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تويتر

تويتر
تويتــر ( )TWITTERهــي إحــدى خدمــات شــبكات التواصــل االجتماعــي اإللكترونيــة والتدوين المصغــر والذي يُمكن للمســتخدمين المســجلين
إرســال ومراجعــة الرســائل النصيــة المعروفــة باســم "رســائل تويتــر" .وال تزيــد أي رســالة عــن  140حرف ـ ًا وهــي متاحــة لعامــة المســتخدمين فــي
الوضــع االفتراضــي .كمــا يمكــن للمســتخدمين مشــاركة أنــواع أخــرى مــن المحتــوى مثــل الصــور ومقاطــع الفيديــو ،باإلضافــة إلــى الروابــط
بمواقــع الويــب األخــرى .وخدمــة تويتــر متاحــة عبــر موقــع الويــب تويتــر ،فض ـ ً
ا عــن مختلــف تطبيقــات الجــوال والرســائل النصيــة القصيــرة.
وتحكــم شــروط الخدمــة الخاصــة بتويتــر وصولــك إلــى الخدمــة وشــروط اســتخدامها .وهنــاك سياســة خصوصيــة مســتقلة تتعامــل مــع
عمليــة جمــع المعلومــات واســتخدامها عــن طريــق تويتــر .كمــا تحــدد قواعــد تويتــر ومختلــف السياســات األخــرى حــدود الســلوك المقبــول
عنــد اســتخدام الخدمــة .ومــن المهــم أن يعتــاد المســتخدمون علــى هــذه الشــروط ،إذ إن مخالفتهــا قــد تــؤدي إلــى حــذف المحتــوى أو تعطيــل
حســابك .كمــا يجــب مالحظــة أنــه عنــد قيامــك بأنشــطة معينــة ،فقــد تخالــف القانــون ،حتــى لــو اعتقــدت أنــك ال تخالــف شــروط موقــع تويتــر.

 .1اإللتزامات
عنــد التســجيل فــي تويتــر ،ينبغــي أن توافــق علــى قيــود معينــة علــى نــوع المحتــوى القابــل للنشــر .ومــن المهــم أن تــدون مالحظــات بهــذه
القيــود ،ألن انتهــاك أي منهــا قــد يــؤدي إلــى قيــام تويتــر بتعطيــل حســابك أو إنهائــه .وفــي أي حــال مــن األحــوال ،ال يمكنــك اســتخدام تويتــر إال
وفق ـ ًا للقوانيــن الســارية .والعديــد مــن القيــود الــواردة أدنــاه ال تزيــد عــن تلــك التــي يتوقعهــا المســتخدمون فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
1.1

األخالق والسلوك الالئق:
يجب أال يقل عمر مستخدمي تويتر عن  13عام ًا.
ويجــب أال تقــوم بنشــر تهديــدات مباشــرة ومحــددة بالعنــف تجــاه اآلخريــن .ويحظــر عليــك أيضـ ًا اســتخدام صــور منافيــة لألخــاق أو
إباحيــة .ويجــوز لــك إرســال محتــوى مثيــر للــرأي العــام شــريطة أال تخالــف شــروط تويتــر .ومــع هــذا ،ينبغــي أن تالحــظ أن "رســائل تويتــر"
قــد تكــون ال تــزال مخالفــة لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حتــى لــو كنــت تعتقــد أنهــا موافقــة لشــروط تويتــر.
وال تزيــد هــذه القيــود عمــا يتوقعــه المســتخدمون طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التــي تحظــر نشــر أي محتــوى
مخالــف لألخــاق العامــة ومبــادئ الشــريعة اإلســامية واألعــراف االجتماعيــة واألخالقيــة للدولــة.

1.2

التحرش وتشويه السمعة:
تُحظــر اإلهانــة أو التحــرش الموجــه ،وتشــمل شــروط تويتــر عــددا ً مــن األحــكام المرتبطــة "بإرســال المــواد غيــر المرغــوب بهــا".
ويجــب أال تســتخدم تويتــر مث ـ ً
ا فــي االتصــاالت مــن "النــوع غيــر المرغــوب بــه":

1.3

•

"إعادة إرسال" الحسابات عبر وسائل مؤتمتة في محاولة لجذب االنتباه إلى حساب أو رابط معين.

•

سلوك "المتابعة" العدواني (مثل المتابعة الجماعية وعدم المتابعة الجماعية للفت االنتباه).

•

إساءة استخدام وظيفة ( @replyالرد الجماعي) إلرسال رسائل غير مرغوب بها للمستخدمين.

•

إنشاء حسابات متعددة ألغراض التعطيل أو إساءة االستخدام.

•

اإلرسال المتكرر إلى الموضوعات التي تمثل اتجاهات عامة أو إرسال تحديثات مزدوجة لمحاولة لفت االنتباه.

•

تدعي أنها تحصل لك على مزيد من المتابعين.
استخدام مواقع الويب الخارجية التي ّ

الخصوصية:
المعلومــات الخاصــة لألشــخاص اآلخريــن دون موافقتهــم .وقــد تشــمل المعلومــات الخاصــة معلومــات بطاقــات االئتمــان
والعناويــن وأرقــام الهواتــف والضمــان االجتماعــي أو أرقــام الهويــة الوطنيــة أو الصــور أو مقاطــع الفيديــو التــي تُعــد معلومــات خاصــة
طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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وينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بالمخاطــر ذات الصلــة طبقـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات الخــاص بدعــاوى التشــهير وانتهــاك
قواعــد الخصوصيــة ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام المعلومــات التــي تشــمل الصــور ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بأشــخاص آخريــن دون
موافقتهــم.
1.4

أمن تقنية المعلومات:
االستخدام الفنية للخدمة .وبصفة خاصة يجب عدم:
•

الوصول إلى المناطق غير المخصصة للعامة من خدمة تويتر أو العبث بها أو استخدامها.

•

مراجعة أو مسح أو اختبار مدى تعرض خدمة تويتر أو انتهاك أية تدابير حماية.

•

التدخــل أو محاولــة إعاقــة وصــول أي مســتخدم بــأي وســيلة مــن الوســائل مثــل إرســال فيــروس أو التحميــل المفــرط أو اإلغراق

أو إرســال مــواد غيــر مرغــوب بهــا أو إغــراق البريــد اإللكتروني.
•

النشــر أو الربــط بمحتــوى خبيــث يهــدف إلــى إلحــاق الضــرر أو تعطيــل المتصفــح أو الحاســب بمســتخدم آخــر ،أو انتهــاك خصوصيــة

شــخص آخر..
•

أن تعلــم أنــك مســؤول عــن حمايــة كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،كمــا تضــع قوانيــن دولــة اإلمــــارات قيــودا ً علــى األفــراد بغــرض

إدارة تهديــدات األمــن اإللكترونــي.
1.5

أحكام متنوعة:
هناك عدد من االلتزامات والقيود األخرى التي ال تندرج بشكل تام ضمن الفئات المشار إليها آنف ًا:
•

تحتــوي شــروط تويتــر علــى أحــكام للتعامــل باحتــرام مــع حقــوق باقــي المســتخدمين فــي المحتــوى .وينبغــي أن تعلــم أنــك

مســؤول عــن المحتــوى الــذي تقــوم بتحميلــه ،كمــا ينبغــي أن تضــع ذلــك فــي الحســبان عنــد إرســال محتــوى ليــس ملــك ًا لــك ،أو
أي محتــوى يشــتمل علــى مــواد خاضعــة لحقــوق أي شــخص آخــر (كحقــوق الطبــع والنشــر أو حقــوق الخصوصيــة) ،إذ يجــب عليــك
الحصــول علــى التصاريــح الخاصــة قبــل إرســال المحتــوى.
•

يجــب أال تنتحــل صفــة مســتخدمين آخريــن بأســلوب مضلــل أو يُقصــد منــه أن يكــون مضلـ ً
ا .وقــد يتــم إيقــاف حســابات تويتــر

التــي تجســد شــخص ًا آخــر بأســلوب مربــك أو مخــادع إيقافـ ًا دائمـ ًا .ال يتــم إيقــاف أي حســاب لمجــرد اشــتراك اثنيــن مــن المســتخدمين
فــي االســم ذاتــه ،أو إذا اتضــح أن أي ملــف تعريفــي غيــر متصــل بــأي أفــراد لهــم االســم ذاتــه .ويمكنــك إنشــاء حســابات للمحــاكاة
الســاخرة أو التعليــق أو المــرح.
•

يحظــر إنشــاء حســابات بغــرض منــع اآلخريــن مــن اســتخدام هــذه الحســابات .كمــا يحظــر شــراء وبيــع أســماء مســتخدمي

تويتــر.

 .2المخاطر
2.1

توفر المعلومات:
تويتــر بشــكل عــام .ويعنــي ذلــك أن المعلومــات ســتكون متاحــة ألي مســتخدم للخدمــة (ســواء كان مســج ً
ال أم ال) فــي كافــة أنحــاء
العالــم .كمــا يمكــن البحــث عــن معلوماتــك العامــة عبــر محــركات البحــث .وتشــمل المعلومــات التــي قــد تكــون متاحــة بشــكل
عــام الرســائل التــي "ترســلها عبــر تويتــر" ،والبيانــات الوصفيــة كتلــك التــي تتلقاهــا عندمــا "يتــم إرســال رســائل إليــك عبــر تويتــر" ،وأيــة
قوائــم تُنشــئها وأيــة أشــخاص تتابعهــم .والوضــع االفتراضــي الطبيعــي هــو إتاحــة المعلومــات بشــكل علنــي ،غيــر إن بإمكانــك أن
تجعــل بعــض المعلومــات خاصــة إذا أردت .وينبغــي أن تفكــر بعنايــة فــي المحتــوى الــذي ترســله.

2.2

جمع المعلومات ومشاركتها:
التســجيل ،مثــل اســمك واســم المســتخدم وكلمــة المــرور وعنــوان البريــد اإللكترونــي الخــاص بــك .وســتتم إتاحــة اســمك واســم
المســتخدم الخــاص بــك بشــكل علنــي .وكذلــك ســيتم إبالغــك بقيــام الموقــع بتقديــم معلومــات الملــف التعريفــي العامــة ،مثــل
الســيرة الذاتيــة والموقــع ورقــم الهاتــف الجــوال والصــورة .وتشــمل المعلومــات األخــرى التــي قــد يقــوم تويتــر بجمعهــا واســتخدامها:
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•

معلومات المكان ،التي قد يتم استخدامها لتوفير محتوى أكثر ارتباط ًا بك.

•

كيفية التفاعل مع الخدمة بالنقر فوق الروابط .يستخدم تويتر ويشارك هذه المعلومات لتقديم إعالنات موجهة.

•

بيانــات التســجيل وغيرهــا مــن المعلومــات الفنيــة (مثــل عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت الخــاص بــك) ،وقــد تُســتخدم هــذه

المعلومــات لتخصيــص المحتــوى.
•

المعلومات التي تخصك والواردة من الشركات اإلعالنية ،والتي تساعد تويتر في تقديم إعالنات موجهة إليك.

وقــد يشــارك تويتــر معلوماتــك المتاحــة بصفــة عامــة أو المعلومــات األخــرى الخاصــة بــك ،والتــي تــم دمجهــا مــع معلومــات عــن
مســتخدمين آخريــن.
2.3

الحقوق في المحتوى:
يحتــوي تويتــر علــى حقــوق واســعة النطــاق تخــص اســتخدام وتعديــل المحتــوى الــذي ترســله .كمــا يجــوز لتويتــر نقــل المحتــوى
الخــاص بــك إلــى مؤسســات أو أفــراد آخريــن شــركاء لتويتــر ،طبقــ ًا لضوابــط محــددة .كمــا يجــوز لشــركاء تويتــر هــؤالء توزيــع
المحتــوى الخــاص بــك.

 .3اإلبالغ عن المشكالت
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدمو تويتــر ،واألدوات التــي يمكنهــم اســتخدامها لإلبــاغ عــن المشــكالت.
ويجــوز لتويتــر تعليــق أو إنهــاء حســاب المســتخدم فــي أي وقــت ،بمــا فــي ذلــك عنــد انتهــاك شــروط تويتــر .كمــا يجــوز لتويتــر حــذف أي محتــوى
يخالــف سياســاته أو يخالــف القانــون ،أو إيقــاف الوصــول لهــذا المحتــوى .وحســب كل حالــة علــى حــدة ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا
بموجــب القانــون أو بموجــب تعليمــات الســلطة القضائيــة.
3.1

مخالفات شروط تويتر:
لالطــاع علــى كيفيــة اإلبــاغ عــن أيــة مخالفــات لشــروط تويتــر ،بمــا فــي ذلــك انتحــال الشــخصية واالســتخدام غيــر المصــرح بــه ألي
عالمــة تجاريــة ،واإلرســال غيــر المصــرح بــه أليــة معلومــات خاصــة ،والســلوك العدوانــي ،والمــواد غيــر المرغــوب بهــا والصــور الخادشــة
للحيــاء وغيرهــا مــن المخالفــات لشــروط تويتــر ،يرجــى الدخــول إلــى
http://support.twitter.com/groups/56-policies-violations/topics/238-report-a-violation/articles/15789 . #how-to-report-violationsوحســب المشــكلة ،ينبغــي أن تقــدم لموقــع تويتــر معلومــات داعمــة معينــة ،مثــل إثبــات حــدوث
المشــكلة.

3.2

انتهاك حقوق الطبع والنشر:
يجــوز للمســتخدمين اإلبــاغ عــن مخالفــات حقــوق الملكيــة الفكريــة بإرســال إخطــار إلــى موقــع تويتــر .وللحصــول علــى نســخة مــن
النمــوذج ذي الصلــة ،يرجــى زيــارة . https://support.twitter.com/forms/dmca

يعتمد هذا الملخص على مراجعة لشروط تويتر التالية :شروط الخدمة الصادرة بتاريخ  25يونيو  ،2012وسياسة الخصوصية الصادرة بتاريخ  3يوليو  ،2013وتوجيهات تويتر.

Twitter
Terms of Service dated 25 June 2012; Privacy Policy dated 3 July
2013; Twitter Community Guidelines.
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Twitter
Twitter is an online social networking and micro blogging service. Registered users can send and
review text based messages known as “tweets”. Each message is a maximum of 140 characters
and is publicly available by default. Registered users can also share other content like photographs
and videos as well as links to other websites. Twitter is available via the Twitter website as well as
various mobile applications and SMS.
Twitter’s Terms of Service govern your access to and use of the service. There is a separate Privacy
Policy which deals with Twitter’s collection and use of your information. The Twitter Rules and
various other policies set out the boundaries of acceptable conduct when using the service. It is
important that users familiarise themselves with these terms as a violation of them could lead to
the removal of content or the deactivation of your account. It is also important to note that if you
undertake certain activities you may be breaking the law, even if you think you are complying with
Twitter’s terms.

