
   

 مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا 

   

 1  مواقع التواصل االجتماعيسياسة عامة بشأن 

 

 

 

 نافذة المفعول: فوًرا    3السياسة العامة رقم: 

 2015يناير/كانون الثاني  27آخر مراجعة وإقرار:  2015يناير/كانون الثاني  27تاريخ إقرار السياسة أول مرة: 

  2015يناير/كانون الثاني  27التاريخ:  تم إقرارها من طرف: مجلس اإلدارة 

 

 التواصل االجتماعي واالنترنت  مواقعسياسة عامة / بشأن استعمال 

 

 الغاية:  .1

بمعلومات عما يمكن توقعه من   (IWSO)تزويد العاملين/العامالت في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا 

  ووسائطيستضيفها المركز، التي  الوسائطبما في ذلك استعمال االنترنت والمشاركة في مواقع التواصل االجتماعي، 

يكون معروفـًا عليها انتماء الموظف إلى المركز، أو يمكن التعرف التواصل االجتماعي التي ال يستضيفها المركز والتي 

       عليه أو افتراضه.

 

 بيان السياسة العامة:   .2

يجب على جميع العاملين/العامالت في المركز اتباع اإلجراءات الموضحة في هذه السياسة العامة بشأن استعمال االنترنت 

ومواقع التواصل االجتماعي، مدركين في نفس الوقت أن وسائل التواصل االجتماعي ظاهرة سريعة التحرك والتغّير ومن 

 ة جميع الظروف المتعلقة بها.  المستحيل أن تتمكن سياسة عامة واحدة من تغطي 

 

إننا ال نمنع العاملين/العامالت في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا من المشاركة في وسائل التواصل  

إن جميع االجتماعي، ولكن يجب أن يكونوا واعين لتلك المجاالت حيث يمكن أن يكون هناك تضارب في المصالح. 

طبق على وسائل اتصال أخرى عن المركز أو في داخله تنطبق أيضـًا على وسائط التواصل  المواثيق والعقود التي تن 

   االجتماعي، وهذا يشمل بالتحديد: 

 

 احترام المستفيدين/المستفيدات من الخدمة، والمانحين وبعضهم البعض؛   •

 حماية السرية، والخصوصية واألمن و/أو؛   •

 مهاجرات في أوتاوا واستعمالها بشكل صحيح.  حماية موجودات/أصول مركز الخدمات للنساء ال •

يتمتع مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا بملكية استعمال االنترنت بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي وتشغيلها. كما أن  

 ن المديرة التنفيذية.  الغاية من استعمال االنترنت هي لخدمة عمل المركز، فيما عدا الحاالت التي تحصل على موافقة مسبقة م

 .   IT personnelويخضع استعمال االنترنت، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي لمراقبة قسم تقنية المعلومات 

 إن عدم االلتزام بهذه السياسة العامة سيعرض المخالف للعقوبات التأديبية المناسبة التي قد تصل إلى حد اإلعفاء من الوظيفة.  

 إطار هذه السياسة: .3

تنطبق هذه السياسة العامة على جميع العاملين/العامالت في المركز فيما يتعلق باستعمال أي وسيلة من وسائل التواصل  

 واقع االنترنت.  االجتماعي وم

 

 : المبادئ التي توجهنا  .4

يوفر استعمال االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي عددًا من الفوائد التي ربما يرغب العاملون/العامالت في المركز 

من نشر المعلومات عن أمور مهمة تخص المركز، إلى التعاون بشأن أحد برامج المجتمع المحلي. إنها  –المشاركة بها 

قوية لبناء مجتمع محلي، وتبادل األفكار، والحصول على معلومات عن مختلف األشياء والتأثير على خبرات مركز  وسيلة  

   .   IWSOالخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا 
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لغرض التعاون عبر االنترنت تغّير بشكل جذري طريقة إنجاز األعمال، وتقدم أساليب   إن المنصات التي تظهر باستمرار

جديدة للتعامل مع المراجعين/المراجعات، وزمالء العمل والعالم بأكمله. وتعتبر وسائل التواصل االجتماعي نموذجـًا  

نها وسيلة للمشاركة في مواضيع الحوار  إجديدًا للتفاعل ويمكنها أن تساعد على بناء روابط أقوى مع المجتمع المحلي. 

