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 .1تحدد هذه السياسة نهج مؤسسة  Raspberry Piللحماية .تتم مراجعة السياسة بشكل منتظم والموافقة عليها من قبل الرئيس
التنفيذي.
 .2تؤمن مؤسسة  Raspberry Piبأنه ال يجب أن يتعرض أي طفل أو شاب أو بالغ ضعيف لإلساءة من أي نوع .تقع على عاتقنا
مسؤولية تعزيز رعاية جميع األطفال والشباب والبالغين الضعفاء والحفاظ على سالمتهم .نحن ملتزمون باتباع الممارسات التي
تحميهم.
 .3تنطبق هذه السياسة على جميع الموظفين واألوصياء والمتطوعين والعاملين في الدورات وموظفي الوكاالت وأي شخص يعمل
نيابة عن مؤسسة الرازبيري باي ( ،)RPFمثل الهيئات اإلقليمية أو األندية أو الشركاء الوطنيين.
 .4وتغطي جميع برامج وأنشطة المؤسسة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  Code Clubو  CoderDojoو Coolest
 Projectsو التدريب وغيرها من النشاطات التي تقودها المؤسسة بشكل مباشر .نشارك أيضًا في فعاليات في أماكن لها
سياسات حماية خاصة بها ،وفي هذه الحاالت ،يجب اعتبار هذه السياسة بمثابة تكملة لسياسة المكان.
 .5الغرض من هذه السياسة هو:
 • .aلحماية األطفال والشباب والكبار الضعفاء الذين يشاركون في أنشطة المؤسسة.
 • .bتزويد الموظفين والمتطوعين بالمبادئ الشاملة التي تقود توجهنا في الحماية وحماية الطفل.
 .6تم وضع هذه السياسة على أساس القانون واإلرشادات التي تسعى إلى حماية األطفال  ،بما في ذلك :قانون األطفال في المملكة
المتحدة لعام  ، 1989واالتفاقية المتحدة لحقوق الطفل لعام  ، 1991وقانون حماية البيانات في المملكة المتحدة  1998و
 ، 2018وقانون حقوق اإلنسان في المملكة المتحدة لعام  ، 1998قانون الجرائم الجنسية في المملكة المتحدة لعام ، 2003
وقانون األطفال في المملكة المتحدة لعام  ، 2004وقانون حماية الفئات الضعيفة في المملكة المتحدة لعام  ، 2006وقانون
حماية الحريات في المملكة المتحدة لعام  ، 2012وقانون األطفال واألسر في المملكة المتحدة لعام  ، 2014وقانون األطفال في
أيرلندا أوالً لعام .2015
 .7يجب قراءة هذه السياسة باالضافة الى سياسة الخصوصية ،والتي توضح أيضًا معلومات حول موضوع حقوق البيانات وسياسة
االحتفاظ بالبيانات الخاصة بنا .تشمل السياسات األخرى ذات الصلة ما يلي:
 .aقواعد السلوك.
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.b
.c
.d
.e
.f

إرشادات لوسائل التواصل االجتماعي والتواصل.
وثيقة إرشادية حول التعرف على إساءة االستخدام والتعامل مع اإلفصاحات.
إرشادات لعمل الجلسات عبر االنترنيت بأمان.
دليل للبالغين لدعم األطفال الذين يحضرون الجلسات عبر اإلنترنت.
قواعد السلوك لألطفال الذين يحضرون الجلسات عبر اإلنترنت.

 .8نحن ندرك أن:
 .aرعاية الطفل والشاب والبالغ الضعيف أمر بالغ األهمية.
 .bيحق لجميع األطفال والبالغين المستضعفين ،بغض النظر عن العمر أو اإلعاقة أو الجنس أو التراث العرقي أو المعتقد
الديني أو التوجه الجنسي أو الهوية ،التمتع بحماية متساوية من جميع أنواع األذى واالعتداء.
 .cيعد العمل بالشراكة مع األطفال والشباب والبالغين المستضعفين واآلباء  /األوصياء ومقدمي الرعاية ووكاالتهم أمرً ا
ضروريًا لتعزيز الرعاية.
 .9من أجل حماية األطفال والشباب والبالغين المستضعفين  ،سوف نقوم بما يلي:
 .aتقدير واحترام واالستماع إلى جميع األطفال والشباب والبالغين المستضعفين.
 .bقم بتعيين وتدريب مسؤول حماية معيّن بشكل عام لمؤسسة  ،Raspberry Piومسؤول لكل مجال من مجاالت
النشاطات الرئيسية ،وعضو مجلس إدارة مسؤول عن الحماية.
 .cتنفيذ إرشادات الحماية من خالل الترويج إلجراءات واضحة ،و مدونة سلوك ،و إرشادات لوسائل التواصل
االجتماعي والتواصل للموظفين والمتطوعين.
 .dقم بتعيين الموظفين والمتطوعين بأمان ،لضمان إجراء جميع الفحوصات الالزمة وف ًقا للقوانين المحلية والممارسات
الجيدة .يقوم جميع موظفي مؤسسة  Raspberry Piبفحص السجالت الجنائية كل ثالث سنوات .تماشيا ً مع
التشريعات المحلية  ،يُطلب من جميع الموظفين األيرلنديين أيضًا االمتثال لبيان حماية الطفل المعروض في مكاتبنا
في أيرلندا.
 .eتوفير تدريب حماية فعال لجميع الموظفين واألمناء والمتطوعين ،بما في ذلك وحدة التدريب المجانية عبر اإلنترنت،
ويحضر فريق الحماية المعين تدريبًا متعم ًقا ومنتظمًا على الحماية.
.f

