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 ُلدُت 

جىشب طٌاطت خصىصٌت اًبٌآاث ؽٌى هٍ ُٕ ًؾٍِ ًصاًغ اًصِؾٌت )وًشٍِ أؽظاء ُصٌع اإلدازة واًِظإوًٌٕ اًحٔفٌرًٌٕ 

واًِىعفٌٕ واًِظحشازًٕ واًِحطىؽٌٕ( اًِعافغت ؽٌى خصىصٌت بٌآاث اًِآعٌٕ واًِحبسؽٌٕ واًِحطىؽٌٕ واًِظحفٌدًٕ وؽدَ 

طٌىطغ فٍ اًفلساث اًحاًٌت. هِا جىشب اًظٌاطت اطحخداَ اًبٌآاث اًخاصت  ُشازهحها ألي أظد ئال فٍ ٓطاق طٌم شدا ظظب ُا

 ألغساض اًصِؾٌت فلط بِا جلحظٌه اًِصٌعت. 

 أًطاق

 أو ُىعفٌٕ أو ُظإوًٌٕ جٔفٌرًٌٕ أو ئدازة ُصٌع أؽظاء هآىا طىاء ُٕ ًؾٍِ ًصاًغ اًصِؾٌت  شٌِؿ ؽٌى اًظٌاطت هرٖ جطبم

 اًصِؾٌت. فٍ ُٔاصبهّ ؽٕ أًغس بصسف ُظحشازًٕ أو ُحطىؽٌٕ

 اًبٌآاث

 َ اًبٌآاث، هٔا، جشٍِ أي بٌآاث ؽاُت أو خاصت ُرٍ اًبٌآاث اًشخصٌت أو اًبسًد اإلًوحسوٍٓ أو اًِساطالث أو أي بٌآاث أخسي ُجلدَّ

 ًٌصِؾٌت طىاء ُٕ اًِحطىؽٌٕ، اًِآعٌٕ، اًِحبسؽٌٕ أو اًِظحفٌدًٕ ُٕ خدُاث اًصِؾٌت.
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 اًظِآاث

جهدف هرٖ اًظٌاطت ئًى جىطٌغ ئشساءاث اًحؾاٍُ ُؿ اًبٌآاث واًِعافغت ؽٌى خصىصٌحها داخٍ اًصِؾٌت أو ُٕ خالي ُىكؿ اًصِؾٌت 

 اإلًوحسوٍٓ.

 جظِٕ اًصِؾٌت ُا ًٌٍ:

 .أْ جحؾاٍُ اًصِؾٌت ُؿ شٌِؿ بٌآاث اًِحؾإٌٌُ ُؾها بظسًت جاُت ُا ًّ ًىافلىا ؽٌى أًشس 

 بٌآاث اًِحؾإٌٌُ ُؾها ُؿ أي شهت أخسي دوْ ئذٓهّ. ًٕ جلىَ ببٌؿ أو ُشازهت 

 .ّجسطٍ اًصِؾٌت أي ئًٌِالث أو زطائٍ ٓصٌت ًٌِحؾإٌٌُ ُؾها طىاء بىاططحها أو بىاططت أي شهت اخسي دوْ ئذٓه ًٕ  

  أو أْ جٔشس اًصِؾٌت طٌاطت خصىصٌت اًبٌآاث ؽٌى ُىكؾها اإلًوحسوٍٓ، ئْ وشد، وأْ جوىْ ُحىفسة ؽٔد اًطٌب ُطبىؽت

 ئًوحسوٌٓت.

 ٌت اًبٌآاث ًٌِىاكؿ اإلًوحسوٍٓأْ ًوىْ ًٌصِؾٌت طٌاطت خاصت بخصىص 

 ِٓىذس ًظٌاطت خصىصٌت اًبٌآاث ًٌِىاكؿ اإلًوحسوٌٓت

ٓشوسن أًها اًصائس اًوسًّ ؽٌى شًازجى ًِىكؾٔا ؽٌى االٓحسٓخ وٓحؾهد ًى باًِعافغت ؽٌى خصىصٌت بٌآاجى اًحٍ جصودٓا بها ُٕ خالي 

 هِا ٌٓحصَ ًى بحىطٌغ طٌاطحٔا اًِحؾٌلت بخصىصٌت بٌآاجى وهٍ هِا ًٌٍ:اًِىكؿ. 