 العالمي التي تتعلق بقضايا أساسية بالنسبة لمركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا.  

ولكن استعمال مواقع التواصل االجتماعي قد يؤدي إلى إخفاء الحدود ما بين الحياة الشخصية والمهنية. يجب على جميع 

ألخذ بعين االعتبار التأثير المحتمل لنشاطهم عبر مواقع التواصل االجتماعي على المركز، العاملين/العامالت في المركز ا

ين/المراجعات، وزمالء العمل وسمعة مركز الخدمات للنساء وعلى الهيئة التنظيمية المهنية التي يتبعونها، والمراجع

 المهاجرات في أوتاوا.  

 مصطلحات:  .5

Blogs  اختصار :“web log” أي موقع على االنترنت يسمح لشخص ما أو مجموعة أشخاص تبادل المعلومات  مدونة ،

      مع جمهور عبر االنترنت. 

 

Confidentiality المحافظة على السرية، أي المبدأ األخالقي أو الحق القانوني بأن يمتنع العاملون في المركز عن :

دمة، إال إذا أعطى ذلك الشخص الموافقة التي تسمح بالكشف الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمستفيد/المستفيدة من الخ

عن المعلومات، أو كان هناك ضرورة قانونية للكشف عن المعلومات )مثالً، جمعية حماية األطفال، تحقيق جنائي، أو 

 هيئة ترخيص مهنية(  

 

Documentation التوثيق، أي تسجيل جميع المعلومات المطلوبة من أجل ضمان نوعية الرعاية والخدمة التي يقدمها :

المركز، وسالمة المستفيد/المستفيدة من الخدمة واستمرارية الخدمة. سييتم توثيق هذه المعلومات في سجل  

ثيق تقييم احتياجات المراجع/المراجعة  ورقيـًا أو الكترونيـًا. يجب أن يشمل التوالمراجع/المراجعة الذي قد يكون 

 وتحديدها. 

 

Friending التصادق، أي طلب أو إضافة شخص ما كمرجع اتصال ضمن مواقع شبكات التواصل االجتماعي أو :

 مواقع مجموعات التواصل االجتماعي. 

 

Identifying Information :ير مباشر، هوية شخص  ، أي المعلومات التي تحدد، بشكل مباشر أو غيةمعلومات تعريف

 ما. 

 

Public Domain :  ملكية عامة، أي مشاع ويمكن الوصول إليه بدون أية قيود، من طرف جميع األشخاص الذين

 يطلعون على المعلومات، أو البيانات الواردة على الموقع. 

  

Immigrant Women Services Ottawa (IWSO)  أي مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا، وألغراض :

هذه السياسة العامة، يشمل جميع المكاتب التي يقوم المركز بتشغيلها أو المواقع التي يتم فيها دعم المستفيدين/المستفيدات 

 من خدمات المركز.   

 

Social Media Platforms ،أدوات التقنية ومساحات عبر االنترنت يتم : منصات مواقع التواصل االجتماعي

التي يضعها المستخدم من أجل إشراك مجموعات من مواقع التواصل االجتماعي في  محتوياتالاستعمالها لدمج وتبادل 

هي مواقع االنترنت، الحوارات والسماح لهم بالمشاركة في المحتوى وفي إيجاد مجموعات محلية. أمثلة على ذلك 

  فايسبوك، تويتر، لينكد إن، ويوتيوب. 
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Social Media ،التدوين : مواقع التواصل االجتماعي وتشمل على سبيل المثال ال الحصر، مواقع االنترنت، المدونات

منتديات المناقشة، أنظمة النشر والمعلومات التعاونية عبر االنترنت والتي يمكن الوصول إليها البودكاست، الصوتي أو 

 من قبل جمهور داخلي وخارجي )فايسبوك، غوغل+ وتويتر(.  