1. Obligations
In signing up to Twitter, you have to agree to certain restrictions on the type of content that can be
published. It is important to take note of these because a violation of any one of them could result in
Twitter suspending or terminating your account. In any case, you may only use Twitter in compliance
with applicable laws. Many of the restrictions described below are no more than users should expect
under the laws of the UAE.
1.1

Morality and proper conduct
Users of Twitter must be aged 13 or above.
You must not publish direct, specific threats of violence against others. You are also prohibited
from using obscene or pornographic images. You may post potentially inflammatory content
provided you do not breach Twitter’s terms. Note, however, that your “Tweets” may still be in
breach of the laws of the UAE even if you think they comply with Twitter’s terms.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content which is contrary to public morals, the principles of Islam
and the social and moral welfare of the UAE.

1.2

Harassment and defamation
Targeted abuse or harassment is prohibited. Twitter’s terms include a number of provisions
relating to “spamming”. You must not use Twitter for “spam” type communications, for
example:
•
“re-tweeting” accounts through automated means in an attempt to draw attention to a
particular account or link;
• Aggressive “following” behavior (such as mass following and mass un-following for attention);
• Abusing the “@reply” function to post unwanted messages to users;
• Creating multiple accounts for disruptive or abusive purposes;
• Posting repeatedly to trending topics or posting duplicate updates to try to grab attention;
• Using third party websites that claim to get you more followers.
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1.3

Privacy
Twitter’s terms include provisions relating to respect for the privacy of others. You must not
publish other people’s private information without their consent. Private information could
include credit card information, addresses and telephone numbers, social security or national
identity numbers or images or videos that are considered private under UAE law.
Users should be aware of the associated risk under UAE law of claims for defamation and
breach of privacy involving the use of information including photographs and videos of other
people, without consent.

1.4

IT Security
The Twitter terms contain several provisions dealing with IT security and other technical
abuse of the service. In particular you must not:
• Access, tamper with or use non-public areas of the Twitter service;
• Probe, scan or test the vulnerability of the Twitter service or breach any security measures;
• Interfere with or disrupt the access of any user such as by sending a virus, overloading,
flooding, spamming or mail-bombing;
• Publish or link to content which is malicious and intended to damage or disrupt another
user’s browser or computer or to compromise another’s privacy.
You are responsible for safeguarding your password. UAE laws also place obligations on
individuals for the purpose of managing online security threats.

1.5

Miscellaneous
There are a number of other obligations and restrictions that do not neatly fall into the
categories outlined above:
• Twitter’s terms contain provisions dealing with respect for other users’ rights in content.
You are responsible for the content which you post. You should bear this in mind if you are
posting content which you do not own or which contains material that is subject to someone
else’s rights (such as copyright or rights of privacy), as you will need to have the relevant
permissions to post the content;
• You must not impersonate other users in a manner that is misleading or is intended to be
misleading. Twitter accounts portraying another person in a confusing or deceptive manner may
be permanently suspended. An account will not be suspended if two users merely share the
same name or if it is clear that a profile is unconnected to any similarly-named individuals. You
may create parody, commentary, or fan accounts; and
• There is a restriction on the creation of accounts for the purpose of preventing others
from using those accounts. Buying and selling Twitter usernames is also restricted.

2. Risks
2.1

Availability of information
By default, much of your profile information and the content that you post on Twitter will be
publicly available. This means your information will be available to any user of the service
(whether or not they have registered) throughout the world. Your public information will also
be searchable via search engines. Information which may be publicly available includes the
messages you “Tweet”, descriptive metadata such as when you “Tweeted”, any lists which
you create and the people you follow. The default position is normally to make information
public, however you can make some information private if you wish. You should think carefully
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about the content you are posting.
2.2

Collecting and sharing information
Twitter collects information whenever you interact with the service. Personal information is
collected upon registration such as your name, username, password and email address. Your
name and username will be publicly available. You will also be prompted to provide other
public profile information such as a biography, your location, a mobile telephone number and
a picture. Other information which Twitter may collect and use includes:
• Location information, which may be used to provide more relevant content like locally
trending stories;
• How you interact with the service by clicking on links. Twitter uses and shares this
information to provide targeted advertising
• Log data and other technical information created by Twitter whenever you interact with
the service (such as your IP address). This can be used to tailor content; and
• Information from advertisers about you which helps Twitter provide targeted advertising.
Twitter may share your publicly available information or other information about you which
has been combined with information about other users.

2.3

Rights in content
Twitter has broad rights to use and adapt the content which you post. Twitter may also pass
your content onto any other organisations or individuals who partner with Twitter, subject to
certain restrictions. These Twitter partners may also distribute your content.

3. Reporting
In this section, we identify issues that Twitter users may face and the tools they can use to report
problems. Twitter may suspend or terminate a user’s account at any time, including in the event
of a violation of Twitter’s terms. Twitter may also remove or withhold access to any content which
violates its policies or the law. Depending on the facts of each matter, there may also be actions that
can be taken at law and with the public prosecutor.
3.1

Violations of Twitter’s terms
For information on reporting violations of Twitter’s terms including impersonation, unauthorised
trade mark use, unauthorised posting of private information, abusive behavior, spam, obscene
images and other violations of Twitter’s terms, go to http://support.twitter.com/groups/56policies-violations/topics/238-report-a-violation/articles/15789-how-to-report-violations#.
Depending on the issue, you will need to provide Twitter with certain supporting information
such as evidence of the problem.

3.2

Copyright infringement
Users may report copyright infringements by submitting a notice to Twitter. For a copy of the
relevant form see https://support.twitter.com/forms/dmca.

This summary is based on a review of the following Facebook terms: Statement of Rights and Responsibilities
dated 11 December 2012; Data Use Policy dated 11 December 2012; Facebook Community Guidelines.

فـيـسـبــوك
بيان الحقوق والمسؤوليات بتاريخ  11ديسمبر  ،2012وسياسة استخدام البيانات
بتاريخ  11ديسمبر  ،2012وتوجيهات خدمة فيسبوك.
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فيسبوك
فيســبوك ( )Facebookهــو إحــدى خدمــات شــبكات التواصــل االجتماعــي اإللكترونيــة واســعة االنتشــار .ولكــي تســتفيد مــن الخدمــة يجــب أن
تنشــئ ملــف تعريــف شــخصي وبعــد ذلــك تســتطيع إضافــة مســتخدمين آخريــن كأصدقــاء .وتقــدم هــذه الخدمــة مزايــا مختلفــة ،مثــل ميــزة
التسلســل الزمنــي الشــخصي التــي توضــح األنشــطة التــي قمــت بهــا ،وخدمــة األخبــار التــي تجمــع مختلــف المعلومــات ،والرســائل ،ومشــاركة
الصــور ،والمجموعــات ،والصفحــات ذات االهتمامــات المشــتركة.
إن اســتخدام موقــع فيســبوك مجانــي للمســتخدمين ،وهــو متــاح عبــر أي موقــع ويــب وعبــر تطبيقــات الجــوال المختلفــة .ويحصــل الموقــع
علــى معظــم إيــراده مــن اإلعالنــات ،مــا يعنــي أن مــن أهــم االعتبــارات التــي ينبغــي لــك مراعاتهــا كمســتخدم لموقــع فيســبوك ،الطريقــة التــي
تســتطيع بهــا الشــركة مشــاركة المعلومــات التــي تجمعهــا عنــك ،وبخاصــة مــع مواقــع الويــب والتطبيقــات األخــرى.
ويحتــوي موقــع فيســبوك علــى بيــان للحقــوق والمســؤوليات ،يحــدد الشــروط التــي توافــق عليهــا عنــد اســتخدام الموقــع ،وسياســة اســتخدام
البيانــات التــي تحــدد كيفيــة اســتخدام الموقــع لبياناتــك ،والتوجيهــات االجتماعيــة التــي تحــدد أنــواع الســلوك غيــر المقبــول .ومــن المهــم أن
يعتــاد المســتخدمون علــى هــذه الشــروط ،إذ إن مخالفتهــا قــد تــؤدي إلــى حــذف المحتــوى أو تعطيــل الحســاب .ويجــب مالحظــة أنــه فــي حالــة
قيامــك بأنشــطة معينــة ،فقــد تخالــف القانــون ،حتــى لــو اعتقــدت أنــك ال تخالــف شــروط موقــع فيســبوك.

 .1اإللتزامات التي يجب أن يراعيها المستخدم
عنــد التســجيل فــي موقــع فيســبوك ،ينبغــي أن توافــق علــى التزامــات محــددة .ومــن المهــم أن تــدون مالحظــات عــن هــذه االلتزامــات ،ألن أي
انتهــاك ألي منهــا قــد يــؤدي إلــى قيــام الموقــع بمنعــك مــن الوصــول إلــى حســابك .وفــي أي حــال مــن األحــوال ،يجــب أال تســتخدم الموقــع فــي
القيــام بــأي شــيء غيــر قانونــي .إن العديــد مــن القيــود الــواردة أدنــاه متشــابهة مــع قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

األخالق والسلوك الالئق:
يجب أال يقل عمر مستخدمي فيسبوك عن  13عام ًا.
ويجــب أال ترســل عبــر فيســبوك أي محتــوى يشــتمل علــى خطــاب كراهيــة ،أو يحــرض علــى العنــف أو يمثــل تهديــدا ً أو يحتــوي علــى
عنــف مصــور أو بــا مبــرر .كمــا يحظــر كذلــك إرســال أيــة مــواد إباحيــة أو مــواد تحتــوي علــى صــور عاريــة.
وال يُســمح لــك أيضــ ًا بتشــغيل أي تطبيــق يشــتمل علــى محتــوى ذي صلــة بالكحوليــات أو المواعــدة الغراميــة أو أي محتــوى آخــر
مخصــص للبالغيــن ،إال مــع االلتــزام بالضوابــط المناســبة .وعــاوة علــى ذلــك ،هنــاك ضوابــط وتوجيهــات أخــرى تخــص عــرض
المنافســات والعــروض الترويجيــة وغيرهــا مــن االتصــاالت التجاريــة ،كالرســائل غيــر المرغــوب بهــا.
وال تزيــد هــذه القيــود عمــا يتوقعــه المســتخدمون طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التــي تحظــر نشــر أي محتــوى
مخالــف لألخــاق العامــة ومبــادئ الشــريعة اإلســامية واألعــراف االجتماعيــة واألخالقيــة للدولــة.

1.2

السمعة:
التحرش وتشويه ُ
يجب أال يمارس المستخدمون أعمال التعدي أو التخويف أو التحرش باآلخرين.

1.3

الخصوصية:
تشــمل شــروط فيســبوك أحكامــ ًا مرتبطــة باحتــرام خصوصيــة اآلخريــن ،إذ يجــب أال ترســل وثائــق أو معلومــات ماليــة حساســة
تخــص أي شــخص آخــر عبــر فيســبوك .فــإذا قمــت بنقــل معلومــات مــن آخريــن ،يجــب أن توضــح ذلــك ،وأن ترســل سياســة خصوصية
تفســر فيهــا نوعيــة المعلومــات التــي يتــم نقلهــا وكيفيــة اســتخدامها.
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وهنــاك قيــود بالنســبة للتعليــق علــى المســتخدمين اآلخريــن دون موافقتهــم .وينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة
بالمخاطــر المرتبطــة بدعــاوى التشــهير وانتهــاك قواعــد الخصوصيــة ،طبقـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك
اســتخدام الصــور ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بأشــخاص آخريــن دون موافقتهــم .وتحتــوي قوانيــن دولــة اإلمــارات علــى أحــكام عامــة
مرتبطــة بحمايــة الخصوصيــة والســمعة ،لــذا يجــب الحــذر عنــد إرســال معلومــات تخــص اآلخريــن.
1.4

أمن تقنية المعلومات:
شــيء مــن شــأنه إضعــاف أو إلحــاق الضــرر بعمــل الموقــع أو مظهــره .فعلــى ســبيل المثــال ،يجــب أال يقــوم المســتخدمون بتحميــل
فيروســات أو أيــة رمــوز خبيثــة أخــرى.
وهنــاك شــروط عديــدة مرتبطــة بحمايــة الحســابات الشــخصية للمســتخدمين ،إذ يجــب أال تقــوم بجمــع المعلومــات الخاصــة بباقــي
المســتخدمين أو الدخــول إلــى موقــع فيســبوك باســتخدام وســائل مؤتمتــة دون الحصــول علــى تصريــح مــن الموقــع .كمــا يجــب
أال يقــدم مســتخدمو فيســبوك معلومــات شــخصية خاطئــة ،أو ينشــؤوا حســاب ًا ألي شــخص آخــر بــدون تصريــح .ويجــب أال تطلــب
بيانــات الدخــول مــن مســتخدم آخــر ،أو تحــاول الوصــول إلــى حســاب مســتخدم آخــر.
كمــا يجــب عــدم نقــل الحســابات إلــى أي شــخص آخــر دون الحصــول علــى تصريــح كتابــي مســبق مــن فيســبوك .ويجــب أال تقــوم
بإنشــاء أكثــر مــن حســاب شــخصي واحــد ،وأن تحــرص علــى تحديــث المعلومــات .وعــاوة علــى ذلــك ،ينبغــي أال تُطلــع أي شــخص علــى
كلمــة المــرور الخاصــة بــك ،أو أن تقــوم بــأي شــيء قــد يعــرض أمــان حســابك للخطــر.
ويجب مالحظة أن قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة تضع التزامات على األفراد بهدف منع أي تهديدات إلكترونية.

1.5

أحكام متنوعة:
تشــتمل شــروط موقــع فيســبوك أيض ـ ًا علــى أحــكام عديــدة تتنــاول احتــرام حقــوق باقــي المســتخدمين ،وهنــاك قيــد عــام علــى
قيــام المســتخدمين بإرســال محتــوى ينتهــك حقــوق أي شــخص آخــر.
وينبغــي أن تعلــم أنــك مســؤول عــن المحتــوى الــذي تقــوم بتحميلــه ،ومــن ثــم يجــب عليــك أن تضــع هــذا فــي اعتبــارك عنــد إرســال
محتــوى ليــس ملــك ًا لــك ،أو أي محتــوى يشــتمل علــى مــواد خاضعــة لحقــوق أي شــخص آخــر (كحقــوق الطبــع والنشــر أو حقــوق
الخصوصيــة) ،إذ يجــب عليــك الحصــول علــى التصاريــح الخاصــة بإرســال المحتــوى.
فــإذا تكــرر انتهــاك المســتخدم لحقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة باآلخريــن (كحقــوق الطبــع والنشــر الخاصــة بإحــدى الصــور) ،يقــوم
موقــع فيســبوك بتعطيــل حســاب المســتخدم ،باإلضافــة إلــى اإلجــراءات األخــرى التــي قــد يتــم اتخاذهــا وفقـ ًا للقانــون.

 .2المخاطر
2.1

جمع المعلومات ومشاركتها:
عندمــا تقــوم بالتســجيل فــي موقــع فيســبوك ،يُطلــب منــك تقديــم معلومــات معينــة كاالســم ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي.
وباإلضافــة إلــى بيانــات التســجيل األساســية ،يتلقــى الموقــع أنواع ـ ًا أخــرى مــن المعلومــات الخاصــة بــك ،بمــا فــي ذلــك المعلومــات
التــي تختــار أنــت مشــاركتها (مثــل إرســال تحديــث الحالــة) ،والمعلومــات التــي يتشــاركها باقــي المســتخدمين عنــك (مثــل الوســم
بصــورة) .كمــا يقــوم الموقــع بجمــع قــدر كبيــر مــن البيانــات الخاصــة بباقــي المســتخدمين ،مثــل:
•

البيانــات المســتلمة فــي أي مــرة تتصــل فيهــا بالموقــع (علــى ســبيل المثــال ،عنــد البحــث عــن التسلســل الزمنــي ألي شــخص

آخــر).
•

المعلومات الفنية المستلمة من الجهاز المستخدم في الحصول على الخدمة (مثل موقعك).