 ُٕ ظلى ُؾسفت هٌفٌت اطحخداَ اًبٌآاث اًحٍ جشازهها ُؿ ُىكؾٔا اإلًوحسوٍٓ.  

  ٌٓحصَ بعِاًت ظلىق شٌِؿ شواز وُظحخدٍُ هرا اًِىكؿ وٌٓحصَ باًعفاظ ؽٌى طسًت اًبٌآاث وكد أؽددٓا طٌاطت اًخصىصٌت

  ط ؽٕ أًهض اًري ٓحبؾه فٍ شِؿ اًبٌآاث وٓشسها ؽٌى هرا اًِىكؿ اإلًوحسوٍٓ.هرٖ ًإلفصا

  ٓإهد ًى أْ خصىصٌحى جشوٍ ًٔا أوًىًت هبسي، وطىف ًٕ ٓظحخدَ جٌى اًبٌآاث ئال باًطسًلت اًِالئِت ًٌعفاظ ؽٌى

 خصىصٌحى بشوٍ إُٓ.

 .ٓإهد ًى أًظا أْ اًِىكؿ ال ًِازض أي أٓشطت جصازًت 
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  ال ٓلىَ ٓهائًٌا بحبادي اًبٌآاث اًشخصٌت ُؿ أي شهت جصازًت باطحرٔاء ُا ًحّ اإلؽالْ ؽٔه ًٌِظحخدَ اًوسًّ وبؾد ُىافلحه

 ؽٌى ذًى. 

 .ٍال ٓلىَ ٓهائًٌا باطحخداَ بٌآاث اًِظحخدٌُٕ اًوساَ بازطاي زطائٍ ذاث ُعحىي جصازي أو جسوًص 

  ٍِاالطحبآاث وأخر اآلزاء بهدف جطىًس اًِىكؿ وجلدًّ جصسبت اطحخداَ أهرس كد ٓظحخدَ اًبٌآاث اًِظصٌت فٍ اًِىكؿ ًؾ

ؼ  طهىًت وفؾاًٌت ًٌصواز واًِظحخدٌُٕ اًوساَ. هِا ًِؤٔا ُٕ اًحىاصٍ ُؾوّ ؽٔد اًعاشت فٍ ظاًت زغبحوّ فٍ اًحبسُّ

خٌسًت اًحٍ جلىَ بها اًصِؾٌت ًٌِشازًؿ واألؽِاي اًخٌسًت أو زغبحوّ فٍ االطالؼ ؽٌى ُا ًظحصد ُٕ اًِشازًؿ واألؽِاي اً

 ظٌز جظاؽدٓا هرٖ اًبٌآاث فٍ اًحىاصٍ ُؾى، واإلشابت ؽٕ اطحفظازاجى، وجٔفٌر طٌباجى كدز اإلُواْ.

  ٕال ٓلىَ بِشازهت هرٖ اًبٌآاث ُؿ أطساف خازشٌت ئال ئذا هآخ هرٖ اًصهاث الشُت فٍ ؽٌٌِت اطحوِاي طٌبى، ُا ًّ ًو

ظحخدَ ًألغساض اإلظصائٌت واألبعاد، دوْ اشحِاًها ؽٌى أًت بٌآاث ُٕ اًِِوٕ اطحخداُها ذًى فٍ ئطاز بٌآاث شِاؽٌت جُ 

 ًٌحؾسًف بى.

  دة ُّّ اًحؾاٍُ ُؿ اًبٌآاث واًبٌآاث بصىزة آًٌت )اًوحسوٌٓت( ُٕ خالي اًحطبٌلاث واًبساُض اًِعدَّ فٍ اًعاالث اًطبٌؾٌت ًح

 ؽهّ ؽٌى جٌى اًبٌآاث.ًرًى، دوْ أْ ًظحٌصَ ذًى ُشازهت اًِىعفٌٕ أو ئطال

  وفٍ ظاالث اطحرٔائٌت )هاًحعلٌلاث واًلظاًا( كد ًّطٌؿ ؽٌٌها ُىعفى اًصهاث اًسكابٌت أو ُٕ ًٌصَ اطالؽه ؽٌى ذًى؛ خظىًؽا

 ألظواَ اًلآىْ وأواُس اًصهاث اًلظائٌت.