 

Staff طاقم العاملين، ألغراض هذه السياسة العامة، يعني هذا المصطلح جميع الموظفين/الموظفات )دائمين وبدوام :

جزئي ودوام غير محدد( وغيرهم مثل المتطوعين/المتطوعات، المتعاقدين، مقدمي الخدمات من مصدر    كامل، ودوام

 مراكز تابعة.  خارجي و

 

User ID هوية المستخدم، وهي بيانات اعتماد تعريفية تسمح للمستخدم الدخول إلى أحد الموارد الحاسوبية. وتكون :

 تشكل كلها بيانات االعتماد التعريفية للمستخدم.    هوية المستخدم، بشكل عام، مرتبطة مع كلمة سر

 

User credentials  بيانات اعتماد تعريفية، أي هوية المستخدم وكلمة السر، وتعمالن معـًا ضمن نظام توثيق أو طريقة :

 تسمح للمستخدم بالدخول إلى نظام أو مورد ما.  

 

 اإلجراءات:   .6

بالمحافظة على الخصوصية فيما يتعلق بالمستفيدين   الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاواإن التزام مركز الخصوصية:  1- 6

من الخدمة وعائالتهم، والمانحين، والعاملين، وأصحاب العقود، إلخ، هو أمر في بالغ األهمية. وعندما يتم توظيف أحد  

وهذا يشمل عدم    المحافظة على السرية والخصوصيةالعاملين فيه يُطلب منهم توقيع بيانـًا ب األشخاص في المركز، فإن جميع 

 تبادل أي معلومات عن المستفيدين/المستفيدات من الخدمات وعن المركز أيضـًا. )السياسة العامة عن الخصوصية(.  

ى ال يُسمح باستعمال عبارات أو تعليقات تتميز بالتمييز العنصري. وتشمل هذه العبارات تلك التي تشير عل االحترام: 2- 6

الِعرق، والسن، والجنس، والتوجه الجنسي، والدين، والمعتقد السياس، وشكل الجسم، وأمور تتعلق بالصحة العقلية أو البدنية 

أو أي عوامل أخرى وردت في ميثاق حقوق االنسان في أونتاريو. )السياسة العامة بشأن مكافحة التمييز  –و/أو سهولة الحركة 

 لمضايقات في مكان العمل(  العنصري ومكافحة االضطهاد، ا

مجموعات النقاش االفتراضية هي وسيلة قوية للتواصل مع اآلخرين. إن رسالة توجه إلى شخص   الحذر والمنطق السليم:  3- 6

يجب التفكير بحذر في مضمون هذه الرسائل: فإذا كانت عبارة ما ال يمكن  واحد يمكن بسهولة أن يتم تبادلها على نطاق واسع. 

وقع عام فإن ذلك يعني أنها يجب أال تُنشر على مواقع التواصل االجتماعي أو تُكتب في رسالة الكترونية. إن أي  نشرها في م

   شيء يتم نشره الكترونيـًا يمكن الوصول إليه بسهولة وعلى نطاق واسع ولمدة طويلة. 

 

يجب على العاملين/العامالت في المركز عدم استعمال مواقع التواصل االجتماعي من أجل   ال يُسمح بالتزكية أو االعتماد:  4- 6

دعاية تجارية أو استدراج الزبائن. يجب أال يعمد العاملون/العامالت في المركز إلى التوصية بأنواع معينة من المعامالت، أو 

هاجرات في أوتاوا الذين يوافق عليهم المركز يمكن أن  الخدمات أو البضائع. إن مستخدمي مواقع مركز الخدمات للنساء الم

يستعملوا منصات التواصل االجتماعية من أجل اإلعالن عن مناسبات أو أحداث عن المركز، ومناسبات للتبرع، وبرامج جديدة، 

 إلخ. 
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يدعم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا الحوار المفتوح والتبادل المفتوح لآلراء واألفكار.   المناصرة والمواالة: 5- 6

وإذا قام أحد العاملين/العامالت في المركز بالتعريف عن أنفسهم عبر االنترنت كأعضاء عاملين في المركز )مثالً األشخاص  

وفيل( فإنهم يجب أال يدعموا عالنية )أو استعمال "اليك" على فايسبوك  الذين يذكرون مكان العمل ضمن بياناتهم الشخصية/البر

تتعارض مع القيم والسياسات العامة الخاصة بمركز الخدمات  أو أي مواقع أخرى( أي مجموعات أو عرائض أو قضايا قد 

 للنساء المهاجرات في أوتاوا.  

