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Raspberryمؤسسةنھجالسیاسةھذهتحدد.1 Pi.الرئیسقبلمنعلیھاوالموافقةمنتظمبشكلالسیاسةمراجعةتتمللحمایة
التنفیذي.

Raspberryمؤسسةتؤمن.2 Piعاتقناعلىتقعنوع.أيمنلإلساءةضعیفبالغأوشابأوطفلأيیتعرضأنیجبالبأنھ
مسؤولیة تعزیز رعایة جمیع األطفال والشباب والبالغین الضعفاء والحفاظ على سالمتھم. نحن ملتزمون باتباع الممارسات التي

تحمیھم.

تنطبق ھذه السیاسة على جمیع الموظفین واألوصیاء والمتطوعین والعاملین في الدورات وموظفي الوكاالت وأي شخص یعمل.3
الوطنیین.الشركاءأواألندیةأواإلقلیمیةالھیئاتمثل)،RPF(بايالرازبیريمؤسسةعننیابة

Codeالحصرالالمثالسبیلعلىذلكفيبماالمؤسسة،وأنشطةبرامججمیعوتغطي.4 ClubوCoderDojoوCoolest
Projectsلھاأماكنفيفعالیاتفيأیًضانشاركمباشر.بشكلالمؤسسةتقودھاالتيالنشاطاتمنوغیرھاالتدریبو

سیاسات حمایة خاصة بھا، وفي ھذه الحاالت، یجب اعتبار ھذه السیاسة بمثابة تكملة لسیاسة المكان.

الغرض من ھذه السیاسة ھو:.5

a..لحمایة األطفال والشباب والكبار الضعفاء الذین یشاركون في أنشطة المؤسسة •

b..تزوید الموظفین والمتطوعین بالمبادئ الشاملة التي تقود توجھنا في الحمایة وحمایة الطفل •

تم وضع ھذه السیاسة على أساس القانون واإلرشادات التي تسعى إلى حمایة األطفال ، بما في ذلك: قانون األطفال في المملكة.6
و1998المتحدةالمملكةفيالبیاناتحمایةوقانون،1991لعامالطفللحقوقالمتحدةواالتفاقیة،1989لعامالمتحدة
،2003لعامالمتحدةالمملكةفيالجنسیةالجرائمقانون،1998لعامالمتحدةالمملكةفياإلنسانحقوقوقانون،2018
وقانون،2006لعامالمتحدةالمملكةفيالضعیفةالفئاتحمایةوقانون،2004لعامالمتحدةالمملكةفياألطفالوقانون
فياألطفالوقانون،2014لعامالمتحدةالمملكةفيواألسراألطفالوقانون،2012لعامالمتحدةالمملكةفيالحریاتحمایة
.2015لعامأوالًأیرلندا

والتي توضح أیًضا معلومات حول موضوع حقوق البیانات وسیاسة،سیاسة الخصوصیةیجب قراءة ھذه السیاسة باالضافة الى.7
االحتفاظ بالبیانات الخاصة بنا. تشمل السیاسات األخرى ذات الصلة ما یلي:

a.قواعد السلوك.
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b.إرشادات لوسائل التواصل االجتماعي والتواصل.
c.وثیقة إرشادیة حول التعرف على إساءة االستخدام والتعامل مع اإلفصاحات.
d.عبر االنترنیت بأمانإرشادات لعمل الجلسات.
e.دلیل للبالغین لدعم األطفال الذین یحضرون الجلسات عبر اإلنترنت.
f.قواعد السلوك لألطفال الذین یحضرون الجلسات عبر اإلنترنت.

نحن ندرك أن:.8

a..رعایة الطفل والشاب والبالغ الضعیف أمر بالغ األھمیة

b.یحق لجمیع األطفال والبالغین المستضعفین، بغض النظر عن العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو التراث العرقي أو المعتقد
الدیني أو التوجھ الجنسي أو الھویة، التمتع بحمایة متساویة من جمیع أنواع األذى واالعتداء.

c.یعد العمل بالشراكة مع األطفال والشباب والبالغین المستضعفین واآلباء / األوصیاء ومقدمي الرعایة ووكاالتھم أمًرا
ضرورًیا لتعزیز الرعایة.

من أجل حمایة األطفال والشباب والبالغین المستضعفین ، سوف نقوم بما یلي:.9

a..تقدیر واحترام واالستماع إلى جمیع األطفال والشباب والبالغین المستضعفین

b.لمؤسسةعامبشكلمعّینحمایةمسؤولوتدریببتعیینقمRaspberry Pi،مجاالتمنمجاللكلومسؤول
النشاطات الرئیسیة، وعضو مجلس إدارة مسؤول عن الحمایة.

