواطنين عالميين نشطين. إن معرفة  Generation Global هدفنا فيأخيًرا ، 

وامتالك الثقة والمهارات الالزمة للمطالبة بها ، هي أجزاء مهمة من تطورك.  حقوقك ومسؤولياتك ، سواء عبر اإلنترنت أو خارجها ،

للمساعدة في ذلك ، نقدم موارد حول مواضيع مهمة مثل حقوق اإلنسان وخطاب الكراهية لمساعدتك على فهم ولعب دورك في حماية 

 .نفسك وأقرانك في جميع أنحاء العالم