 جٔطبم طٌاطت اًخصىصٌت هرٖ ؽٌى هاّفت اًخدُاث واًحؾاُالث اًحٍ ًحّ ئشساؤها ؽٌى اًِىكؿ  ُّّ ئال فٍ اًعاالث اًحٍ ًح

فٌها أًصُّ ؽٌى خدُاث أو جؾاُالث ذاث خصىصٌت؛ فآه ًوىْ ًها طٌاطُت خصىصٌت ُٔفصٌت، وغٌس ُدُصت بظٌاطت 

 اًخصىصٌت هرٖ.

  ؽٌى اًسغّ ُٕ ذًى كد ًعحىي اًِىكؿ ؽٌى زوابط ًِىاكؿ ئًوحسوٌٓت أخسي جلؿ خازس طٌطسجٔا، وال جغطٌها طٌاطت

ظاي كِخ باًىصىي ئًى ُىاكؿ أخسي ُٕ خالي اطحخداَ اًسوابط اًِحاظت ؽٌى ُىكؾٔا؛ فآى طحخظؿ  اًخصىصٌت هرٖ، فٍ

لت بهرٖ اًِىاكؿ، واًحٍ كد جخحٌف ؽٕ طٌاطت اًِىكؿ؛ ُِا ًحطٌب ُٔى كساءة طٌاطت  ٌِّ ًظٌاطت اًخصىصٌت اًِحؾ

لت بحٌى اًِىاكؿ. ٌِّ  اًخصىصٌت اًِحؾ
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 وٌٓت ًِىاكؿ أو بىاباث كد جظحخدَ طسكًا ًعِاًت اًبٌآاث وخصىصٌاجها جخحٌف ؽٕ هرٖ اًبىابت كد جعحىي ؽٌى زوابط ئًوحس

اًطسق اًِظحخدُت ًدًٔا، وٓعٕ غٌس ُظإوًٌٕ ؽٕ ُعحىًاث وطسق خصىصٌاث اًِىاكؿ األخسي اًحٍ ال جلؿ جعخ اطحظافت 

 اًخاصت بحٌى اًِىاكؿ. ُىكؿ اًىشازة وجحىًى شهاجها ُظإوًٌت ظِاًحها، وٓٔصعى باًسشىؼ ئًى ئشؾازاث اًخصىصٌت

  فٍ هٍ األظىاي ًٕ ٓلىَ باًبٌؿ أو اًحأشٌس أو اًِحاشسة ببٌآاجى أو بٌآاجى ًِصٌعت أي طسف ذاًز خازس هرا اًِىكؿ. وطٔعافػ

ت األوكاث ؽٌى خصىصٌت هافت بٌآاجى اًشخصٌت اًحٍ ٓحعصٍ ؽٌٌها وطسًحها.  فٍ هافَّ

 ًز اًهائٍ فٍ ُصاي اًحلٌٔت، وا س فٍ ٓطاق اًلىإٌٓ اًِحؾٌلت باًِصاي اإلًوحسوٍٓ؛ فاًِىكؿ ًعحفػ باًعمِّ فٍ ٓغًسا ًٌحطىُّ ٌُّ حغ

جؾدًٍ بٔىد طٌاطت اًخصىصٌت هرٖ وشسوطها فٍ أي وكٍخ ًساٖ ُالئًِا، وًحّ جٔفٌر اًحؾدًالث ؽٌى هرٖ اًصفعت، وًحّ 

 ئخطازهّ فٍ ظاًت ئشساء أًت جؾدًالث ذاث جأذٌس.

  ،ًحّ جإٌُٔ اًحخصًٕ اإلًوحسوٍٓ واًبٌآاث اًشخصٌت اًِسطٌت باطحخداَ اًحلٌٔاث األٌُٔت ًٌعفاظ ؽٌى بٌآاجى اًشخصٌت

 أًِاطبت.

  : ًٍِٓؤى االجصاي بٔا دائًِا ًإلشابت ؽٕ اطحفظازاجى بخصىص هرٖ اًظٌاطت ُٕ خالي اًبسًد االًوحسو

info@tamkensa.org 

 