c.إرشادات لوسائل التواصل، ومدونة سلوكتنفیذ إرشادات الحمایة من خالل الترویج إلجراءات واضحة، و
للموظفین والمتطوعین.االجتماعي والتواصل

d.الفحوصات الالزمة وفًقا للقوانین المحلیة والممارساتلضمان إجراء جمیع،قم بتعیین الموظفین والمتطوعین بأمان
Raspberryمؤسسةموظفيجمیعیقومالجیدة. Piمعتماشیاًسنوات.ثالثكلالجنائیةالسجالتبفحص

المعروض في مكاتبناالتشریعات المحلیة ، ُیطلب من جمیع الموظفین األیرلندیین أیًضا االمتثال لبیان حمایة الطفل
في أیرلندا.

e.وحدة التدریب المجانیة عبر اإلنترنتتوفیر تدریب حمایة فعال لجمیع الموظفین واألمناء والمتطوعین، بما في ذلك،
ویحضر فریق الحمایة المعین تدریًبا متعمًقا ومنتظًما على الحمایة.

f.االستجابة بسرعة ألي تغییرات في السیاق الذي نعمل فیھ من خالل مراجعة أنظمتنا وتطویر كتیبات وارشادات
وتوفیر تدریب و موارد إضافیة عند الحاجة.

g.شركاءاتفاقیاتجمیعأنمنتأكدRaspberry Piحمایةالتزاماتتتضمنالتوسعوقائديواإلقلیمیةالوطنیة
لالمتثال لسیاسة الحمایة ھذه وجمیع التشریعات والعادات المحلیة ذات الصلة، وإكمال التقییم الذاتي للحمایة كجزء من

مراجعة ترخیص الشریك السنویة.
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h.تقدیم إرشادات إضافیة لجمیع شركائنا الدولیین لضمان قدرتھم على التنفیذ الفعال لجمیع سیاسات وإرشادات الحمایة
Raspberryبمؤسسةالخاصة Pi.

i..اتبع إجراءات واضحة إلدارة أي ادعاءات ضد الموظفین والمتطوعین بشكل مناسب

j.تبادل المعلومات حول المخاوف مع الوكاالت المناسبة ، وإشراك اآلباء واألطفال والبالغین المستضعفین بشكل
مناسب.

k.مؤسسةحمایةرئیسإلىثابتبشكلبالحمایةالمتعلقةوالمخاوفالحوادثعناإلبالغمنالتأكدRaspberry Pi
تصعیدمعالشكوى،استالممنساعة24غضونفيللحمایةالرئیسيوالقائدالتنفیذيالرئیسوإلىالفور؛علىالعام

المخاوف المھمة إلى مجلس اإلدارة العام.

l.م 44+العاجلة:الحمایةلمخاوفساعة24مدارعلىھاتفيدعموخدمةاإلنترنت،عبرالحمایةبشأنتقریرنموذجقدِّ
والموظفینجمیعواجعل،2036377112)0(44+أوفقط)المتحدة(المملكة8001337112)0(

المتطوعین على علم بھذه الخدمة.

m.قم بإنشاء بیئة لمكافحة التنمر وحافظ علیھا وتأكد من أن لدیك سیاسة وإجراءات تساعدك في التعامل بفعالیة مع أي
تنمر یحدث.

n..التأكد من وجود تدابیر قیاس الشكاوى بشكل فعال واإلبالغ عن المخالفات

o.ضمان طلب بیئة آمنة ألطفالنا والشباب والبالغین الضعفاء والموظفین والمتطوعین من خالل تطبیق تدابیر الصحة
والسالمة وفًقا للقانون والتوجیھات التنظیمیة.

p.مؤسسةحمایةوثقافةوممارساتسیاسةلمراجعةخارجیةجھةبتكلیفقمRaspberry Piسنوات،ثالثكل
وإجراء تدقیق داخلي سنوًیا، بما في ذلك تحدیث ھذه السیاسة.

q.مؤسسةمعمراجعةوثیقةشاركRaspberry Piمرةاإلدارةمجلسمعواإلجراءاتوالسیاساتاألداءتخصالتي
واحدة سنوًیا.

فریق حمایة الخصوصیة المكلّف:.10

تشارلز لیدبیترالوصي المسؤول األول:
maria@raspberrypi.org،كیفیدوماریا:المكلفالحمایةمسؤول

:مسؤولو الحمایة المكلفون
a.Code Club:جراھام،جرینوتامانسینtamasin.g.graham@raspberrypi.org
b.CoderDojo:ماكاتومنيجونjohn.mcatominey@raspberrypi.org
c.بینت،سونیاالعالمیة:األندیةشركاءsonja@raspberrypi.org
d.كیركباتریكفیرغوسالكمبیوتر:علومفریق،fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org
e.ایلوك،دانالمعلمین:دعمفریقdan.elwick@raspberrypi.org
f.:دروريھیلینالفعالیاتhelen.drury@raspberrypi.org
g.سكوت،ماركالرسمي:غیرالتعلمفریقmarc@raspberrypi.org
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h.:مورتونأندروالعملیاتandrew.morton@raspberrypi.org
i.ھادفیلدتومالشباب:شراكات،tom@raspberrypi.org

السیاسة تنتھي
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