
( SurvivorsUKرز ُيو كيه" )ڤايڤلماذا تعمل مؤسسة "سر 
 فقط 18مع الذكور فوق سن 

 18أنكم طالما كنتم تبلغون ال بُّد من المالحظة بولكن  - 18تنّص سياسة عملنا كمؤسسة على العمل مع الرجال فوق سن 

 تعّرضتم العتداء.كم كان عمركم حين ليس من المهّم ف ،سنة من العمر فما فوق حين تتصلون بنا

 نساعد في الجوانب التي يمكننا أن نحقق فيها نفعا  

 سنة فما فوق ألننا نشعر بأننا نجيد العمل مع هذه الفئة. 18نحن نعمل مع الذكور البالغين 

لنظامنا . ونوظّف حاليّاً األشخاص الذين يناسبون العمل وفقاً 18هُم دون سن َمن فنحن ليست لدينا الخبرة في العمل مع 

 .18األساسي بالعمل فقط مع البالغين، وبالتالي فليس لدينا الطاقم المؤهّل للعمل مع َمن هُم دون سن 

على النحو المالئم، حيث ال تتوفر لدينا  18َمن هُم دون سن  مؤازرةصعب علينا تأنها خدمةٌ بعيدةٌ عن نطاق عملنا فقد ما وب

 أزمة. قوعهم فيه الفئة عند وهذأفراد جهات االتصال المناسبة لمساعدة 

 18القانون واألفراد دون سن 

التي ينبغي أن مؤهالت اللتدريب ولسنة من الُعمر، وهناك متطلّبات محّددة  18يميّز القانون سن البلوغ اعتباراً من بلوغ 

 .18األشخاص الذين يعملون مع َمن هُم دون سن يتمتع بها 

سنة. ولذلك فهناك فجوة تبلغ سنتين يتمكن فيها األفراد  16سي في المملكة المتحدة هو ويظهر التعقيد في أّن سن الّرشد الجن

 ولكن مع بقائهم تحت نظر القانون في سن القاصرين.‘ بالغين’من التصرف قانونياً بمثابة 

 التزامنا القانوني

والتي قد تكون  -التصال بالسلطات تحت عرضة الخطر، فعلينا القيام بواجب الرعاية با 18إْن التقينا بأي شخص دون سن 

 دائرة الخدمات االجتماعية أو الشرطة.

 هو تحت الخطر فعلينا التصّرف، سواًء برضاهم أو بدونه. 18اعتقدنا أّن شخصاً ما دون سن  وإنْ 

صل بالسلطات وسنحاول دائماً التشاور مع الشخص الَمعنّي أّوالً ولكن قد يتعيّن علينا التصّرف حتى لو لم يرغب في أن نت

 المختّصة.

 هناك أشخاٌص قادرون على المساعدة

المؤسسات وأّي  – اطّلعوا على ما يمكن لكم أن تفعلوه وتتعّرضون العتداء جنسي أو تعّرضتم له، 18إن كنتم دون سن 

 يمكنها أن تساعدكم.
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