•

البيانــات الــواردة مــن الشــركات ،مثــل شــركات اإلعالنــات وتطبيقــات األلعــاب (مثــل كيفيــة ردك علــى أحــد اإلعالنــات) .والبيانــات

التــي يُجمعهــا موقــع فيســبوك ،مــن المعلومــات الموجــودة لديــه بالفعــل عنــك ،والمســتقاة مــن تفاعلــك مــع موقــع فيســبوك.
علــى ســبيل المثــال ،قــد يســتخدم فيســبوك اســم مدينتــك الحاليــة وبيانــات تحديــد موقعــك ،القتــراح معامــات تجاريــة قــد تكــون
مهمــة بالنســبة لــك.
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وفــي العــادة ،ســيتم االحتفــاظ بالمعلومــات المرتبطــة بحســابك إلــى حيــن حــذف الحســاب .ويســتخدم فيســبوك المعلومــات التــي
يجمعهــا ألغــراض مختلفــة ،مثــل تحســين خصائصــه وقيــاس مــدى فعاليــة اإلعالنــات.
كمــا يقــوم فيســبوك أيضـ ًا بمشــاركة معلومــات عنــك مــع أطــراف خارجيــة .فعندمــا تقــوم باالتصــال بلعبــة أو تطبيــق أو موقــع ويــب
عبــر فيســبوك ،سيشــارك فيســبوك معلوماتــك األساســية مــع هــذه المواقــع .ويشــمل ذلــك مشــاركة قائمــة أصدقائــك مــع هــذا
الموقــع لجعــل التطبيــق أو الموقــع اجتماعي ـ ًا .وبالمثــل ،ســيكون بمقــدور أصدقائــك واألشــخاص اآلخريــن الذيــن تتشــارك معهــم
المعلومــات إعــادة مشــاركة هــذه المعلومــات مــع اآلخريــن ،بمــا فــي ذلــك األلعــاب والتطبيقــات ومواقــع الويــب.
كمــا يشــارك فيســبوك معلوماتــك مــع شــركات اإلعــان ،حتــى يمكــن تقديــم الخدمــة اإلعالنيــة وجعــل اإلعالنــات أكثــر ارتباطـ ًا بــك،
ويشــمل ذلــك كافــة األشــياء التــي تشــاركها وتقــوم بهــا علــى الموقــع .غيــر أن فيســبوك لــن يقــوم بذلــك إال بعــد أن يحــذف أي شــيء
يقــوم بتعريفــك شــخصي ًا.
وقــد تقتــرن اإلعالنــات بإجــراءات اجتماعيــة قمــت أنــت بهــا ،فعلــى ســبيل المثــال ،إذا أبديــت "إعجابــك" بصفحــة أحــد المطاعــم ،قــد
يذكــر إعــان للمطعــم ذاتــه أنــك قــد "أعجبــك" هــذا المطعــم .ويوفــر فيســبوك أدوات تســاعدك فــي التحكــم فــي المعلومــات التــي
تــم مشــاركتها.
2.2

المعلومات العامة
عندمــا ترســل محتــوى علــى فيســبوك ،يمكنــك اختيــار الجمهــور المحــدد الــذي توجــه لــه هــذا المحتــوى .ويوفــر الموقــع أدوات
مختلفــة تمكنــك مــن القيــام بذلــك .فــإذا اختــرت أن تجعــل معلوماتــك متاحــة بشــكل علنــي ،ســيكون بإمــكان أي شــخص رؤيتهــا،
بمــن فيهــم األشــخاص مــن خــارج فيســبوك .وهنــاك معلومــات معينــة تخــص المســتخدم تكــون متاحــة دائمـ ًا بشــكل عــام مثــل
اســمك وصــور ملفــك التعريفــي والنــوع ومعــرف ارتبــاط المواقــع الخــاص بموقــع فيســبوك .وينبغــي أال تشــارك المعلومــات إال مــع
األشــخاص الذيــن تثــق بهــم ،ألنــه بمقــدور مــن تتشــارك معــه أن ينقــل هــذه المعلومــات لآلخريــن.
وعندمــا يشــارك مســتخدم آخــر معلومــات خاصــة بــك ،يمكــن لهــذا الشــخص أن يختــار جعــل هــذه المعلومــات عامــة أو خاصــة.
ويجــب مالحظــة أنــه عنــد قيامــك بالتعليــق أو إبــداء "إعجابــك" بقصــة شــخص آخــر ،أو الكتابــة فــي التسلســل الزمنــي لذلــك الشــخص،
فإنــه ينبغــي أن يختــار هــذا الشــخص جمهــوره.

2.3

الحقوق في المحتوى
هنــاك اعتبــار آخــر مهــم وهــو أن فيســبوك يملــك حقوق ـ ًا واســعة النطــاق فــي اســتخدام المحتــوى الــذي ترســله .ويملــك الموقــع
حــق اســتخدام المحتــوى الخــاص بــك بــأي طريقــة يريدهــا .وللموقــع حريــة نقــل هــذه الحقــوق إلــى شــركة أخــرى .ولــن ينتهــي حــق
الموقــع فــي اســتخدام المحتــوى الخــاص بــك إال بعــد أن تحــذف المحتــوى أو أن تحــذف حســابك ،وبعــد أن يتوقــف كافة المســتخدمين
الذيــن تمــت مشــاركة المحتــوى معهــم مــن التفاعــل معــه.

 .3اإلبالغ عن المشكالت
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدمو فيســبوك ،واألدوات التــي يمكنهــم اســتخدامها لإلبــاغ عــن المشــكالت.
ويجــوز للموقــع حــذف أي محتــوى يخالــف سياســاته أو يخالــف القانــون .كمــا يجــوز للموقــع ،فــي الظــروف المناســبة ووفق ـ ًا لقــراره ،تعطيــل
حســابات المســتخدمين و/أو حذفهــا .وبحســب الحــاالت الــواردة ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا بموجــب القانــون وحســب مــا تــراه
النيابــة العامــة.
3.1

مركز مساعدة فيسبوك
يمكن الوصول إلى مركز مساعدة فيسبوك على الرابط:
https://www.facebook.com/help/contact/?id=173545232710000#!/help/
وفــي هــذا الرابــط ،يمكنــك الوصــول إلــى مختلــف المعلومــات واألدوات .تتوفــر معلومــات عامــة عــن اإلبــاغ عــن المشــكالت علــى
الرابــط

https://www.facebook.com/help/#!/help/181495968648557
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3.2

مخالفات شروط فيسبوك
يمكــن الدخــول إلــى الصفحــة الرئيســة للمعلومــات الخاصــة باإلبــاغ عــن مخالفــات شــروط فيســبوك ،بمــا فــي ذلــك التحــرش
وانتحــال الشــخصية وإرســال الرســائل غيــر المرغــوب بهــا ،عــن طريــق الرابــط
https://www.facebook.com/help/#!/help/263149623790594/
وتشــمل هــذه الصفحــة معلومــات عــن الخطــوات التــي ينبغــي لــك اتخاذهــا واألدوات التــي يمكــن أن تســتخدمها لإلبــاغ عــن
المشــكالت.

3.3

مخالفات حقوق الملكية الفكرية
يجــوز للمســتخدمين اإلبــاغ عــن مخالفــات حقــوق الملكيــة الفكريــة بإرســال إخطــار إلــى موقــع فيســبوك .ويمكــن الدخــول إلــى
الصفحــة الرئيســة عــن طريــق الرابــط
https://www.facebook.com/help/399224883474207/
وتشمل الصفحة معلومات عامة عن حقوق الملكية الفكرية وروابط لإلبالغ عن مشكالت معينة.

3.4

الخصوصية واستخدام البيانات
يمكنك طرح أسئلة عن سياسة الخصوصية الخاصة بفيسبوك باستكمال النموذج الوارد في
 ، https://www.facebook.com/help/contact_us.php?id=173545232710000وتشــمل هــذه الصفحــة روابــط
لمعلومــات ونمــاذج أخــرى لإلبــاغ عــن مخالفــات حقــوق الخصوصيــة.

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة لشــروط فيســبوك التاليــة :بيــان الحقــوق والمســؤوليات بتاريــخ  11ديســمبر  ،2012وسياســة اســتخدام البيانــات بتاريــخ  11ديســمبر ،2012
وتوجيهــات خدمــة فيســبوك.

Facebook
Statement of Rights and Responsibilities dated 11 December
2012; Data Use Policy dated 11 December 2012; Facebook
Community Guidelines.
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Facebook
Facebook is a popular online social networking service. You must register to use the service, after
which you are prompted to create a personal profile and add other users as friends. The service offers
various features such as a personal timeline showing your activity, a news feed which aggregates
various information, messaging, photograph sharing, common-interest groups and pages.
Facebook is free to users and is available via a website and various mobile applications. It generates
most of its revenue from advertising. This means that one of the key considerations as a user of
Facebook is the way in which the company is able to share information which it collects about you,
particularly with other websites and applications.
Facebook has a Statement of Rights and Responsibilities which set out the terms you agree to when
you use Facebook, a Data Use Policy which explains how Facebook uses your data and Community
Guidelines setting out types of conduct which are unacceptable. It is important that users familiarise
themselves with these terms as a violation of them could lead to the removal of content or the
deactivation of your account. It is also important to note that if you undertake certain activities you
may be breaking the law, even if you think you are complying with Facebook’s terms.

1. Obligations
In signing up to Facebook, you have to agree to certain commitments. It is important to take note of
these commitments because a breach of any one of them could lead to Facebook blocking access
to your Facebook account. In any case, you must not use Facebook to do anything unlawful. Many
of the restrictions described below are no more than users should expect under the laws of the UAE.
1.1

Morality and proper conduct
• Users of Facebook must be aged 13 or above.
• You must not post content on Facebook which includes hate speech, incites violence or
which is threatening or contains graphic or gratuitous violence. There is also a prohibition on
posting material which is pornographic or contains nudity.
•
You are not allowed to operate any application which contains alcohol-related, dating
or other mature content without appropriate restrictions. There are also restrictions and
guidelines on the offering of competitions, promotions and other commercial communications,
like spam messages.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content which is contrary to public morals, the principles of Islam
and the social and moral welfare of the UAE.

1.2

Harassment and defamation
Users must not bully, intimidate or harass others.

Facebook
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1.3

Privacy
Facebook’s terms include provisions relating to respect for the privacy of others. You must not
post anyone else’s identification documents or sensitive financial information on Facebook.
If you collect information from others, you must make it clear that you are doing this and post
a privacy policy explaining what information is being collected and how it is being used.
There is a restriction on tagging other users without their consent. Users should be aware of
the associated risk under UAE law of claims for defamation and breach of privacy involving
the use of photographs and videos of other people without consent. UAE law contains quite
broad provisions relating to the protection of privacy and reputation so care needs to be
taken when posting information about others.

1.4

IT Security
A number of Facebook’s terms relate to IT security. You must not do anything to weaken
or damage the proper working or appearance of Facebook. For example, users must not
upload viruses or other malicious code.
There are also various terms which relate to the protection of individual user accounts.
You must not collect other users’ information or access Facebook using automated means
without Facebook’s permission. Facebook users must not provide false personal information
or create an account for anyone else without permission. You must not solicit login details
from another user or access another user’s account. Accounts must not be transferred to
anyone else without Facebook’s prior written permission. You must not create more than
one personal account and you must keep your contact information up-to-date. You should
not share your password or otherwise do anything that might jeopardise the security of your
account.
UAE laws also place obligations on individuals for the purpose of managing online security
threats.

1.5

Miscellaneous
Facebook’s terms also contain several provisions dealing with respect for other users’ rights.
There is a general restriction on users posting content that infringes someone else’s rights.
You are responsible for the content which you upload. You should bear this in mind if you are
posting content which you do not own or which contains material that is subject to someone
else’s rights (such as copyright or rights of privacy), as you will need to have the relevant
permissions to post the content.
If a user repeatedly infringes other people’s intellectual property rights (for example copyright
in a photograph), Facebook will disable that user’s account. There may also be actions that
can be taken at law.

2. Risks
2.1

Collecting and sharing information
When you register with Facebook, you are required to provide certain information such as
name and email address. In addition to basic registration details, Facebook also receives
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other types of information about you including information which you choose to share (like
posting a status update) and information which others share about you (like a photograph
tag). Facebook also collects a large amount of other user data such as:
• Data received whenever you interact with Facebook (for example, looking at someone
else’s timeline);
• Technical information received from the device used to access the service (such as your
location);
•
Data from other companies like advertisers and game applications (such as how you
responded to an advertisement); and
• Data which Facebook puts together from the information it already has about you from
your interaction with Facebook. For example, Facebook might use your current city and
GPS data to suggest deals that you might be interested in.
Normally, information associated with your account will be kept until the account is deleted.
Facebook uses the information is collects for various purposes such as to improve its features
and to measure the effectiveness of advertising.
Facebook also shares information about you with third parties. When you connect with a
game, application or website through Facebook, Facebook will share your basic information.
This includes sharing your list of friends with that site to make the application or site social.
Similarly, your friends and the other people you share information with will be able to re-share
that information with others including games, applications and websites.
Facebook also shares your information with advertisers in order to deliver advertising and
to make adverts more relevant to you. This includes all the things you share and do on
Facebook. However Facebook will only do this once it has removed anything that personally
identifies you.
Facebook adverts may also be paired with social actions you have taken. For example,
if you “like” the page of a restaurant, an advert for the same restaurant may also mention
that you have “liked” that restaurant. Facebook provides tools to help you control what
information is shared.
2.2

Public Information
When you post content on Facebook, you can choose the specific audience for that content.
Facebook provides various tools to enable you to do this. If you choose to make your
information publicly available then anyone, including people off of Facebook will be able
to see it. Certain user information is always publicly available including your name, profile
pictures, gender and individual Facebook URL. You should only share information with
people that you trust because they will be able to pass that information on to others.
When another user shares information about you, that person can choose to make it public
or not. It is also worth noting that when you comment on or “like” someone else’s story, or
write on their timeline, that person gets to select the audience.

Facebook
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2.3

Rights in content
Another important consideration is that Facebook has very broad rights to use the content
which you post. Facebook has the right to use your content in any way it wants. Facebook
is free to transfer these rights to another company. Facebook’s right to use your content will
only end once you delete your content or your account and only once all users with which the
content has been shared have also stopped interacting with it.

3. Reporting
In this section, we identify issues that Facebook users may face and the tools they can use to report
problems. Facebook may remove any content which violates its policies or the law. Facebook may,
in appropriate circumstances and at its discretion, also disable and/or delete the accounts of users.
Depending on the facts of each matter, there may also be actions that can be taken at law and with
the public prosecutor.
3.1

Facebook help centre
Facebook’s
help
centre
can
be
found
at
https://www.facebook.com/help/
contact/?id=173545232710000#!/help/. From here you can access various information
and tools. General information on reporting issues is at https://www.facebook.com/help/#!/
help/181495968648557/.

