
   

 1  سياسة عامة/بيان بشأن المحافظة على الخصوصية  

 

 

 مركز خدمات النساء المهاجرات في أوتاوا  

 

 

 2005يوليو/تموز  1نافذة المفعول اعتباًرا من:  3السياسة العامة رقم: 

 آخر مراجعة وإقرار:   2005يونيو/حزيران  28تاريخ إقرار السياسة أول مرة: 

 التاريخ:  تم إقرارها من طرف:  

 

 سياسة عامة / بيان بشأن المحافظة على الخصوصية 

 

   (IWSO)التفويض المسند إلى مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا  1-0

في مدينة أوتاوا وتمكينهن من المشاركة في القضاء على مختلف  النساء المهاجرات والنساء من األقليات المرئية  تقوية •

 أشكال سوء المعاملة ضد النساء.   

توفير خدمات النصح واإلرشاد في حاالت األزمات بأسلوب يتميز بحساسية تراثية وثقافية باإلضافة إلى خدمات الترجمة   •

ول على الخدمات في المجتمع المحلي ومن الجهات  الشفهية التي تتيح للمرأة التي تعرضت لسوء المعاملة سهولة الحص

 الرسمية.  

 تقديم خدمات و/أو برامج أخرى من شأنها مساعدة النساء المهاجرات في رحلتهن لتحقيق كامل طاقاتهن الكامنة.     •

 بيان بشأن المحافظة على الخصوصية  2-0

ح لها مجلس إدارة من المتطوعين وطاقم موظفين من  مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا هو منظمة ال تتوخى الرب

خصوصية وسرية المعلومات الشخصية  ات في أوتاوا بحماية راألخصائيين. يلتزم مركز الخدمات للنساء المهاج

للموظفين/الموظفات العاملين فيه، والمراجعين/المراجعات، والمتطوعين/المتطوعات والمتبرعين/المتبرعات. كما أنهن 

ا البيان/السياسة العامة فإن عبارة "معلومات شخصية" تعني أي معلومات تتعلق بشخص محدد الهوية، وتشمل ما  ولغرض هذ

 يلي:

 

، معلومات تتعلق بالهوية، والسن، والجنس، والعنوان، ورقم الهاتف، وعنوان البريد ---أعضاء مجلس اإلدارة  (1

 االلكتروني، وتاريخ الميالد، والوظيفة 

، معلومات تتعلق بالهوية، ---طاقم الموظفين/الموظفات )بما في ذلك الذين يعملون على أساس تعاقدي(  (2

العنوان، ورقم الهاتف، وعنوان البريد االلكتروني، ورقم الضمان االجتماعي والجنسية، والسن، والجنس، و

SIN ، ،والتاريخ الصحي، باإلضافة إلى التحقق  والوظيفةوالتكوين العائلي، ومستوى التعليم، وتاريخ الميالد

 من الحالة الجنائية 

ية، والسن، والجنس، والعنوان، ورقم  ، معلومات تتعلق بالهوية، والجنس---المستفيدون/المستفيدات من الخدمة  (3

، وتاريخ الميالد، والوضع/التكوين SINالهاتف، وعنوان البريد االلكتروني، ورقم الضمان االجتماعي 

 العائلي، ومستوى التعليم، والوظيفة والتاريخ الصحي   

تف، وعنوان البريد  ، معلومات تتعلق بالهوية، والجنسية، والسن، والجنس، والعنوان، ورقم الها---الطالب  (4

، وتاريخ الميالد، ومستوى التعليم، والوظيفة والتاريخ الصحي،  SINااللكتروني، ورقم الضمان االجتماعي 

 باإلضافة إلى التحقق من الحالة الجنائية  

، معلومات تتعلق بالهوية، والجنسية، والسن، والجنس، والعنوان، ورقم الهاتف، ---المتطوعون/المتطوعات  (5

، وتاريخ الميالد، ومستوى التعليم، والوظيفة SINالبريد االلكتروني، ورقم الضمان االجتماعي  وعنوان

 والتاريخ الصحي، باإلضافة إلى التحقق من الحالة الجنائية

لقد تم وضع هذه السياسة العامة بشأن المحافظة على الخصوصية بهدف االلتزام بالتشريع الكندي لحماية المعلومات الشخصية 