 التعريف الشخصي عند استعمال مواقع التواصل االجتماعي:  6- 6

يستعمل العديد من األشخاص مدوناتهم الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي لمناقشة شؤون عملهم   1- 7- 6

واإلسهام في "حوار المهنة". إن هذه السياسة العامة ال تقصد وضع قيود على هذا األمر طالما أنه ال يتم الكشف عن 

التي يتم التعبير عنها في المدونة هي آراء صاحب   معلومات سرية وأن صاحب هذه المدونة يذكر بوضوح أن اآلراء

المدونة، ال مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا. أما المدونات التي ال تُعّرف عن صاحب المدونة بأنه أحد  

، بل هي مجرد منصات تتناول قضايا شخصية بحتة فإنها تقع  العاملين في المركز، وال تناقش أموًرا تتعلق بالمركز

 خارج نطاق هذه السياسة العامة.   

يجب أن يستعمل العاملون/العامالت عنوانـًا للبريد االلكتروني الشخصي ) ال عنوان المركز    2- 7- 6

immigrantwomenservices.com  ليكون الوسيلة األساسية للتعريف عنهم على حسابات مواقع التواصل )

في المركز عنوان البريد االلكتروني الخاص بالمركز من أجل  االجتماعي. يجب أال يستعمل العاملون/العامالت 

 إشعارات على مواقع التواصل االجتماعي. 

وإذا قام أحد األشخاص الذين يستعملون مواقع التواصل االجتماعي باإلشارة بوضوح في البروفيل الخاص    3- 7- 6

أن اآلراء  ينص على بسيطـًا وواضحـًا  نفيـًال بهم أنهم يعملون في المركز، فإننا نحثهم على أن يتضمن هذا البروفي 

آراؤهم الخاصة وأنهم ال ينطقون باسم المركز. كما يجب أن يقوم كاتب هذا البروفيل باستعمال صيغة  المعلنة هي 

المفرد )"أنا" بدالً من "نحن"(، وذلك لضمان وضوح المقصود بأنهم يعبرون عن أنفسهم فقط. نموذج بروفيل:  

ي مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا وهذه هي آرائي الخاصة. الطعام والرقص هي "موظف مساند ف

 األمور المحببة بالنسبة لي".  

إذا كانت مدونة أحد العاملين/العامالت في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا، أو مادة ينشرها أو    4- 7- 6

كون له تأثير سلبي على سمعة المركز أو اسمه، فإنهم يجب أن يمتنعوا على االنترنت يتعارض مع، أو ي أي نشاط آخر 

 عن أي إشارة إلى المركز أو إلى عالقتهم بالمركز. 

إذا قام أحد العاملين/العامالت في المركز بالرد على، أو البدء في حوار )مثالً نشر بوست أو تويتر( عن   5- 7- 6

فإنهم يجب اإلقرار بعالقتهم مع المركز والتحدث بصيغة المفرد )"أنا"(   مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا،

للتوضيح بأن هذه اآلراء هي آراؤهم شخصيـًا. مثالً: "بصفتي إحدى العامالت في مركز الخدمات للنساء المهاجرات  

 في أوتاوا، فإني شخصيـًا أتفق معك، ترايسي".  

ملكون )أو يرغبون في امتالك( مدونة شخصية )أو صفحة على وسائل  العاملون/العامالت في المركز الذين ي   6- 7- 6

للحصول على إذن بذلك من التواصل االجتماعي(، التي تشير إلى أنهم يعملون في المركز، يجب أن يتقدموا بطلب 

 المديرة التنفيذية.  

ار مدونة )أو صفحة على  إذا تم عرض مبلغ من المال على أحد العاملين/العامالت في المركز مقابل إصد  7- 7- 6

مواقع التواصل االجتماعي( لصالح طرف ثالث، فإن هذا قد يشكل تضارب مصالح ويجب مناقشته مع المديرة 

 التنفيذية لمركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا.  
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قامت إحدى وسائل االعالم باالتصال بأحد العاملين/العامالت في المركز لنشر مادة/بوست على مدونتهم  إذا  8- 7- 6

فإنهم يجب إشعار المديرة التنفيذية بذلك، كما هو الحال بالنسبة لجميع الطلبات من وسائل االعالم، تتعلق بالمركز، 

 للحصول على الموافقة واإلرشاد قبل الرد على هذا الطلب.  