3.2

Violations of Facebook’s terms
The main page for information on reporting violations of Facebook’s terms including abuse,
harassment, impersonation and spam, can be found at https://www.facebook.com/help/#!/
help/263149623790594/. This page includes information about the steps which you need to
take and the tools which you can use to report problems.

3.3

Intellectual property infringements
Users may report intellectual property infringements by submitting a notice to Facebook. The
main help page can be found at https://www.facebook.com/help/399224883474207/. This
includes general information about intellectual property rights and links for reporting specific
issues.

3.4

Privacy and use of data
You can ask questions relating to Facebook’s privacy policy by filling in the form at https://
www.facebook.com/help/contact_us.php?id=173545232710000. This page includes links to
other information and forms for reporting violations of privacy rights.

This summary is based on a review of the following Facebook terms: Statement of Rights and Responsibilities
dated 11 December 2012; Data Use Policy dated 11 December 2012; Facebook Community Guidelines.

يـوتيــوب
شروط خدمة يوتيوب الصادرة بتاريخ  28مارس  ،2012وسياسة خصوصية جوجل
الصادرة بتاريخ  24يونيو  ،2013وتوجيهات موقع يوتيوب.
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يوتيوب
يســمح يوتيــوب ( )YouTubeللمســتخدمين بمشــاهدة محتــوى الفيديــو ومشــاركته ،كمــا يمكــن للمســتخدمين غيــر المســجلين البحــث
عــن مقاطــع الفيديــو ومشــاهدتها .ويمكــن أيضـ ًا للمســتخدمين المســجلين تحميــل عــدد غيــر محــدود مــن مقاطــع الفيديــو .وتتيــح معظــم
مقاطــع الفيديــو للمســتخدمين وضــع تعليقــات ،ويتــم عــرض معظــم المحتــوى وتحميلــه عــن طريــق األفــراد .كمــا توفــر الخدمــة محتــوى
منتــج بشــكل احترافــي ،يشــمل األفــام والبرامــج التلفزيونيــة ومقاطــع الفيديــو الموســيقية الــواردة مــن شــركاء معينيــن مــن شــركاء
يوتيــوب .ومشــاهدة أغلبيــة مقاطــع الفيديــو مجانيــة وتدعمهــا اإلعالنــات.
وتتوفــر الخدمــة عــن طريــق موقــع ويــب يوتيــوب ومختلــف تطبيقــات الهواتــف الذكيــة ،وأجهــزة فــك التشــفير التلفزيونيــة .ويتيــح يوتيــوب
للمســتخدمين فرصــة مشــاهدة مقاطــع الفيديــو الخاصــة بــه علــى صفحــات ويــب خــاف يوتيــوب ،عــن طريــق مشــغل فيديــو قابــل للتضميــن
"مشــغل يوتيــوب").
(يُعــرف باســم ُ
وتنطبــق كافــة شــروط الخدمــة وسياســة الخصوصيــة وتوجيهــات المجتمــع علــى كافــة مســتخدمي الخدمــة .ويوافــق المســتخدمون علــى
االلتــزام بهــذه الشــروط ،بمجــرد اســتخدامهم لهــذه الخدمــة .ومــن ثــم ينبغــي أن يتعــرف المســتخدمون علــى هــذه الشــروط .وكذلــك قــد
تــؤدي مخالفــات معينــة لشــروط يوتيــوب إلــى انتهــاك القانــون أيض ـ ًا ،ويجــب مالحظــة أنــه عنــد قيامــك بأنشــطة معينــة ،فقــد تخالــف القانــون،
حتــى لــو اعتقــدت أنــك ال تخالــف شــروط موقــع يوتيــوب.

 .1اإللتزامات
عنــد التســجيل فــي يوتيــوب ،ينبغــي أن توافــق علــى التزامــات وقيــود معينــة علــى نــوع المحتــوى القابــل للنشــر .وفــي أي حــال مــن األحــوال ،يجــب
أال تقــوم بتحميــل أي محتــوى يحتــوي علــى مــواد يحظــر القانــون امتــاكك إياهــا أو يحظــر اســتخدام يوتيــوب لهــا .والعديــد مــن القيــود الــواردة
أدنــاه ال تزيــد عــن تلــك التــي يتوقعهــا المســتخدمون فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

األخالق والسلوك الالئق:
يجب أال يقوم المستخدمون بتحميل أي ًا من المحتويات التالية:
•

ذي طبيعة إباحية أو جنسية صريحة.

•

المحتويــات التــي تشــجع علــى األنشــطة الخطيــرة أو غيــر القانونيــة ،بمــا فــي ذلــك تعليــم صنــع القنابــل أو تعاطــي المخــدرات أو

أيــة أفعــال أخــرى قــد تــؤدي إلــى إصابــات خطيــرة.
•

المحتويــات التــي تشــتمل علــى عنــف .وقــد يكــون المحتــوى ذو األســلوب الوثائقــي مقبــو ًال ،إال أن المحتــوى الــذي يهــدف بشــكل

أساســي إلــى أن يكــون صادمـ ًا أو مثيــرا ً أو غيــر محتــرم ال يُعــد مقبــو ًال.
•

بناء على سمات معينة كالعرق أو الدين.
المحتويات التي تروج للعنف أو الكراهية ضد أفراد أو مجموعات ً

وفــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا مقطــع الفيديــو مقبــو ًال لكنــه غيــر مالئــم للمشــاهدين الصغــار ،قــد يطبــق موقــع يوتيــوب القيــود
الخاصــة بالعمــر.
1.2

السمعة:
التحرش وتشويه ُ
يحظــر علــى المســتخدمين القيــام بــأي ســلوك عنيــف أو المطــاردة أو التهديــد أو التحــرش باآلخريــن .وقــد يشــمل التحــرش نســخ
مخطــط قنــوات أي مســتخدم ،باســتخدام أي اســم مســتخدم مماثــل أو انتحــال صفــة شــخص آخــر .وقــد يتــم منــع أي مســتخدم
يقــوم بهــذه األشــياء منع ـ ًا دائم ـ ًا مــن اســتخدام يوتيــوب .كمــا يحظــر أيض ـ ًا إجــراء أيــة اتصــاالت مــن النــوع "غيــر المرغــوب بــه".

1.3

الخصوصية:
يحظــر التعــدي علــى خصوصيــة اآلخريــن ومشــاركة المعلومــات الشــخصية الخاصــة بهــم ،وقــد تشــمل المعلومــات الخاصــة
البيانــات الشــخصية عــاوة علــى المعلومــات األخــرى كالتعليقــات والصــور ومقاطــع الفيديــو .وتحتــوي القوانيــن اإلماراتيــة علــى
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أحــكام عامــة مرتبطــة بحمايــة الخصوصيــة والســمعة .وينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بالمخاطــر المرتبطــة بدعــاوى
التشــهير وانتهــاك قواعــد الخصوصيــة ،طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك اســتخدام الصــور ومقاطــع
الفيديــو الخاصــة بأشــخاص آخريــن دون موافقتهــم.
1.4

أمن تقنية المعلومات:
تحتــوي شــروط يوتيــوب علــى العديــد مــن األحــكام التــي تتعامــل مــع أمــن تقنيــة المعلومــات .إذ يجــب علــى المســتخدمين عــدم
التحايــل أو التعطيــل أو التدخــل فــي أي مــن خصائــص أمــن تقنيــة المعلومــات علــى موقــع يوتيــوب ،أو أي مــن الخصائــص التــي تهــدف
إلــى منــع نســخ المحتــوى.
ويجــب أال تســتخدم أي نظــام مؤتمــت (مثــل روبــوت أو ســبايدر أو أوفاليــن ريــدر) للوصــول إلــى خدمــة يوتيــوب بأســلوب يــؤدي إلــى
إرســال قــدر كبيــر مــن الطلبــات إلــى خــوادم يوتيــوب خــال فتــرة محــددة أكبــر مــن تلــك الممكنــة ألي شــخص يســتخدم أي الخدمــة
اســتخدام ًا عاديـ ًا.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك شــروط عديــدة مرتبطــة بحمايــة الحســابات الشــخصية للمســتخدمين ،ويجــب أال تقــوم بجمــع أيــة
بيانــات شــخصية عــن أي مســتخدم آخــر .كمــا يجــب أن تضمــن حمايــة بيانــات حســابك علــى يوتيــوب .ويجــب العلــم بأنــك ســتكون
المســؤول عــن كافــة األنشــطة التــي تتــم علــى حســابك ،ويجــب أن تبلــغ عــن أي انتهــاك لحمايــة حســابك فــور علمــك بهــا .كمــا تضــع
قوانيــن دولــة اإلمــارات قيــودا ً علــى األفــراد بغــرض تجنــب أيــة مخاطــر إلكترونيــة.

1.5

أحكام متنوعة:
هناك عدد من االلتزامات والقيود األخرى التي ال تندرج بشكل تام ضمن الفئات المشار إليها آنف ًا:
•

يحظــر عليــك توزيــع أي محتــوى مــن محتويــات يوتيــوب أو الوصــول إليــه عبــر أي تقنيــة خــاف موقــع ويــب يوتيــوب ومشــغل

يوتيــوب ،إال بعــد الحصــول علــى موافقــة يوتيــوب.
•

ال يجــوز للمســتخدمين الوصــول إلــى موقــع يوتيــوب إال لألغــراض الشــخصية غيــر التجاريــة .يجــب أال يســتخدم المســتخدمون

موقــع يوتيــوب للبحــث عــن أعمــال تجاريــة .وبصفــة خاصــة تُمنــع الممارســات التاليــة:
 تقاضي أية رسوم نظير الوصول إلى الخدمة. بيــع أيــة إعالنــات أو رعايــة أو غيرهــا مــن العــروض الترويجيــة لوضعهــا فــي الموقــع ،أو أيــة بنــود مــن محتــوى يوتيــوب ،إال فــياســتثناءات محــددة.
•

تقوم بتعديل أي جزء من خدمة يوتيوب ،بما في ذلك أية تعديالت أو إضافات أو عمليات حجب لمشغل يوتيوب.

•

يجب عرض المحتوى فقط وعدم تنزيله أو تخزينه أو نسخه.

•

يجــب أال تقــوم بتحميــل أيــة مقاطــع فيديــو إال تلــك التــي قمــت بتصويرهــا أو المصــرح لــك باســتخدامها .وينبغــي أن تعلــم

أنــك مســؤول عــن المحتــوى الــذي تقــوم بتحميلــه ،ومــن ثــم ينبغــي أن تضــع هــذا فــي الحســبان عنــد إرســال محتــوى ليــس ملــك ًا
لــك ،أو أي محتــوى يشــتمل علــى مــواد خاضعــة لحقــوق أي شــخص آخــر (كحقــوق الطبــع والنشــر أو حقــوق الخصوصيــة) ،إذ يجــب
عليــك الحصــول علــى التصاريــح الخاصــة قبــل إرســال المحتــوى .ويجــوز لموقــع يوتيــوب حــذف المحتــوى الــذي ال يتفــق مــع متطلبــات
الموقــع أو منــع وصــول المســتخدم إلــى الموقــع لتحميــل أي محتــوى مخالــف للشــروط .كمــا ســيقوم يوتيــوب بمنــع وصــول أي
مســتخدم ،إذا ثبتــت مخالفتــه لحقــوق أي شــخص آخــر فــي أكثــر مــن حالتيــن.

 .2المخاطر
2.1

جمع المعلومات ومشاركتها:
إن موقــع يوتيــوب ملــك لشــركة جوجــل ،ومــن ثــم عنــد اســتخدامك خدمــة يوتيــوب ،تكــون قــد وافقــت علــى شــروط جوجــل
المرتبطــةبجمــعمعلوماتــكالشــخصيةومشــاركتها.فــإذاكانلديــكحســابعلــىجوجــل،قــدتجــدبيانــاتحســابكعلــىجوجــل
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مســتخدم ًا فــي كافــة خدمــات جوجــل ،بمــا فــي ذلــك يوتيــوب .وكذلــك قــد يقــوم جوجــل بدمــج المعلومــات الشــخصية التــي قــام
بجمعهــا مــن خدماتــه المختلفــة.
وحتــى يتســنى لــك الوصــول إلــى جوانــب معينــة مــن خدمــة يوتيــوب ،يجــب عليــك إنشــاء حســاب .ويجــب عليــك عنــد القيــام بذلــك
تقديــم معلومــات عــن نفســك ،كاالســم ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي .وقــد يقــوم جوجــل أيض ـ ًا بجمــع معلومــات أخــرى عنــك عنــد
تفاعلــك مــع خدمــة يوتيــوب ،ومــن أمثلــة هــذه المعلومــات:
•

كيفية مشاهدتك وتفاعلك مع اإلعالنات الموجودة على الموقع.

•

المعلومات الفنية التي يتم الحصول عليها من الجهاز المستخدم في الوصول إلى الموقع.

•

معلومات التسجيل مثل المصطلحات المستخدمة من جانبك في البحث وعنوان بروتوكول اإلنترنت.

(د) معلومات عن المكان.
•

أية معلومات أخرى عن طريق برامج التجسس أو أية برامج تعريف أخرى مجهولة.

وتســتخدم شــركة جوجــل هــذه المعلومــات لتحســين الخدمــة ولتقــدم لــك محتــوىً محــدداً ،مثــل مصطلحــات البحــث المقترحــة
واإلعالنــات المطلوبــة.
ويجــوز أن تشــارك شــركة جوجــل بشــكل علنــي المعلومــات المجمعــة غيــر القابلــة للتحديــد الشــخصي ،كمــا يمكــن لهــا مشــاركة
هــذه المعلومــات مــع شــركائها مثــل شــركات اإلعــان .ويمكــن لجوجــل أيض ـ ًا االرتبــاط بمؤسســات أخــرى لمعالجــة المعلومــات
ً
نيابــة عنهــا طبقــ ًا لقواعــد حمايــة الخصوصيــة .وتوفــر شــركة جوجــل للمســتخدم أدوات إلدارة عمليــة جمــع المعلومــات
واســتخدمها ،مثــل األدوات التــي تســتخدمها لتغييــر مفضالتــك اإلعالنيــة.
2.2

الحقوق في المحتوى
يمكــن لمســتخدمي يوتيــوب تحميــل محتــوى علــى الموقــع ،ويحتفــظ المســتخدم بحقــوق ملكيــة المحتــوى الخــاص بــه ،غيــر أنــه
فــي حــال رفــع المحتــوى علــى يوتيــوب ،يمنــح المســتخدم اإلذن:
•

لموقــع يوتيــوب باســتخدام وإعــادة إنتــاج وتوزيــع وإعــداد أعمــال مشــتقة مــن هــذا المحتــوى تتصــل بموقــع يوتيــوب وأعمــال

يوتيــوب التــي تشــمل بصفــة عامــة الترويــج للموقــع .ويجــوز للموقــع نقــل هــذه الحقــوق إلــى أي مؤسســة أخــرى إذا رغــب فــي ذلــك.
•

لباقي المستخدمين في الوصول إلى المحتوى واستخدامه بالقدر الذي يسمح به الموقع.