االستجابة بسرعة ألي تغييرات في السياق الذي نعمل فيه من خالل مراجعة أنظمتنا وتطوير كتيبات وارشادات
وتوفير تدريب و موارد إضافية عند الحاجة.

 .gتأكد من أن جميع اتفاقيات شركاء  Raspberry Piالوطنية واإلقليمية وقائدي التوسع تتضمن التزامات حماية
لالمتثال لسياسة الحماية هذه وجميع التشريعات والعادات المحلية ذات الصلة ،وإكمال التقييم الذاتي للحماية كجزء من
مراجعة ترخيص الشريك السنوية.
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 .hتقديم إرشادات إضافية لجميع شركائنا الدوليين لضمان قدرتهم على التنفيذ الفعال لجميع سياسات وإرشادات الحماية
الخاصة بمؤسسة .Raspberry Pi
.i

اتبع إجراءات واضحة إلدارة أي ادعاءات ضد الموظفين والمتطوعين بشكل مناسب.

.j

تبادل المعلومات حول المخاوف مع الوكاالت المناسبة  ،وإشراك اآلباء واألطفال والبالغين المستضعفين بشكل
مناسب.

 .kالتأكد من اإلبالغ عن الحوادث والمخاوف المتعلقة بالحماية بشكل ثابت إلى رئيس حماية مؤسسة Raspberry Pi
العام على الفور؛ وإلى الرئيس التنفيذي والقائد الرئيسي للحماية في غضون  24ساعة من استالم الشكوى ،مع تصعيد
المخاوف المهمة إلى مجلس اإلدارة العام.
.l

ق ِّدم نموذج تقريربشأن الحماية عبر اإلنترنت ،وخدمة دعم هاتفي على مدار  24ساعة لمخاوف الحماية العاجلة44+ :
(( 112 1337 800 )0المملكة المتحدة فقط) أو  ، 112 6377 203 )0( 44+واجعل جميع الموظفين و
المتطوعين على علم بهذه الخدمة.

 .mقم بإنشاء بيئة لمكافحة التنمر وحافظ عليها وتأكد من أن لديك سياسة وإجراءات تساعدك في التعامل بفعالية مع أي
تنمر يحدث.
 .nالتأكد من وجود تدابير قياس الشكاوى بشكل فعال واإلبالغ عن المخالفات.
 .oضمان طلب بيئة آمنة ألطفالنا والشباب والبالغين الضعفاء والموظفين والمتطوعين من خالل تطبيق تدابير الصحة
والسالمة وف ًقا للقانون والتوجيهات التنظيمية.
 .pقم بتكليف جهة خارجية لمراجعة سياسة وممارسات وثقافة حماية مؤسسة  Raspberry Piكل ثالث سنوات،
وإجراء تدقيق داخلي سنويًا ،بما في ذلك تحديث هذه السياسة.
 .qشارك وثيقة مراجعة مع مؤسسة  Raspberry Piالتي تخص األداء والسياسات واإلجراءات مع مجلس اإلدارة مرة
واحدة سنويًا.
 .10فريق حماية الخصوصية المكلّف:
الوصي المسؤول األول :تشارلز ليدبيتر
مسؤول الحماية المكلف :ماريا كيفيدو maria@raspberrypi.org ،
مسؤولو الحماية المكلفون:
 :Code Club .aتامانسين جرينو جراهامtamasin.g.graham@raspberrypi.org ،
 :CoderDojo .bجون ماكاتومني john.mcatominey@raspberrypi.org
 .cشركاء األندية العالمية :سونيا بينتsonja@raspberrypi.org ،
 .dفريق علوم الكمبيوتر :فيرغوس كيركباتريك fergus.kirkpatrick@raspberrypi.org ،
 .eفريق دعم المعلمين :دان ايلوكdan.elwick@raspberrypi.org ،
 .fالفعاليات :هيلين دروري helen.drury@raspberrypi.org
 .gفريق التعلم غير الرسمي :مارك سكوتmarc@raspberrypi.org ،
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 .hالعمليات :أندرو مورتون andrew.morton@raspberrypi.org
 .iشراكات الشباب :توم هادفيلد tom@raspberrypi.org ،

السياسة تنتهي
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