يجب ان يقوم العاملون/العامالت في المركز باالتصال بالمديرة التنفيذية إذا كانت لديهم أي تساؤالت بشأن   9- 7- 6

      المواد المناسبة والمالئمة التي يمكن أن تضمها مدوناتهم. 

يجب أن تكون الُمدخالت المنشورة على المدونات والتعليقات صحيحة وتستند إلى الوقائع. ويجب   موثوقية وصدق المحتويات: 8- 6

هم أول من يتولى الرد على أخطائهم. وإذا حصل خطأ ما، يجب   الُمدخالت أو التدويناتأن يكون األشخاص الذين ينشرون هذه  

 ابقـًا، يجب أن توضح هذا التصحيح وتشير إلى تنفيذه فعالً. منشورة س ُمدخلةالخطأ وتصححه فوًرا. وإذا تم تعديل  أن تحدد 

 نشر ُمدونات عن مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا:   9- 6

يجب أن يمتنع العاملون/العامالت في المركز عن نشر أي مدونات تتضمن تعليقات سلبية عن المركز، أو شركائه، أو   1- 9- 6 

   مما قد يسبب اإلساءة لسمعتهم.  المتعاقدين معهأو األشخاص الباعة والموردين   

 ات مهينة عن أي موظف آخر في  يجب ان يمتنع العاملون/العامالت في المركز عن نشر أي مدونات تتضمن تعليق 2- 9- 6 

 المركز، أو المستفيدين من خدمات المركز أو أصحاب المصالح العاملين مع المركز.   

  ال يُسمح للعاملين/العامالت في المركز نشر صور ألي شخص من المستفيدين من خدمات المركز أو   3- 9- 6 

 االتصاالت نشر صور و/أو قصص تتعلق   قسم منالعاملين/العامالت في المركز. يحق لمندوب أو مندوبين   

 بالمستفيدين من خدمات المركز أو المراجعين/المراجعات باستعمال مواقع ومنصات وسائل التواصل االجتماعي   

الرسمية للمركز إذا قام المستفيد من خدمات المركز أو الشخص الذي يتخذ القرار نيابة عنه/عنها بتوقيع نموذج موافقة    

   وحصل على موافقة المديرة التنفيذية لهذا النشر.    

 "التصادق" مع المراجعين/المراجعات:   10- 6

مع شخص آخر   friendingجتماعي، إقامة عالقة "تصادق"  يتمكن الفرد، عن طريق العديد من وسائل التواصل اال 1- 10- 6 

وضمه إلى شبكته االجتماعية. إن "التصادق" مع أحد المراِجعين أو إحدى المراِجعات ال يتماشى مع الحاجة للفصل ما بين الحياة  

ورة الحفاظ على  الشخصية والحياة المهنية. إن التصادق مع المستفيدين من خدمات المركز يمكن أن يلحق الضرر بضر  

الخصوصية وسرية المعلومات سواء للموظف/الموظفة أو للشخص المستفيد من خدمات المركز، باإلضافة إلى طمس الحدود  

من للعالقة المهنية. يتحمل العاملون/العامالت في المركز مسؤولية التأكد بأن تفاعلهم مع المراجعين/المراجعات يجب أن يتم  

خالل السبل الرسمية التي يتبعها المركز، مثالً، الهاتف أو شخصيـًا، وأنه يلتزم بالقواعد الخاصة بحدود العالقة المهنية التي   

مة لمهنتهم.         تضعها نقابتهم المهنية أو الهيئة المنّظِ

ق" مع أحد العاملين/العامالت في  إن التصرف الذي ننصح به هو أنه عندما يطلب أحد المراجعين/المراجعات "التصاد  2- 10- 6 

طريق   أو الرد عن، مثالً  في تويتر أو إنستاغرام [to tag]أو اإلشارة إليهم مباشرة ، تجارية اتصال عالقات يطلب و أالمركز،  

وأن يتم   الحصول على الردود عن طريق مدونة على أحد مواقع التواصل االجتماعي أن يتم تجاهل هذا الطلب مدونة، أو طلب 

لشخص مباشرة في المركز. والغرض من هذا األسلوب هو المحافظة على نزاهة واستقامة العالقة المهنية  ا التعامل مع هذا 

 والسرية.    وحماية الخصوصية   

: يتولى المركز تشغيل موقعه  ، والمدونات والحساباتIWSOالمواقع الرسمية لمركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا  11- 6

 على االنترنت، والمدونة والحسابات على مواقع التواصل االجتماعي الخاصة به.          