•

وال تنتهي حقوق االستخدام واسعة النطاق هذه إال عقب قيامك بحذف المحتوى من الموقع.

موقــع يوتيــوب متــاح بشــكل علنــي ،ويعنــي ذلــك أن المحتــوى الــذي ترســله عبــر يوتيــوب يكــون متاحـ ًا بشــكل علنــي ،ومــن ثــم ينبغــي
أن تفكــر بعنايــة فــي المحتــوى الــذي ترســله.

 .3اإلبالغ عن المشكالت
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدمو يوتيــوب ،واألدوات التــي يمكنهــم اســتخدامها لإلبــاغ عــن المشــكالت.
ويجــوز لموقــع يوتيــوب إنهــاء حســاب المســتخدم عنــد ارتكابــه أي انتهــاك ألي مــن سياســات الموقــع .كمــا يجــوز للمســتخدم أيض ـ ًا غلــق
حســابه علــى يوتيــوب فــي أي وقــت .وحســب وقائــع كل حــدث ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا بموجــب القانــون أو بموجــب قــرارات
الســلطة القضائيــة.
3.1

اإلبالغ عن المشكالت والتنفيذ عبر يوتيوب
يمكــن العثــور علــى الصفحــة الرئيســة لإلبــاغ عــن المشــكالت والتنفيــذ عبــر يوتيــوب علــى الرابــطhttp://www.youtube.com/ :
 .yt/policyandsafety/reporting.htmlوفــي هــذا المــكان ،يمكنــك الوصــول إلــى مختلــف المعلومــات واألدوات المســتخدمة فــي
اإلبــاغ عــن المحتــوى .وكخطــوة أولــى ،يجــب أن "يحــدد" المســتخدمون المحتــوى الــذي يرونــه مخالف ـ ًا لتوجيهــات موقــع يوتيــوب.
وحتــى يمكنــك اإلبــاغ عــن أكثــر مــن محتــوى أو تقديــم معلومــات أكثــر تفصيـ ً
ا ،يوفــر يوتيــوب أداة لإلبــاغ ،ويمكــن اســتخدام هــذه
األداة فــي اإلبــاغ عــن إســاءة االســتخدام.
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3.2

الشكاوى المرتبطة بالخصوصية
حتــى يتســنى للمســتخدمين تقديــم شــكوى مرتبطــة بالخصوصيــة ،ينبغــي لهــم اتبــاع عمليــة الشــكاوى الخاصــة بالخصوصيــة
علــى يوتيــوب علــى الرابــطhttps://support.google.com/youtube/answer/142443?hl=en :

3.3

انتهاك حقوق الطبع والنشر
يســتطيع المســتخدمون إخطــار موقــع يوتيــوب بمخالفــات حقــوق الطبــع والنشــر باســتخدام األداة الموجــودة علــى الرابــطhttp:// :
www.youtube.com/yt/copyright/copyright-complaint.html

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة للشــروط التاليــة :شــروط خدمــة يوتيــوب الصــادرة بتاريــخ  28مــارس  ،2012وسياســة خصوصيــة جوجــل الصــادرة بتاريــخ  24يونيــو ،2013
وتوجيهــات موقــع يوتيــوب.

YouTube
Terms of Service dated 28 March 2012; Google Privacy Policy
dated 24 June 2013; YouTube Community Guidelines.
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YouTube
YouTube allows users to watch and share video content. Unregistered users can search for and
watch videos. Registered users can upload an unlimited number of videos. Most videos enable users
to leave comments. Much of the content is filmed and uploaded by individuals. The service also
offers professionally produced content including films, television programmes and music videos from
certain YouTube partners. The majority of videos are free to view and are supported by advertising.
The service is available via the YouTube website and various smartphone applications and television
set-top boxes. YouTube offers users the ability to view its videos on web pages outside the YouTube
website via an embeddable video player (known as “YouTube Player”).
YouTube’s Terms of Service, Privacy Policy and Community Guidelines apply to all users of the
service. Users agree to comply with these terms by using the service. It is therefore important that
users familiarise themselves with these terms. Certain violations of YouTube’s terms may also lead
to you breaking the law. It is also important to note that if you undertake certain activities you may
be breaking the law, even if you think you are complying with YouTube’s terms.

1. Obligations
In signing up to YouTube, you have to agree to certain commitments and restrictions on the type of
content that can be published. In any case, you must not upload content which contains material
which it is unlawful for you to possess or for YouTube to use. Many of the restrictions described
below are no more than users should expect under the laws of the UAE.
1.1

Morality and proper conduct
YouTube’s Community Guidelines are designed to reduce abuse of the site's features. In
particular, users must not upload content:
• Of a pornographic or sexually explicit nature;
• Which encourages dangerous or illegal activities including instructional bomb making,
drug use, or other acts where serious injury may result;
• Which includes graphic or gratuitous violence, or accidents. Documentary style content
may be acceptable, but content that is mainly intended to be shocking, sensational or
disrespectful is not;
• Which promotes violence or hatred against individuals or groups based on certain attributes
such as race or religion.
In cases where a video is acceptable, but not appropriate for young viewers, YouTube may
apply an age-restriction

1.2

Harassment and defamation
Users are prohibited from undertaking predatory behavior, stalking, threats and harassment
of others. Harassment could include copying a user's channel layout, using a similar
username, or posing as another person. Any user found to be doing these things may be
permanently banned from YouTube. “Spam” style communications are also banned.

YouTube
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1.3

Privacy
The invasion of other people’s privacy and the sharing of other people’s personal information
is prohibited. Private information could include personal details as well as other information
such as comments, images and videos. UAE law contains quite broad provisions relating to
the protection of privacy and reputation. Users should be aware of the risk under UAE law of
claims for defamation and breach of privacy involving the use of videos and images of other
people without consent.

1.4

IT Security
The Twitter terms contain several provisions dealing with IT security. Users must not
circumvent, disable or interfere with any IT security features of the YouTube service or any
features designed to prevent the copying of content.
You must not use any automated system (such as a robot, spider or offline reader) that
accesses the YouTube service in such a way that more requests are sent to the YouTube
servers in a given period than would be possible for any individual using a standard web
browser.
There are also various terms which relate to the protection of individual user accounts. You
must not collect any personal data of any other user. You must keep your YouTube account
details secure. You are responsible for all activity under your account and must report any
breach of security of your account that you become aware of. UAE laws also place obligations
on individuals for the purpose of managing online security threats.

1.5

Miscellaneous
There are a number of other obligations and restrictions that do not neatly fall into the
categories outlined above:
• You are prohibited from distributing or accessing any YouTube content through any
technology apart from the YouTube website and the YouTube Player without YouTube’s
consent;
• Users may only access the YouTube service for personal, non-commercial purposes.
Users must not use the YouTube service in order to solicit business. In particular, you must
not:
- charge for access to the service; or
- sell any advertising, sponsorship or other promotions for placement within the service
or items of YouTube content, subject to certain exceptions;
• You must not modify any part of the YouTube service, including any modifications, additions
or blocks to the YouTube Player;
• Content must only be streamed and must not be downloaded, stored or copied; and
• You must only upload videos which you have made or which you are authorised to use.
You are responsible for the content which you upload. You should bear this in mind if you are
posting content which you do not own or which contains material that is subject to someone
else’s rights (such as copyright or rights of privacy), as you will need to have the relevant
permissions to upload the content to YouTube. YouTube may remove content that fails to
comply with its requirements or terminate a user’s access to YouTube for uploading content
in violation of its terms. YouTube will terminate a user’s access if they are found to have
infringed someone else’s copyright on more than two occasions.

33

YouTube

2. Risks
2.1

Collecting and sharing information
YouTube is owned by Google. In using the YouTube service, you agree to Google’s terms
relating to the collection and sharing of your personal information. If you have a Google
account, you may find that your Google account details are used across all Google services,
including YouTube. Google may also combine personal information collected from its various
services.
In order to access certain aspects of the YouTube service, you have to create an account.
In doing so, you must provide information about yourself, like your name and email address.
Google may also collect other information about you when you interact with the YouTube
service, such as:
• How you view and interact with the advertising on the service;
• Technical information received from the device used to access the service;
• Log information such as your search terms and IP address;
• Location information; and
• Information via cookies and other anonymous identifiers.
Google uses this information to improve its services and to offer you tailored content, such
as suggested search terms and targeted advertising.
Google may share aggregated, non-personally identifiable information publicly and with its
partners, such as advertisers. Google may also engage other organisations to process
information on its behalf subject to privacy protections.
Google provides tools for you to manage the collection and use of your information such as
tools to change your advertising preferences.

2.2

Rights in content
Registered users of YouTube may upload content to the service. You retain ownership of
your content. However, in uploading it to YouTube, you give permission:
• To YouTube to use, reproduce, distribute and prepare derivative works of that content in
connection with the YouTube service and YouTube’s business generally including promoting
YouTube. YouTube may pass these rights on to another organisation if it wishes to do so;
and
•
Other users to access and use that content to the extent permitted by the functionality
of the service.
These broad rights of usage only terminate when you remove your content from YouTube.
YouTube is available publicly. This means that the content that you post on YouTube will be
publicly available. You should think carefully about the content you are posting.

3. Reporting
In this section, we identify issues that YouTube users may face and the tools they can use to report
problems. YouTube may terminate a user’s account in the event of a breach of any of its policies. A
user may also close their YouTube account at any time. Depending on the facts of each matter, there
may also be actions that can be taken at law and with the public prosecutor.

YouTube
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3.1

YouTube reporting and enforcement
YouTube’s main page for reporting and enforcement can be found at http://www.youtube.
com/yt/policyandsafety/reporting.html. From here you can access various information and
tools for reporting content. As a first step, users may “flag” content which they think violates
YouTube’s Community Guidelines. In order to report more than one item of content or provide
more detailed information, YouTube has a reporting tool. This can be used to report abuse.

3.2

Privacy complaints
To file a privacy complaint, users should follow YouTube’s privacy complaint process at
https://support.google.com/youtube/answer/142443?hl=en.

3.2

Copyright infringement
Users can notify YouTube of copyright infringements by using the tool at http://www.youtube.
com/yt/copyright/copyright-complaint.html.

This summary is based on a review of the following terms: YouTube Terms of Service dated 28 March 2012;
Google Privacy Policy dated 24 June 2013; YouTube Community Guidelines.

لينكد إن
اتفاقية المستخدم الصادرة بتاريخ  12سبتمبر  2013وسياسة الخصوصية
الصادرة بتاريخ  12سبتمبر .2013
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لينكد إن
لينكــد إن هــي شــبكة تواصــل اجتماعــي تربــط وتتيــح التواصــل بيــن أصحــاب المهنــة الواحــدة .يمكــن الوصــول إلــى لينكــد إن عبــر شــبكة االنترنــت
وعبــر تطبيقــات الهواتــف الذكيــة .وعلــى الراغــب فــي اســتخدام هــذه الخدمــة أن يقــوم بتســجيل اســمه وبعدهــا يتــم الطلــب مــن المســتخدم
إنشــاء واجهــة شــخصية لــه وبعدهــا يمكنــه مــن إضافــة مســتخدمين آخريــن إلــى حســابه.
الخدمــة تقــدم عــدة ميــزات مثــل اســتقبال األخبــار (وهــي عبــارة عــن معلومــات مجمعــة) والرســائل و تمكيــن المســتخدم مــن تحريــر واجهتــه
الشــخصية بحيــث يمكنــه إدراج تفاصيــل الخبــرة المهنيــة واالهتمامــات المشــتركة مــع اآلخريــن .وتقــدم الخدمــة أيض ـ ًا عــدة منتديــات مثــل
مجموعــات لينكــد إن والتــي تمكــن المســتخدمين مــن نشــر تعليقاتهــم ومالحظاتهــم حــول مواضيــع معينــة.
وعلــى المســتخدم الموافقــة علــى اتفاقيــة المســتخدم والشــروط واألحــكام التــي مــن خاللهــا ســوف يســتخدم خدمــة لينكــد إن .إضافــة إلــى
ذلــك فانــه يجــب عليــه الموافقــة علــى اتفاقيــة الخصوصيــة والتــي تحــدد التصرفــات واألنشــطة التــي ال يمكــن للمســتخدم أن يقــوم بهــا .ومــن
المهــم أن يقــوم المســتخدم بقــراءة وفهــم تلــك الشــروط واألحــكام ألن أي خــرق لهــذه الشــروط واألحــكام يمكــن أن يــؤدي إلــى إزالــة المحتوى
المنشــور مــن قبــل المســتخدم أو يمكــن أن ينتــج عنــه إيقــاف حســاب المســتخدم لــدى لينكــد إن .ومــن المهــم أن يكــون المســتخدم علــى
علــم بأنــه قــد يقــوم بخــرق القوانيــن فــي حــال قيامــه بأنشــطة معينــة وحتــى لــو كان ملتزمـ ًا بأحــكام وشــروط خدمــة لينكــد إن.

 .1اإللتزامات
مــن خــال االشــتراك فــي خدمــة لينكــد إن فــان المشــترك يكــون بذلــك قــد وافــق علــى التقيــد ببعــض االلتزامــات .و الكثيــر مــن هــذه القيــود
وااللتزامــات المذكــورة أدنــاه مفروضــة أيض ـ ًا حســب قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

التصرفات المناسبة:
قامــت خدمــة لينكــد إن بفــرض عــدة "مســموحات" و "محظــورات" إضافــة إلــى عــدة أحــكام تمنــع المســتخدم مــن القيــام بتصرفــات
غيــر الئقــة وهــذه المحظــورات تشــمل:
•

استخدام أو محاولة استخدام حساب شخص أخر أو القيام بإنشاء حساب لدى لينكد إن وذلك باستخدام اسم مزيف.

•

التصــرف بشــكل ال أخالقــي أو غيــر مهنــي (مثــل نشــر محتــوى غيــر مناســب أو غيــر صحيــح أو محتــوى مرفــوض مــن خــال

خدمــة لينكــد إن).
•

نشر محتوى أو معلومات تكون:
 -مضللــة وال تنطبــق علــى شــخصية المســتخدم الحقيقيــة (ويشــمل ذلــك اســتخدام اســم مســتخدم مختلــق) أو تحــرف

وتــزور الوظيفــة الحاليــة أو الســابقة للمســتخدم أو مؤهالتــه العلميــة أو عالقاتــه المهنيــة أو:
 إدراج أي إعالنــات أو مــواد دعائيــة أو الرســائل االلكترونيــة الدعائيــة أو الرســائل االلكترونيــة غيــر محــددة األهــداف أو نشــر رســائليطلــب مــن اآلخريــن نشــرها أيضـ ًا أو اســتخدام وســائل التســويق الهرمــي المتشــعب أو أي عــروض ترويجيــة أخــرى غير مصــرح بها.
•

المشاركة في تطوير وخلق أي شبكات تسويق هرمي متشعب أو أي أنشطة مشابهة.