القواعد المتعلقة بجمع المعلومات الشخصية واستعمالها، والكشف عنها  . ويحدد هذا التشريع (PIPEDA)الوثائق االلكترونية و

 خالل أي نشاط تجاري كما يحدده هذا التشريع. 
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 مركز خدمات النساء المهاجرات في أوتاوا  

 

    (PIPEDA)التشريع الكندي لحماية المعلومات الشخصية والوثائق االلكترونية ملخص البنود العشرة في  3-0

المعلومات   للمعايير العادلة لجمعيعكس بيان الخصوصية الذي يلتزم به مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا امتثالنا 

ئ العشرة الواردة في التشريع، وتعريفها، وكيف  . ونقدم فيما يلي المبادالمرعية والمقاييس ، والقوانينالشخصية واستعمالها

 يطبق مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا هذه المبادئ:   

 

تخضع المنظمات لمبدأ المساءلة فيما يتعلق بالمعلومات الشخصية التي يقومون بجمعها، واستعمالها،  المساءلة. .1

وتخزينها والكشف عنها في خالل نشاطاتهم التجارية، يما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، تعيين مسؤول أول عن 

 .   Chief privacy Officerالخصوصية  

 

إلى التزامه بالمحافظة على خصوصية معلوماتك الشخصية بكل  المهاجرات في أوتاوا مركز الخدمات للنساءوينظر 

جدية. إن كل إن كل موظفة عاملة في المركز تكون مسؤولة عن المعلومات الشخصية التي تكون تحت سيطرتها. كما ان  

دوري فيما يتعلق بسياسة  الموظفات في المركز يعلمن تمامـًا أهمية المحافظة على الخصوصية ويحصلن على تحديث 

المسؤول األول عن  الخصوصية واألمور المرتبطة بها. كما أن المديرة التنفيذية، أو الشخص المكلف من طرفها، هي 

     في مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوا. Privacy Officerالخصوصية  

 

يتوجب على المنظمات شرح أغراض استعمال المعلومات في وقت جمع المعلومات   تحديد أغراض المعلومات.  .2

 ويمكنها استعمال هذه المعلومات لتلك المعلومات فقط.  

 

المعلومات حسب الحاجة فقط. ونحن نحصل على المعلومات مباشرة   مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوايطلب 

 منك. وأنت لك الحق في معرفة كيف نستعمل معلوماتك.  

 

يجب على مختلف المنظمات الحصول على الموافقة الصريحة من أي شخص عندما تقوم هذه المنظمات   الموافقة. .3

 بجمع معلوماته الشخصية، أو استعمالها أو الكشف عنها. 

 

 أنت لك الحق في تحديد كيفية استعمال معلوماتك الشخصية والكشف عنها.  و

 

يجب أن تكون عملية جمع المعلومات الشخصية محصورة بالكمية والنوعية الالزمة    حصر جمع المعلومات.  .4

 منطقيـًا لألغراض المعلنة لهذه المعلومات.  

 

بجمع المعلومات بوسائل نزيهة وقانونية وتجمع فقط المعلومات التي قد  مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوايقوم 

 على مقدرة لتلبية احتياجاتك.  تكون ضرورية ألغراض تتعلق بكوننا

 

فقط لألغراض المعلنة   يجب استعمال المعلومات الشخصية حصر استعمال المعلومات، والكشف عنها واالحتفاظ بها.  .5

جب عدم الكشف عنها ألي طرف ثالث إال إذا وافق الشخص المعني على الكشف عن هذه المعلومات  ، ويلهذه المعلومات

   الها بطريقة مختلفة، أو حسب ما يقتضيه القانون. مأو استع

 

ا  كما أنن يتم استعمالها في األغراض المبينة أعاله. في أوتاوا راتلمهاجللنساء امركز الخدمات إن المعلومات التي يطلبها 

 10نحتفظ بمعلوماتك فقط طوال المدة الالزمة لألغراض التي نذكرها. ويتم االحتفاظ بهذه المعلومات في ملفك لمدة 

، وعندما تزول الحاجة لهذه  في أوتاوا راتلمهاجللنساء امركز الخدمات إلى  لك سنوات اعتباًرا من تاريخ أول زيارة

 المعلومات، يتم إتالفها تمامـًا.  
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graph repeated][Previous para 

 

دقة المعلومات  وتتميز ب نشطةيتوجب على المنظمات االحتفاظ بالمعلومات الشخصية في ملفات  دقة المعلومات. .6

 التي يتم تحديثها بانتظام.  