يُسمح لمندوب/مندوبي قسم االتصاالت في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا فقط بإيجاد مواقع رسمية على  1- 11- 6 

ف في النص الذي يتم نشره أو من خالل  ماعي تتضمن اإلشارة إلى المركاالنترنت أو على مواقع التواصل االجت    ز كُمعّرِ
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استعمال شعار المركز. إن المواقع أو الصفحات الموجودة بدون إذن مسبق كما هو مطلوب أعاله ستكون عرضة للمراجعة   

   عندما يتم اكتشافها وقد تتعرض للتعديل أو اإللغاء تمامـًا.   

 مندوب االتصاالت هو/هي الشخص المسؤول عن إدارة موقع مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا.  11-2- 6 

تتولى المديرة التنفيذية مسؤولية إقرار مندوب االتصاالت والناطقين الرسميين باسم المركز الذين يمكن أو تكون لهم  3- 11- 6 

 تعليقات نيابة عن المركز.   

   سيعكس قيم المركز وآرائه.   على مواقع مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوانشره أي محتوى يتم  4- 11- 6 

سيكون عنوان البريد االلكتروني  الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاواوسيلة التعريف الرئيسية على مواقع مركز  5- 11- 6 

 .   (immigrantwomenservices.com)الخاص بالمركز  

ال يشجع مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا على إخفاء االسم في المدونات، أو الويكيبيديا أو غيرها من  6- 11- 6 

أشكال المشاركة عبر االنترنت والتي لها عالقة بالمركز، أو أعماله أو القضايا التي ينخرط فيها المركز. ويؤمن المركز  

وظفة في المركز، عند نشر أي تعليقات على مواقع المركز الرسمية، استعمال بالشفافية واألمانة. ويجب على الموظف/الم 

 بريدهم االلكتروني التابع للمركز بدالً من استعمال أي أسماء مستعارة أو النشر مع إخفاء االسم.   

 استعمال االنترنت   . 7

 . ال يحق لكم  مشروعة االنترنت فقط ألغراض قانونيةيحق للعاملين/العامالت في المركز استعمال موقع المركز على  1- 7 

 استعمال موقع المركز:   

 أو الوطني أو الدولي.  ي شكل يخالف أي قوانين أو أحكام معمول بها على المستوى المحلي، أب  •

 بأي شكل غير قانوني أو مخادع، أو له أغراض أو نتائج غير قانونية أو مخادعة.   •

إلرسال، أو استقبال عن كامل إدراك ووعي، أو تحميل، أو تنزيل، أو استعمال، أو إعادة استعمال أي مواد ال  •

م يتم الحصول على تلتزم بالسياسات العامة لمركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا، وأي بيانات/الصور ل

 ترخيص بشأنها.   

إلذاعة أو بث، أو الحصول على الحق في إرسال، أي مواد إعالنية أو ترويجية غير مرخص بها أو غير ُملتَمَسة   •

 .  (spam)أو أي شكل آخر مشابه من أشكال اإللتماس أو غير مرغوبة 

مواد تتضمن فيروسات أو أي برامج  لإلذاعة أو بث أي معلومات عن كامل إدراك، أو إرسال أو تحميل أي •

أو    (Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware)ضارة مثل

 أجهزة الكمبيوتر.  كود كمبيوتر مشابه تم تصميمه للتأثير بشكل معاكس على تشغيل أي من برامج الكمبيوتر أو

ر صحيحة بشكل غير مقصود على موقع االنترنت أو فايسبوك/أو في حال نشر أي مواد بذيئة، غير الئقة أو غي  •

 غيرها من وسائط التواصل االجتماعي سيتم إزالتها فوًرا.  