•

القيــام باإلســاءة أو قــذف أشــخاص آخريــن ويشــمل ذلــك إرســال رســائل غيــر مرغــوب بهــا إلــى أشــخاص آخريــن مــن خــال

اســتخدام شــبكة لينكــد إن.
1.2

الخصوصية:
إن قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تشــمل العديــد مــن المــواد التــي تحمــي خصوصيــة وســمعة األشــخاص وعليــه فانــه
يتوجــب علــى المســتخدم أن يكــون حــذرا ً عندمــا يقــوم بنشــر معلومــات عــن أشــخاص آخريــن .هنــاك عــدة شــروط تفرضهــا خدمــة
لينكــد إن والتــي تمنــع المســتخدم مــن:
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•

بــث أو نشــر محتويــات تتضمــن معلومــات غيــر مصــرح للمســتخدم بــأن يقــوم بإفشــائها تحــت أي قانــون أو أي عالقــة تعاقديــة

أو قانونيــة.
•

جمــع أو اســتخدام أو نســخ أو بــث أي معلومــات بمــا فيهــا المعلومــات الشــخصية والتــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــال

اســتخدام خدمــة لينكــد إن إال إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة الصريحــة بذلــك.
•

المشــاركة فــي معلومــات تخــص أعضــاء مــن غيــر المشــتركين فــي خدمــة لينكــد إن إال إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة

الصريحــة بذلــك.
•
1.3

بيع حق الدخول إلى معلومات خدمة لينكد إن بشكل كامل أو جزئي.

أمن نظم المعلومات:
هنــاك عــدة بنــود وضعتهــا خدمــة لينكــد إن فيمــا يخــص أمــن نظــم المعلومــات .وتمنــع هــذه الشــروط بشــكل عــام المســتخدم
مــن اســتخدام خدمــة لينكــد إن لألغــراض التاليــة:
•

بــث أو نشــر أي محتويــات تشــتمل علــى برامــج فيروســات أو ديــدان إلكترونيــة أو أي شــفرات ضــارة أو ملفــات أو برامــج يمكــن أن

تــؤدي إلــى خلــق مشــاكل أو تدميــر أو تقييــد وظائــف أي حاســب آلــي آخــر أو مكونــات أي أجهــزة اتصــاالت أو معــدات تقنيــة تخــص خدمــة
لينكــد إن أو أي مســتخدم آخــر مشــترك فــي خدمــة لينكــد إن.
•

اســتخدام شــفرات البرمجــة مــن أجــل إعــادة إنتــاج برامــج مشــابهة كتلــك التــي تســتخدمها خدمــة لينكــد إن والتــي هــي أصــا

محميــة مــن خــال حقــوق الملكيــة الفكريــة لصالــح لينكــد إن.
•

اســتخدام أو تحويــر أو إنشــاء أعمــال بنــاء علــى تلــك التــي تخــص لينكــد إن أو تلــك التــي تخــص أعضــاء فــي خدمــة لينكــد إن مــا

عــدا مــا هــو مصــرح بــه حســب مطــور برنامــج لينكــد إن.
•

الولــوج إلــى مكونــات موقــع لينكــد إن ألي غــرض كان ( مثــال :غــرض إنشــاء وصلــة إلــى موقــع لينكــد إن غيــر الصفحــة الرئيســية

الخاصــة بـــ لينكــد إن) إال إذا تــم الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة الصريحــة بذلــك مــن قبــل لينكــد إن.
•

القيام بأي نشاط يهدف إلى خلق موقع مشابه من حيث الوظيفة أو الشكل لموقع خدمة لينكد إن.

•

محاولــة أو القيــام بالدخــول إلــى موقــع خدمــة لينكــد إن مــن خــال أســاليب غيــر تلــك التــي توفرهــا خدمــة لينكــد إن عبــر بوابتهــا

الرئيسية.
•

القيــام بــأي نشــاط يمكــن أن يــؤدي بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر إلــى إعاقــة عمــل البنيــة التحتيــة لخدمــة لينكــد إن أو أن يــؤدي

إلــى إرســال أحمــال عاليــة مــن البيانــات االلكترونيــة بحيث تعيــق عمل البنيــة التحتيــة لـــخدمة لينكد إن.
1.4

أحكام عامة:
إضافة إلى ما ذكر أعاله فإنه توجد بعض الشروط األخرى التي ال تندرج ضمن فئة محددة مما ذكر أعاله:
•

هنــاك معاييــر محــددة تفرضهــا خدمــة لينكــد إن ويجــب علــى المســتخدم االلتــزام بهــا وتشــمل هــذه المعاييــر مــا يلــي :علــى

المســتخدم أن يكــون عمــره  13عامـ ًا علــى األقــل .أن يكــون حاليـ ًا غيــر مســتبعد مــن اســتخدام خدمــة لينكــد إن .أن ال تكــون هنــاك
موانــع مــن أن يكــون لــه حســاب لــدى خدمــة لينكــد إن .يجــب أن يكــون المســتخدم شــخص ًا غيــر منافــس ألنشــطة لينكــد إن أو ال
يمــارس أنشــطة منافســة لخدمــة لينكــد إن .يجــب أن يكــون للمســتخدم حســاب واحــد فقــط لــدى لينكــد إن فــي أي وقــت محــدد.
•

تقــدم لينكــد إن خدمــات إضافيــة يمكــن أن تكــون مدفوعــة القيمــة مــن قبــل المســتخدم مــن أجــل تمكينــه مــن الدخــول

إلــى تلــك الخدمــات واالنتفــاع بهــا .وعليــه فــإن الدفعــات الخاصــة بتلــك الخدمــات يمكــن أن يضــاف إليهــا أيضـ ًا رســوم التحويــل بيــن
العمــات والمســتخدم الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى تلــك الخدمــات اإلضافيــة يجــب أن يكــون مســؤو ًال عــن دفــع رســوم تلــك
الخدمــات التــي يرغــب االشــتراك بهــا .إن المســتخدم ملــزم بدفــع كافــة األجــور والرســوم المطبقــة علــى اســتخدام تلــك الخدمــات
اإلضافيــة طــوال مــدة االشــتراك فــي تلــك الخدمــات وال يعفيــه مــن ذلــك إن قــام بإلغــاء اشــتراكه قبــل انتهــاء مــدة االشــتراك.
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 .2المخاطر
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تع ـرّض المســتخدمين للخطــر عندمــا يأتــي األمــر إلــى اإلعالنــات والمعلومــات الشــخصية.
عنــد إســتخدام خدمــة إنســتجرام يقــوم المســتخدمين بمنــح إنســتجرام الحــق بتبــادل المحتــوى الخــاص بهــم مــع المعلنيــن لغــرض الترويــج
لعالمــات تجاريــة محــددة فــي الصفحــات الخاصــة بالمســتخدمين .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم خدمــة إنســتجرام بمشــاركة المعلومــات
الشــخصية الخاصــة بالمســتخدمين المســجلين مــع مــزودي الخدمــات اآلخريــن لغــرض توفيــر خدمــة إنســتجرام.
2.1

جمع ومشاركة المعلومات:
عنــد االشــتراك فــي خدمــة لينكــد إن فــان المســتخدم بذلــك يوافــق علــى الشــروط الخاصــة بجمــع ومشــاركة المعلومــات
الشــخصية .وعنــد االشــتراك فــي خدمــة لينكــد إن فــان المســتخدم يقــوم بإنشــاء حســاب خــاص بــه ويكــون ذلــك بوجــوب قيــام
المســتخدم بتزويــد خدمــة لينكــد إن بمعلومــات عنــه مثــل االســم والعمــر ومــكان اإلقامــة والجنــس والبريــد االلكترونــي.
وإضافــة إلــى المعلومــات األساســية التــي يطلــب مــن المســتخدم توفيرهــا فــإن خدمــة لينكــد إن تســتقبل معلومــات أخــرى عــن
المســتخدم مثــل خبــرات العمــل الســابقة وطبيعــة نــوع العمــل الحالــي .ويحــق للمســتخدم أن يقــوم بســحب أو تغييــر موافقتــه
علــى قيــام لينكــد إن بجمــع ومعالجــة المعلومــات المقدمــة مــن قبلــه فــي أي وقــت وذلــك مــن خــال قيــام المســتخدم بتغييــر
واجهتــه الشــخصية أو قيامــه بإغــاق حســابه لــدى لينكــد إن .يمكــن لخدمــة لينكــد إن أن تقــوم بجمــع كميــات أكبــر مــن البيانــات
عــن المســتخدم مــن خــال وســائط الكعــكات االلكترونيــة ( )cookiesأو وســائل تقنيــة مشــابهة.
وحســب شــروط سياســة الخصوصيــة المعتمــدة مــن قبــل لينكــد إن فإنــه يحــق لخدمــة لينكــد إن مشــاركة المعلومــات المشــار
إليهــا أعــاه والتــي تــم جمعهــا مــن المســتخدم المســجل لديهــا مــع عــدة أطــراف ثالثــة (بمــا فيهــا مــزودي الخدمــة والســلطات
القضائيــة المختصــة إضافــة إلــى المعلنيــن لــدى لينكــد إن).

2.2

المعلومات المتوفرة للعامة:
عنــد قيــام المســتخدم بنشــر محتويــات علــى موقــع لينكــد إن فــإن للمســتخدم خيــار نشــر تلــك المحتويــات لفئــة محــددة
مــن مســتخدمي لينكــد إن اآلخريــن .ولهــذا فقــد خصصــت خدمــة لينكــد إن مجموعــة مــن األدوات التــي تمكــن المســتخدم مــن
عمــل ذلــك .وفــي حــال قــرر المســتخدم أن تكــون المحتويــات المنشــورة مــن قبلــه متوفــرة للعامــة فــان تلــك المحتويــات ســوف
تكــون متوفــرة للجميــع بمــن فيهــم األشــخاص غيــر المســجلين لــدى لينكــد إن .هنــاك بعــض المعلومــات المحــددة التــي تخــص
المســتخدم ســوف تكــون متوفــرة للعامــة مثــل االســم والواجهــة الشــخصية والصــور والجنــس والرابــط الخــاص للمســتخدم لــدى
لينكــد إن .ويجــب علــى المســتخدم أن يكــون علــى درايــة بــأن أي معلومــات يشــارك بهــا علــى موقــع خدمــة لينكــد إن ســوف تكــون
متاحــة للمشــاركة مــن اآلخريــن.
وإضافــة إلــى ذلــك فــان الواجهــة الشــخصية الخاصــة بالمســتخدم يمكــن أن يتــم إدراجهــا ضمــن محــركات البحــث علــى شــبكة
اإلنترنــت .يمكــن للمســتخدم أن يطلــب أن تــدرج واجهتــه الشــخصية فــي أي محــرك بحــث علــى االنترنــت و\أو إزالة محتويــات واجهته
الشــخصية مــن محــركات البحــث مــن خــال اســتخدام األدوات المخصصــة لذلــك للمســتخدم .مــن جهــة أخــرى يمكــن أن ال تقــوم
محــركات البحــث بتحديــث بياناتهــا وعليــه فانــه يمكــن أن تبقــى المحتويــات الخاصــة بواجهــة المســتخدم متوفــرة للعامــة علــى
تلــك المحــركات .ســوف تظــل الواجهــة الشــخصية للمســتخدم متاحــة للمشــاهدة مــن قبــل اآلخريــن إال فــي حــال قــام بحذفهــا.

2.3

حق لينكد إن في استخدام محتويات المستخدم:
يجــب علــى المســتخدم أن يكــون علــى درايــة بــأن لينكــد إن لديهــا نطــاق واســع مــن الحقــوق بخصــوص اســتخدام المحتويــات التــي
يقــوم المســتخدم بنشــرها علــى موقــع لينكــد إن .وعليــه فإنــه يتوجــب علــى المســتخدم أن يتأكــد مــن أن المحتــوى المنشــور مــن
قبلــه علــى موقــع لينكــد إن هــو محتــوى ليــس لــه طبيعــة ســرية وال يحتــوي علــى أي مــواد متعارضــة مــع القانــون .يحــق لموقــع
لينكــد إن أن يســتخدم المحتويــات التــي يقــوم المســتخدم بنشــرها علــى الموقــع بالطريقــة التــي يراهــا الموقــع مناســبة والموقــع
ليــس ملزم ـ ًا بــأي قيــود فيمــا يخــص ســرية تلــك المحتويــات المنشــورة علــى موقــع لينكــد إن.
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2.4

إغالق الحسابات:
تتمتــع لينكــد إن بطيــف واســع مــن الحقــوق التــي تمكنهــا مــن فــرض قيــود أو تعليــق أو إغــاق أي حســاب يخــص أي عضــو مســتخدم
يســيء اســتخدام أو يخــرق شــروط االســتخدام الخاصــة بموقــع لينكــد إن .إن إســاءة اســتخدام خدمــات موقــع لينكــد إن يشــمل
قيــام المســتخدم بدعــوة أشــخاص آخريــن ال يعرفهــم وذلــك للقيــام لالتصــال بالموقــع أو إســاءة اســتخدام خدمــة التراســل عبــر
موقــع لينكــد إن أو القيــام بإنشــاء عــدة حســابات أو إنشــاء حســابات باســتخدام واجهــات مزيفــة أو اســتخدام خدمــات موقــع لينكــد
إن بشــكل تجــاري بــدون الحصــول علــى التخويــل الخــاص بذلــك مــن لينكــد إن أو التعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة أو خــرق قائمــة
المســموحات والمحظــورات المذكــورة فــي اتفاقيــة المســتخدم أو القيــام بــأي تصــرف يــراه موقــع لينكــد متعارضـ ًا مــع أهدافــه.