 

الشخص المعني في    التي يقدمها الشخصية أن يضمن أن المعلومات مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوايحاول 

غراض التي تم  وراهنة وكاملة بحسب ما هو ضروري لتلبية األهي معلومات دقيقة وصحيحة، أو ملفاتهم  النشطلفه/ملفها م

 والكشف عنها.  واالحتفاظ بها ،من أجلها جمع هذه المعلومات، واستعمالها

    ، خطيـًا، بأي تغيير في معلوماتك الشخصية. مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوايُرجى إعالم 

 

دابير احتياطية ملموسة،  لمؤسسات توايجب أن تستعمل المنظمات  طية: حماية معلوماتك الشخصية.دابير احتيا ت .7

    .وتنظيمية، وتقنية من أجل حماية المعلومات الشخصية من الوصول إليها أو الكشف عنها بشكل غير قانوني

 

اطية على حماية المعلومات الشخصية من خالل تطبيق التدابير االحتي الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوامركز يعمل 

المطلوب بموجب  كان ناسبة. ويتم االحتفاظ بملفات األشخاص المستفيدين من الخدمة في داخل المكتب إال إذا واألمنية الم

 هو إخراجها من المكتب.  القانون 

 

لق كل ما يتعيجب أن تقوم المنظمات والمؤسسات بإبالغ المستفيدين/المستفيدات من خدماتهم عن  السياسة المفتوحة. .8

 الموظفين/الموظفات عليها.  حماية الخصوصية، وتدريب العامة وإجراءاتهم بشأن  مبسياساته

 

تغييرات في هذه السياسة العامة بشأن خصوصية   أيبعلى إبالغك  الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاوامركز سيعمل 

تنفيذية أو جى االتصال بالمديرة ال، يُرالمعلومات. إذا كانت لديك أسئلة أو أمور تثير قلقك عن موضوع الخصوصية

   الشخص المكلف من قبلها. 

 

معلوماتها  /يحق ألي شخص الوصول بسهولة إلى معلوماته   . هاحرية الوصول إلى المعلومات الشخصية وتصحيح .9

 تحتفظ بها مؤسسة ما، ومعارضة صحة هذه المعلومات ودقتها، عند الحاجة. الشخصية التي 

 

التي نحتفظ   معلوماتالبمنحك حرية الوصول إلى  ، وبناء على طلبك،أوتاوامركز الخدمات للنساء المهاجرات في سيقوم 

 شخص المكلف من قبلها للحصول على هذه المعلومات.   .  يجب أن توجهي طلبك خطيـًا إلى المديرة التنفيذية أو ال بها عنك

 

سات بإبالغ المستفيدين من خدماتها والعاملين يجب أن تقوم المنظمات والمؤس .توفير آلية لتحقيق االنصاف والمراجعة .10

لديها بكيفية تقديم طلب للحصول على المعلومات، أو تقديم شكوى، إلى المسؤول األول عن حماية الخصوصية، والرد في  

 أسرع وقت على أي طلب أو شكوى يقدمها الشخص المعني باألمر. 

 

لى االتصال بنا إذا كان لديك أي سؤال أو أمور تثير القلق بشأن يحثك ع مركز الخدمات للنساء المهاجرات في أوتاواإن 

المحافظة على خصوصية معلوماتك أو السياسة العامة التي نتبعها بشأن المحافظة على الخصوصية. يجب أن توجهي  

   كلف من قبلها. المديرة التنفيذية أو الشخص الم إلى خطيـًا أسئلتك وتساؤالتك

 

   التطبيق 4-0

مركز الخدمات للنساء المهاجرات في  السياسة العامة بشأن المحافظة على الخصوصية على مجلس إدارةتنطبق  

أوتاوا، والموظفين/الموظفات )بما في ذلك العاملين بموجب عقد عمل(، والمستفيدين/المستفيدات من الخدمة،   

ع المتعاقدين  أن يقوم جمي للنساء المهاجرات في أوتاوايضمن مركز الخدمات والطالب والمتطوعين/المتطوعات. كما   

مع المركز بتوقيع اتفاقية المحافظة على سرية المعلومات قبل تحويل أو نقل أي معلومات شخصية ألي شخص يستفيد  

 من خدمات المركز.  

 