يحترم مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا خصوصية المستخدمين، وفي الظروف العادية لن يتعمد  •

فحص محتويات حسابات المستخدم إذا كانت  الدخول إلى حسابات المستخدمين. ولكن، يحتفظ المركز بحق ت 

أو حماية نزاهة هناك حاجة لذلك. ويمكن أن تشمل مثل هذه الظروف ما يُشتبه أنه سوء استخدام مواقع المركز 

 النظام.   
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 األمن   .  8

ال يُسمح للمستخدم تبادل معلومات عن حساب مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا أو كلمة السر مع أي شخص  ألغراض أمنية، 

آخر. إن استعمال حسابات االنترنت محصور فقط بالمستخدم المعين لذلك الحساب وألغراض معتمدة. كما يُمنع منعـًا باتـًا محاولة الحصول  

من أجل الحصول على إعادة تعيين  ITويجب أن يقوم المستخدم باالتصال بمدير تقنية المعلومات م آخر. على كلمة السر لحساب أي مستخد

كلمة السر إذا كان لديهم سبب كاٍف لالعتقاد أن شخصـًا ما قد عرف كلمة السر الخاصة به بدون السماح له بذلك. ويجب على المستخدمين 

 ول غير المصرح به إلى خدمات االنترنت.  )السياسة العامة الخاصة بتقنية المعلومات(     اتخاذ أقصى درجات الحذر لمنع إمكانية الوص

 أحرف وأرقام على األقل  8يجب ان تحتوي كلمة السر على تشكيلة تضم   1- 8 

 يجب على كل مستخدم تغيير كلمة السر مرة كل ستة أشهر.   2- 8 

 االستعمال المصرح به . 9

خاصة لكل مستخدم حاصل على التصريح باستخدام خدمات شبكة االنترنت لمركز الخدمات للنساء   User IDسيتم إصدار هوية مستخدم 

خدم الخاصة بهم، الموافقة خطيـًا على تحميل االرشادات  المهاجرات في أوتاوا. ويتوجب على المستخدم، قبل الحصول على هوية المست 

(. ويجوز أن يتم تعديل االرشادات الخاصة  2الخاصة باستعمال مواقع التواصل االجتماعي الملحقة بهذه السياسة العامة )الملحق رقم 

حمل المستخدمون المصرح لهم كامل  باستعمال مواقع التواصل االجتماعي من حين آلخر وذلك حسب ما يعتبره المركز مناسبـًا. ويت 

المسؤولية بخصوص المحافظة على السرية والخصوصية بشأن كلمة السر وأمن حساباتهم االلكترونية. إن المستخدمين المصرح لهم  

 ة المستخدم.  ، التي يتم القيام بها أثناء استعمال هوي يتحملون كامل المسؤولية بخصوص جميع األعمال، بما في ذلك الرسائل االلكترونية

 أي محاولة لمخالفة أحكام هذه السياسة العامة، بغض النظر عن مدى نجاح أو فشل هذه المحاولة، ستؤدي على  1- 9 

 إجراءات تأديبية. وتتراوح هذه اإلجراءات التأديبية من التوبيخ إلى فقد الحق في استعمال هذا الحساب على االنترنت   

      وإنهاء عمل الموظف/الموظفة.   

 تهمة الجرم الجنائي. وتشمل هذه إن مخالفة أحكام استعمال الحاسوب )الكمبيوتر( واالنترنت قد تؤدي إلى توجيه  2- 9 

 المخالفات ما يلي:    

  (؛   1- 342استعمال غير مصرح به لجهاز الحاسوب )القانون الجنائي، المادة 

  ((؛  1- 1) 430إلحاق أذى أو ضرر )القانون الجنائي، المادة 

  (؛ 163إفساد األخالق العامة )القانون الجنائي، المادة 

 (.  1- 163 صنع، أو توزيع، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية عن األطفال )القانون الجنائي، المادة 
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 تشريعات و/أو ممارسات ذات عالقة:   . 10

     (”FIPPA“)، المعدل 1990أونتاريو،  قوانين تشريعية معدلة في تشريع حرية المعلومات وحماية الخصوصية،  