 .3اإلبالغ عن المشاكل المتعلقة باستخدام الموقع:
فــي هــذه الفقــرة ســوف يتــم عــرض المســائل التــي يمكــن أن يواجههــا المســتخدم واألدوات المتاحــة لــه مــن أجــل التبليــغ عــن المشــاكل التــي
يواجههــا .يحــق لموقــع لينكــد إن أن يحــذف أي محتــوى يتعــارض مــع سياســة موقــع لينكــد إن أو القوانيــن المطبقــة .ويحــق لموقــع لينكــد إن
أن يقــوم وحســب مــا يــراه مناســب ًا وفــي ظــروف معينــة أن يعلــق و\أو يلغــي أي حســاب ألي مســتخدم .وحســب كل حالــة فإنــه يمكــن أن يتــم
اللجــوء إلــى اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة والتقــدم بالشــكوى لــدى الســلطات القضائيــة.
3.1

التعدي على حقوق الملكية الفكرية:
يمكــن للمســتخدمين أن يبلغــوا عــن أي خــرق أو تعــدي علــى حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بهــم أو الخاصــة باآلخريــن مــن خــال
اإلشــعار عــن ذلــك بالدخــول إلــى الرابــط اآلتــي
https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=2c942a5c-2db7-4cf1#b713-c3dd41cebe3b
أو من خالل إرسال إشعار مكتوب إلى العنوان التالي :
LinkedIn Corporation, Attention Copyright Agent, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA, 94043, USA
ويجــب أن يتضمــن اإلشــعار وصف ـ ًا للعمــل الــذي يقــع ضمــن حقــوق الملكيــة الفكريــة والــذي تــم التعــدي عليــه إضافــة إلــى تحديــد
المــكان علــى موقــع لينكــد إن والــذي يحــوي المــادة التــي خرقــت حقــوق الملكيــة الفكريــة إضافــة إلــى إقــرار مــن قبــل المســتخدم
يقــر فيــه وبحســن نيــة بــأن المــادة المذكــورة لــم تخضــع لموافقــة صاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة أو مــن يمثلــه أو أن ذلــك تــم
حســب القانــون إضافــة إلــى إقــرار آخــر بــأن المعلومــات الــواردة فــي اإلشــعار هــي معلومــات صحيحــة وبــأن المســتخدم صاحــب البــاغ
هــو صاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة بتلــك المــادة أو بأنــه يمثــل بشــكل قانونــي صاحــب حقــوق الملكيــة الفكريــة الخاصــة
بالمــادة المذكــورة.
ويمكــن للمســتخدمين اآلخريــن أن يقومــوا بمعارضــة إزالــة تلــك المــادة مــن خــال تقديــم إشــعار مضــاد مــن خــال الدخــول إلــى
الرابــط :
https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=749aabb7-1105-42de#9953-e8919d580e3b

3.2

االعتراض على بعض المحتويات:
يمكــن للمســتخدمين أن يقومــوا بالتبليــغ عــن المحتويــات التــي يرونهــا غيــر صحيحــة أو متعارضــة مــع القانــون مــن خــال تقديــم
إشــعار بذلــك مــن خــال الرابــط التالــيhttp://help.linkedin.com/app/ask/path/ccm :
أو من خالل إرسال إشعار مكتوب إلى العنوان التالي :
LinkedIn Corporation, Attention Content Complaint Manager, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA,
94043, USA
مع ضرورة ذكر التفاصيل الخاصة بالمحتويات غير الصحيحة أو المتعارضة مع القانون.
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ويمكــن للمســتخدمين اآلخريــن أن يقومــوا بمعارضــة إزالــة ذلــك المحتــوى مــن خــال تقديــم إشــعار مضــاد مــن خــال الدخــول إلــى
الرابــط :
https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=749aabb7-1105-42de#9953-e8919d580e3b
3.3

االستفسار عن سياسة الخصوصية واستخدام البيانات:
يمكــن للمســتخدم أن يتقــدم بســؤال فيمــا يخــص سياســة الخصوصيــة المعتمــدة مــن قبــل لينكــد إن مــن خــال تعبئــة النمــوذج
الخــاص بذلــك والمتوفــر مــن خــال الرابــط
http://help.linkedin.com/app/ask/path/ppq
أو من خالل إرسال إشعار مكتوب إلى العنوان التالي :
LinkedIn Ireland, Attention Privacy Policy Issues, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin
.2, Ireland

ـاء علــى مراجعــة الشــروط الخاصــة بموقــع لينكــد إن وهــي  :اتفاقيــة المســتخدم الصــادرة بتاريــخ  12ســبتمبر  2013وسياســة الخصوصيــة الصــادرة
لقــد تــم إعــداد هــذا الملخــص بنـ ً
بتاريــخ  12ســبتمبر .2013

LinkedIn
User Agreement dated 12 September 2013; Privacy Matters
dated 12 September 2013.
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LinkedIn is a popular online professional networking service. LinkedIn is available via a website and
various mobile applications. You must register to use the service, after which you are prompted to
create a personal profile and add other registered users as professional contacts.
The service offers various features such as a news feed (which aggregates various information),
messaging, and a personal profile page setting out the user’s professional experience and commoninterest groups. LinkedIn also offers various forums such as LinkedIn Groups, where users can post
their observations and comments on designated topics.
LinkedIn has a User Agreement which sets out the terms that users must agree to when using
LinkedIn, and a Privacy Policy setting out types of conduct which are unacceptable. It is important
that users familiarise themselves with these terms as a violation of them could lead to the removal
of content or the deactivation of their account. It is also important for users to note that they may be
breaking the law if they undertake certain activities, even if they are complying with LinkedIn’s terms.

1. Obligations
In signing up to LinkedIn, users have to agree to certain commitments. Many of the restrictions
described below are no more than users should expect under the laws of the UAE.
1.1

Proper conduct
LinkedIn’s terms set out a number of “DOs” and “DON’Ts”, and set out a number of provisions
that prohibit registered users from engaging in improper conduct. Specific prohibitions
include:
• Using or attempting to use another user’s account or creating a false identity on LinkedIn.
• Acting dishonestly or unprofessionally (e.g. by posting inappropriate, inaccurate, or
objectionable content to LinkedIn).
• Transmitting or otherwise making available any content that:
•
Falsely misrepresents a user’s identity (including by the use of a pseudonym) or that
misrepresents the user’s current or previous positions, qualifications, or affiliations; or
• includes any unsolicited or unauthorized advertising, promotional materials, “junk mail,”
“spam,” “chain letters,” “pyramid schemes,” or any other form of solicitation.
• Participating in the development of a network that seeks to create a pyramid scheme or
other similar practices.
•
Harassing, abusing or harming another person, including sending unwelcomed
communications to others using LinkedIn.

1.2

Privacy
UAE law contains quite broad provisions relating to the protection of privacy and reputation
so care needs to be taken when posting information about others. Several of LinkedIn’s
terms set out provisions which are generally aimed at prohibiting users from:
•
Transmitting or otherwise making available any content that includes information that
a user does not have the right to disclose under any law or under contractual or fiduciary
relationships.
• Collecting, using, copying, or transferring any information, including personally identifiable
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information obtained from LinkedIn except as expressly permitted.
• Sharing information of non- LinkedIn members without their express consent.
• Selling access to LinkedIn information in whole or part.
1.3

IT Security
A number of LinkedIn’s terms relate to IT security. Such provisions are generally aimed at
prohibiting users from using LinkedIn to:
• Transmit or otherwise make available any content that contains software viruses, worms,
or any other computer code, files or programs that interrupt, destroy or limit the functionality
of any computer software or hardware or telecommunications equipment of LinkedIn or any
user of LinkedIn.
•
Reverse engineer, decompile or otherwise attempt to derive the source code for any
underlying intellectual property used to provide the LinkedIn services.
•
Adapt, modify or create derivative works based on LinkedIn or other LinkedIn members’
content, except as permitted under LinkedIn’s developer program.
•
Deep-link to the LinkedIn website for any purpose (i.e. creating or posting a link to a
LinkedIn web page other than LinkedIn’s home page) unless expressly authorized in writing
by LinkedIn.
• Engage in “framing,” “mirroring,” or otherwise simulating the appearance or function of
LinkedIn’s website.
•
Attempt to or actually access LinkedIn by any means other than through the interfaces
provided by LinkedIn.
• Engage in any action that directly or indirectly interferes with the proper working of or
places an unreasonable load on LinkedIn’s infrastructure.

1.4

Miscellaneous
There are a number of other obligations that do not neatly fall into the categories outlined
above. In summary:
• LinkedIn has various criteria that users must meet, including the following: users must
be a minimum age of 13 years; must not be currently restricted from the LinkedIn website, or
not otherwise prohibited from having a LinkedIn account; users must not be a competitor of
LinkedIn or using the LinkedIn services for reasons that are in competition with LinkedIn; and
user must maintain one LinkedIn account at any given time.
• LinkedIn offers a ‘premium service’ for which users must pay in order to access and
benefit. Payments may be subject to additional exchange fees, and users are liable to pay
for the premium services for which they sign up to. A user’s obligation to pay fees for the
premium services continues through the end of the subscription period during which the user
cancels its subscription.

2. Risks
2.1

Collecting and sharing information
When registering, users agree to the LinkedIn terms relating to the collection and sharing of
personal information. To access the LinkedIn service, users have to create an account and in
doing so, users must provide personal information, such as their name, age, location, gender
and email address. In addition to basic registration details, LinkedIn also receives other types
of information about users such as their professional working history and current form

LinkedIn

46

of employment. Users do have the option to withdraw or modify their consent to LinkedIn’s
collection and processing of the information they provide at any time by changing their
settings, changing their profile or by closing their account. LinkedIn also collects a large
amount of other user data by way of cookies and similar technologies.
Pursuant to LinkedIn’s Privacy Policy, LinkedIn is entitled to share the above mentioned
information, collected from registered users, with various third parties (including service
providers, legal and regulatory authorities and advertisers).
2.2

Pubic Information
When users post content on LinkedIn, they can choose the specific audience for that content.
LinkedIn provides various tools to enable you to do this. If you choose to make your information
publicly available then anyone, including people who are not on LinkedIn, will be able to see
it. Certain user information is always publicly available including your name, profile pictures,
gender and individual LinkedIn URL. Users should note that any information they share on
LinkedIn can be shared by others.
In addition, a user’s public profile may be indexed by search engine websites. Users can
request to have their profile indexed by any search engine website and/or to have content
removed from search engine websites by opting out of this feature in the user’s settings.
However, third-party search engines may not automatically update their caches, which may
contain old public profile information. Unless the user deletes it, their profile on LinkedIn is
always viewable.

2.3

Rights in content
Another important consideration is that LinkedIn has very broad rights to use the content
which you post. User’s should ensure that the content they upload onto the LinkedIn website
is not confidential and does not contain any infringing material. LinkedIn has the right to
use your content in any way it wants, and it is not under any obligation of confidentiality with
respect to the content a user uploads.

2.4

Termination
LinkedIn has broad scope to restrict, suspend or terminate the account of any member who
abuses or misuses the services offered on the LinkedIn website. Misuse of these services
includes inviting other members, whom you do not know, to connect; abusing the LinkedIn
messaging services; creating multiple or false profiles; using the services commercially
without LinkedIn’s authorization; infringing any intellectual property rights; violating any of the
Do’s and Don’ts listed in the User Agreement; or any other behavior that LinkedIn, in its sole
discretion, deems contrary to its purpose.

3. Reporting
In this section, we identify issues that LinkedIn users may face and the tools they can use to report
problems. LinkedIn may remove any content which violates its policies or the law. LinkedIn may,
in appropriate circumstances and at its discretion, also disable and/or delete the accounts of users.
Depending on the facts of each matter, there may also be actions that can be taken at law and with
the public prosecutor.
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3.1

Copyright infringement
Users may report conduct that constitutes an infringement of their copyright or other proprietary
rights by submitting a notice of copyright infringement to https://www.docusign.net/MEMBER/
PowerFormSigning.aspx?PowerFormId=2c942a5c-2db7-4cf1-b713-c3dd41cebe3b#,
or
else by providing written communication to LinkedIn Corporation, Attention Copyright Agent,
2029 Stierlin Court, Mountain View, CA, 94043, USA, with details such as a description of
the copyrighted work that the user claims has been infringed, a description specifying the
location on the LinkedIn website of the infringing material, a statement that the user has a
good faith belief that the disputed use is not authorized by the copyright owner, its agent, or
the law and a statement that the information in the notice is accurate and that you are the
copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.
Users may contest the removal of the allegedly infringing, inaccurate or unlawful
content by completing a Counter-Notice Regarding Claim of Content and Intellectual
Property Violations Form at https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.
aspx?PowerFormId=749aabb7-1105-42de-9953-e8919d580e3b#.

3.2

Objectionable content
Users may report content that is inaccurate or unlawful by submitting a notice at http://
help.linkedin.com/app/ask/path/ccm, or else by notifying LinkedIn in writing at LinkedIn
Corporation, Attention Content Complaint Manager, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA,
94043, USA with details of the inaccurate or unlawful content.
Users may contest the removal of the allegedly infringing, inaccurate or unlawful
content by completing a Counter-Notice Regarding Claim of Content and Intellectual
Property Violations Form at https://www.docusign.net/MEMBER/PowerFormSigning.
aspx?PowerFormId=749aabb7-1105-42de-9953-e8919d580e3b#.

3.3

Privacy and use of data
You can ask questions relating to LinkedIn’s privacy policy by filling in the form at http://help.
linkedin.com/app/ask/path/ppq, or writing to LinkedIn Ireland, Attention Privacy Policy Issues,
Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Ireland.

This summary is based on a review of the following LinkedIn terms: User Agreement dated 12 September
2013; Privacy Matters dated 12 September 2013.

ياهو! وفليكر
شروط الخدمة الصادرة بتاريخ  23مارس  ،2011وسياسة الخصوصية الصادرة
بتاريخ  2يوليو  ،2012وسياسة حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية (غير مؤرخة)،
وتوجيهات موقع فليكر (غير مؤرخة).
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ياهو! وفليكر
هــو موقــع ياهــو! ( )YAHOOالمعــروف فــي منطقــة الشــرق األوســط باســم "ياهــو! مكتــوب" .وقــد أصــدر ياهــو! مكتــوب شــروط خدمــة عامــة
تســري علــى كافــة منتجاتــه مثــل بريــد ياهــو! وفليكــر .ومــن المهــم أن يتعــرف مســتخدمو بريــد ياهــو! وفليكــر علــى شــروط الخدمــة ،عــاوة
علــى سياســة الخصوصيــة وسياســة حقــوق الطبــع والنشــر الخاصــة بمكتــوب (والمشــار إليهــا مجتمعــة باســم "الشــروط واألحــكام") .كمــا
تمتلــك خدمــة فليكــر توجيهــات تســري علــى المســتخدمين.

بريد ياهو!
إن بريــد ياهــو! هــي خدمــة بريــد إلكترونــي مجانيــة تســمح للمســتخدمين المســجلين بقــراءة واســتالم وإرســال وتنظيــم رســائل إلكترونيــة.
ويمكــن للمســتخدمين التســجيل مباشــرة فــي "ياهــو! مكتــوب" للحصــول علــى حســاب فــي بريــد ياهــو! أو التســجيل فــي بريــد ياهــو! عبــر
حســابهم علــى فيســبوك .وعنــد التســجيل مــن خــال فيســبوك ،يقــوم ياهــو! مكتــوب باســتيراد معلومــات ملفــك التعريفــي العامــة مــن
حســاب المســتخدم علــى فيســبوك ،بمــا فــي ذلــك قائمــة األصدقــاء وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،والنشــرات اإلخباريــة ،والعالقــات وعيــد الميــاد،
وســيرتك المهنيــة ،وتاريخــك التعليمــي ،والمدينــة التــي تقيــم فيهــا حاليــ ًا ،والمتابعــات والمتابعيــن ،واإلعجــاب ،وأعيــاد ميــاد أصدقائــك،
وســيرهم المهنيــة ،وســيرهم التعليميــة ،والمــدن التــي يقيمــون فيهــا ،واإلعجــاب الــذي يســجلونه.
ويمكــن للمســتخدمين المســجلين فــي "ياهــو! مكتــوب" الوصــول إلــى بريــد ياهــو! الخــاص بهــم عبــر اإلنترنــت أو عبــر الهواتــف الذكيــة أو
األجهــزة اللوحيــة .ومــن الســمات األساســية لبريــد ياهــو! الحمايــة مــن الرســائل غيــر المرغــوب بهــا والحمايــة األمنيــة وقــدرات التخزيــن غيــر
المحــدودة ،باإلضافــة إلــى برنامــج ياهــو! مســنجر وبعــض تطبيقــات ياهــو! مثــل فليكــر.