-9bdd-48ac-1f72-laws.gov.on.ca/en/isysquery/b31ffc15-http://www.search.e

utes&context=#hit118691315d5c7/1/doc/?search=browseStat 

 تشريع حقوق االنسان  

-a45a-4bba-7e4a-laws.gov.on.ca/en/isysquery/532fe0da-http://www.search.e

b4e0d4/6/frame/?search=browseSource&context=933cf5 

 ( 46المادة ، 1985القانون الجنائي الكندي )قوانين تشريعية معدلة، 

46/-htpp://laws.justice.gc.ca/en/C   

 المراجع:  . 11

استعمال وسائط التواصل االجتماعي من طرف العاملين/العامالت في مجموعة  . ROHCGمجموعة الرعاية الصحية الملكية في أوتاوا 

استعمال وسائط التواصل االجتماعي من طرف  ، (CHEO)، مستشفى األطفال لمنطقة شرق أونتاريو الرعاية الصحية الملكية في أوتاوا

 أوتاوا، كنـدا. – العاملين/العامالت واألطباء

اإلطار األخالقي الستعمال وسائط التواصل االجتماعي من طرف أخصائي الصحة العقلية، مؤسسة العالج عبر االنترنت،   

-health-mental-by-media-social-of-use-the-for-framework-herapyinstitute.com/ethicalhttp://www.onlinet

professionals/ 

كايزر بيرماننت والسياسة العامة الستعمال وسائط التواصل االجتماعي،  

IWK ttp://xnet.kp.org/newscenter/media/downloads/socialmediapolicy_091609.pdfh 

 ، هاليفاكس، كنـدا االستعمال المرتبط بالعمل –إرشادات الستعمال وسائط التواصل االجتماعي المركز الصحي 

 (.   2009. ذي ستاندرد )سبرينغ تكنولوجي عمليـًا

 Journal of Nursing –أندرسون وكارين بكرين ، جانيت  االجتماعي: اختبار لالنضباط الذاتياستعمال شبكات التواصل 

Regulation 2011، ابريل 1، العدد 2، المجلد . 

-https://www.cmpa  2010استعمال مواقع الشبكات االجتماعية أو المهنية قد يؤدي إلى خرق الخصوصية والسرية: يونيو 

acpm.ca/cmpapd04/docs/resource_files/perspective/2010/02/pdf/com_p1002_7-e.pdf   

(  2010لوسائط التواصل االجتماعي، د. كيلي كولمز، علم النفس، سان فرانسيسكو، الواليات المتحدة األمريكية )السياسة العامة 

http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf  

 المالحق   . 12

 السياسة العامة بشأن الخصوصية 

 إرشادات عن مواقع التواصل االجتماعي 

 السياسة العامة بشأن تقنية المعلومات  

 السياسة العامة بشأن مكافحة العنصرية/مكافحة القمع واالضطهاد  

 ش في مكان العمل  السياسة العامة بشأن المضايقات والتحر

http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/b31ffc15-1f72-48ac-9bdd-18691315d5c7/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/b31ffc15-1f72-48ac-9bdd-18691315d5c7/1/doc/?search=browseStatutes&context=#hit1
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/532fe0da-7e4a-4bba-a45a-933cf5b4e0d4/6/frame/?search=browseSource&context=
http://www.search.e-laws.gov.on.ca/en/isysquery/532fe0da-7e4a-4bba-a45a-933cf5b4e0d4/6/frame/?search=browseSource&context=
http://www.onlinetherapyinstitute.com/ethical-framework-for-the-use-of-social-media-by-mental-health-professionals/
http://www.onlinetherapyinstitute.com/ethical-framework-for-the-use-of-social-media-by-mental-health-professionals/
http://xnet.kp.org/newscenter/media/downloads/socialmediapolicy_091609.pdf
http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf%2012
http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf%2012
http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf%2012
http://www.drkkolmes.com/docs/socmed.pdf%2012
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 إقرار  

 

 لقد قرأت، وفهمت وأوافق على االلتزام بشروط وأحكام هذه السياسة العامة الستعمال االنترنت ووسائط التواصل االجتماعي.  

 

 

_________________________ 

 االسم )الكتابة بوضوح(  

 

 

   

_________________________      __________________________ 

 تاريخ التوقيع          التوقيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