فليكر
فليكــر ( )FLICKRهــو موقــع ويــب لــإدارة اإللكترونيــة للصــور ومقاطــع الفيديــو ( )www.flickr.comعــاوة علــى مشــاركة التطبيقــات التــي
يمكــن الوصــول إليهــا عبــر اإلنترنــت أو الهواتــف الذكيــة أو األجهــزة اللوحيــة .ومســتخدمو فليكــر هــم عــادة مــن األفــراد ،الذيــن يمكنهــم
تحميــل وتخزيــن ومشــاركة التعليقــات علــى الصــور ومقاطــع الفيديــو .ويمكــن للمســتخدمين تصفــح وشــراء الصــور عبــر فليكــر ،كمــا
يمكنهــم اســتخدام مختلــف وظائــف وخصائــص فليكــر ،بمــا فــي ذلــك مدونــة فليكــر ،وخصائــص التحريــر لتيســر تحريــر الصــور .كمــا يحتــوى
فليكــر علــى منصــة للفعاليــات تُعــرف باســم " ،"MeetUpالتــي تســمح لمســتخدمي فليكــر بالبحــث عــن الفعاليــات االجتماعيــة فــي اإلمــارات
التــي قــد يحضرهــا باقــي مســتخدمي فليكــر ،والمشــاركة فيهــا .ولمنصــة " "MeetUpشــروطها وأحكامهــا الخاصــة ،التــي يجــب أن يتعــرف
عليهــا المســتخدمون علــى نحــو دقيــق.

 .١االلتزامات
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تحظــر علــى المســتخدمين إرســال ونشــر أنــواع معينــة مــن المحتــوى عبــر بريــد ياهــو!
أو فليكــر ،عــاوة علــى التوجيهــات الخاصــة بمســتخدمي فليكــر ،والتــي تحــدد مــا يمكــن للمســتخدمين القيــام بــه ومــا يحظــر عليهــم عنــد
اســتخدام فليكــر .ومــن المهــم أن ينتبــه المســتخدمون إلــى االلتزامــات المنوطــة بهــم بموجــب هــذه الشــروط واألحــكام ،ألن مخالفتهــا قــد
تــؤدي إلــى عواقــب ،مثــل حــذف المحتــوى المحظــور وتعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف .وخالفـ ًا لمخاطــر انتهــاك الشــروط واألحــكام ،مــن
المهــم أن نــدرك بــأن نــوع الســلوك قــد يســتتبع تحمــل المســؤولية القانونيــة طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

ااألخالق والسلوك الالئق:
تضــع الشــروط واألحــكام  /توجيهــات المجتمــع قيــودا ً علــى المحتــوى الــذي يمكــن نقلــه عبــر بريــد ياهــو! وإرســاله أو تحميلــه عبــر
فليكــر .ويحظــر علــى المســتخدمين المســجلين نشــر وإرســال أي محتــوى ال يتفــق مــع اآلداب العامــة والســلوك الالئــق .ويشــمل
هــذا المحتــوى أي محتــوى غيــر قانونــي أو غيــر مهــذب أو فاضــح أو ملتـ ٍـو أو باعــث علــى الكراهيــة أو عنصــري أو عرقــي أو أي محتــوى آخــر
غيــر مقبــول.
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وال تزيــد هــذه القيــود عمــا يتوقعــه المســتخدمون طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التــي تحظــر نشــر أي محتــوى
مخالــف لألخــاق العامــة ومبــادئ الشــريعة اإلســامية واألعــراف االجتماعيــة واألخالقيــة للدولــة.
1.2

التحرش وتشويه السمعة:
إن العديــد مــن األحــكام الــواردة فــي الشــروط واألحــكام موجهــة للتحــرش ،وتهــدف هــذه األحــكام بصفــة عامــة إلــى منــع
المســتخدمين مــن اســتخدام بريــد ياهــو! أو فليكــر فــي:
•

التحرش أو المطاردة الخفية أو التهديد أو االعتداء على أي شخص ،أو إيذاء أي شخص أو قاصر بأي شكل من األشكال.

•

إنشــاء أو تقديــم بريــد إلكترونــي أو تعليقــات أو رســائل إعجــاب غيــر مرغــوب بهــا أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال اإلعالنــات التجاريــة

أو االتصــاالت غيــر المرغــوب بهــا بقصــد التحــرش ،بمــا فــي ذلــك "الخطابــات اإللكترونيــة المتسلســلة" و"البريــد غيــر الهــام" و"األنظمــة
الهرمية".
وتحظــر الشــروط واألحــكام صراحـ ً
ـة اســتخدام بريــد ياهــو! أو فليكــر فــي تحميــل أي محتــوى ضــار مســيء للســمعة أو إرســاله عبــر
البريــد اإللكترونــي أو نقلــه أو نشــره بــأي صــورة أخــرى.
ونؤكــد مجــددا ً أن العديــد مــن القيــود الــواردة أدنــاه ال تزيــد عــن تلــك التــي يتوقعهــا المســتخدمون فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بمخاطــر دعــاوى تشــويه الســمعة أو انتهــاك الخصوصيــة طبق ـ ًا لقوانيــن
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،بمــا فــي ذلــك االســتخدام غيــر المصــرح بــه للمعلومــات أو الصــور الخاصــة باآلخريــن.
1.3

أمن نظم المعلومات:
تحتــوي الشــروط واألحــكام علــى العديــد مــن األحــكام المرتبطــة بأمــن تقنيــة المعلومــات ،ويمكــن تلخيــص هــذه األحــكام علــى
النحــو التالــي:
•

يحظــر تحميــل وإرســال ونقــل ونشــر أيــة مــواد تحتــوي علــى برامــج فيروســات أو أي رمــز حاســوبي آخــر أو ملفــات أو برامــج

مخصصــة لمقاطعــة أو إتــاف أو تقييــد وظائــف أي برامــج حاســوبية أو أجهــزة أو معــدات.
•

يحظــر التدخــل أو محاولــة تعطيــل خدمــات بريــد ياهــو! أو فليكــر أو الخــوادم أو الشــبكات المرتبطــة بخدمــات بريــد ياهــو! أو

فليكــر أو انتهــاك أيــة متطلبــات أو إجــراءات أو سياســات أو أنظمــة تخــص الشــبكات المتصلــة ببريــد ياهــو! أو فليكــر ،بمــا فــي ذلــك
اســتخدام أي جهــاز أو برنامــج أو روتيــن لتخطــي أدوات منــع وصــول اإلنســان اآللــي.
•

يجــب أن يضمــن المســتخدمون ويقــرون بأنهــم لــن يقومــوا بنقــل البرامــج والتقنيــات وغيرهــا مــن البيانــات الفنيــة عبــر

خدمــات بريــد ياهــو! أو فليكــر إلــى أيــة أطــراف أو دول يحظــر نقــل المعلومــات إليهــا؛ وأنهــم لــن يســتخدموا خدمــات بريــد ياهــو! أو
فليكــر فــي اســتخدامات عســكرية أو نوويــة أو مرتبطــة بالصواريــخ أو األســلحة الكيماويــة أو البيولوجيــة بمــا يخالــف قوانيــن التصديــر
األمريكيــة أو أيــة قوانيــن أخــرى ســارية ،وأنهــم لــن ينقلــوا أو يحملــوا أو يرســلوا عبــر بريــد ياهــو! أو فليكــر أيــة برنامــج أو تقنيــة أو أيــة
بيانــات فنيــة أخــرى ،بمخالفــة القوانيــن األمريكيــة أو أيــة قوانيــن اســتيراد أو تصديــر أخــرى .وينبغــي أن يحــرص المســتخدمون علــى
عــدم انتهــاك هــذه األحــكام ،ألن أي ســلوك غيــر الئــق فــي هــذا الســياق قــد يــؤدي إلــى قيــام ياهــو! بتعطيــل حســاب المســتخدم
المخالــف .وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يفــرض قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات التزامــات مماثلــة علــى األفــراد،
بهــدف إدارة أخطــار األمــن اإللكترونــي ،ومــن الممكــن أن يمثــل انتهــاك الشــروط واألحــكام أساسـ ًا لتقديــم أي شــكوى طبقـ ًا للقانــون
ســالف الذكــر.
1.4

أحكام عامة:
هنــاك عــدد مــن المحظــورات األخــرى التــي ال تنــدرج بشــكل تــام ضمــن الفئــات المشــار إليهــا آنفـ ًا ،وتتعلــق هــذه المحظــورات بإيجــاز
بمــا يلــي:
•

جمــع أو تخزيــن البيانــات الشــخصية لباقــي مســتخدمي ياهــو! أو فليكــر فيمــا يتصــل باألفعــال المحظــورة الــواردة فــي الشــروط

واألحكام.
•

انتحــال صفــة أي شــخص أو جهــة ،بمــا فــي ذلــك أي مســؤول مــن مســؤولي ياهــو! أو مديــر منتــدى أو دليــل أو مســتضيف أو اإلقــرار

غيــر الصحيــح أو اإلقــرار بــأي شــكل آخــر بالتبعيــة ألي شــخص أو جهــة.
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•

إعــادة إنتــاج خدمــات بريــد ياهــو! أو فليكــر أو الهندســة العكســية لهــا أو نســخها أو بيعهــا أو اإلتجــار فيهــا أو إعــادة بيعهــا أو

اســتغاللها ألي غــرض (بمــا فــي ذلــك المحتــوى واإلعالنــات والبرامــج والهويــة الشــخصية لمســتخدم ياهــو!).
1.5

توجيهاتفليكر:
يجــب أن يلتــزم مســتخدمو فليكــر بتوجيهــات الموقــع ،التــي تحــدد قائمــة "األشــياء المســموحة" و"األشــياء المحظــورة" .وتحتــوي
هــذه التوجيهــات علــى أحــكام مماثلــة لتلــك الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ،غيــر أن هنــاك التزامــ ًا إضافيــ ًا علــى المســتخدمين
بــأن يكــون المحتــوى الــذي يقومــون بتحميلــه معتــد ًال .وبصفــة خاصــة ،يجــب أال يحتــوي المحتــوى علــى أي عــري وأن يكــون مناســب ًا
للمشــاهدة مــن جانــب األشــخاص مــن كافــة األعمــار ،بمــا فــي ذلــك األطفــال .وينبغــي أن يســتخدم المســتخدمون مرشــحات
للمحتــوى عنــد تحميــل الصــور ومقاطــع الفيديــو الخاصــة بهــم ،ووضــع عالمــات علــى المحتــوى الخــاص بهــم تفيــد بأنــه "آمــن" أو
"متوســط" أو "محظــور".

 .2المخاطر
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تعــرض المســتخدمين للمخاطــر ذات الصلــة باإلعالنــات والمعلومــات الشــخصية .وعنــد
اســتخدام بريــد ياهــو! أو فليكــر ،يمنــح المســتخدمون موقــع ياهــو! الحــق فــي اســتخدام وإعــادة إنتــاج وتعديــل وتوزيــع ونشــر وترجمــة واألداء
والعــرض العــام للمحتــوى الــذي يقدمــه المســتخدمون أو يتيحونــه لــإدراج فــي المناطــق المتاحــة للعامــة فــي بريــد ياهــو أو فليكــر.
وفــي ضــوء الطبيعــة الشــخصية لبريــد ياهــو! ينبغــي أن يأخــذ المســتخدمون حذرهــم عنــد اســتخدام الخدمــة ،حتــى ال يفصحــوا عــن أيــة
معلومــات خاصــة فــي النطــاق العــام .ويُعــد المســتخدمون مســؤولين عــن أيــة معلومــات شــخصية يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي النطــاق العــام،
ومــن ثــم ينبغــي أن يكونــوا علــى درايــة بــأن أي إفصــاح عــن أيــة معلومــات شــخصية تخــص شــخص ًا آخــر ،دون الحصــول علــى موافقتــه ،قــد يمثــل
انتهــاك ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
وعــاوة علــى ذلــك ،يشــارك موقــع ياهــو! المعلومــات الشــخصية الخاصــة بمســتخدميه مــع أطــراف خارجيــة مختلفــة بغــرض تقديــم خدمــات
بريــد ياهــو! وفليكــر.
2.1

مشاركة معلومات المستخدم:
يجمع ياهو! النوع التالي من المعلومات من المستخدمين المسجلين:
•

المعلومــات الشــخصية (بمــا فــي ذلــك االســم ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،وتاريــخ الميــاد ،والجنــس ،والمهنــة ،واالهتمامــات

الشــخصية).
•

المعلومــات التحليليــة (كمعامــات المســتخدم مــع ياهــو! والمعلومــات الخاصــة باســتخدام المســتخدمين للمنتجــات

الماليــة والخدمــات التــي يقدمهــا ياهــو!).
•

ملفات االرتباط وغيرها من التقنيات المماثلة.

•

معلومات ملف التسجيل (مثل طلب الويب ،وعنوان بروتوكول اإلنترنت ،ومعلومات المتصفح).

وطبقــ ًا لسياســة الخصوصيــة التــي يطبقهــا ياهــو! يحــق للموقــع مشــاركة المعلومــات ســالفة الذكــر ،التــي تــم جمعهــا مــن
المســتخدمين المســجلين ،مــع أطــراف خارجيــة مختلفــة (بمــن فــي ذلــك مقدمــو الخدمــة والســلطات القضائيــة والتنظيميــة
وشــركات الدعايــة واإلعــان).
غيــر إن مــا يطمئــن المســتخدمين أنــه عنــد اإلفصــاح عــن هــذه المعلومــات ألطــراف خارجيــة يعملــون نيابـ ً
ـة عــن ياهــو! ،يتــم اإلفصــاح
عنهــا وفقـ ًا التفاقيــات المحافظــة على الســرية.
2.3

اإلعالنات:
ـاء علــى معلومــات شــخصية .وال يقــدم ياهــو! أيــة معلومــات شــخصية
يعــرض ياهــو! إعالنــات موجهــة علــى بريــد ياهــو! وفليكــر بنـ ً
للشــركة اإلعالنيــة عندمــا يتفاعــل مســتخدم مســجل أو يشــاهد إعالنـ ًا موجهـ ًا .ومــع هــذا ،ينبغــي أن يالحــظ المســتخدمون أنــه عنــد
مشــاهدة أي إعــان موجــه أو التفاعــل معــه ،فإنهــم يوافقــون علــى أن تفتــرض شــركة اإلعالنــات أن المســتخدم يفــي بمعاييــر
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التوجيه المستخدمة لعرض اإلعالن.
وعــاوة علــى ذلــك ،قــد يســمح ياهــو! لشــركات أخــرى معلنــة علــى بريــد ياهــو! أو فليكــر بوضــع ملفــات االرتبــاط الخاصــة بهــا أو علــى
جهــاز الحاســب الخــاص بالمســتخدم أو الوصــول إليهــا .وليــس لهــذه الشــركات األخــرى إمكانيــة الوصــول إلــى ملفــات ارتبــاط ياهــو!

 .3اإلبالغ عن المشاكالت:
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدم بريــد ياهــو! أو فليكــر مــن وقــت آلخــر ،واألدوات التــي قــد يســتخدمونها
لإلبــاغ عــن أي نشــاط أو ســلوك ينتهــك حقوقهــم .وحســب وقائــع كل حــدث ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا بموجــب القانــون
وتعليمــات الســلطة القضائيــة فيمــا يخــص أي ممــا ورد أعــاه .ومــن ثــم يجــب أن يضــع المســتخدمون المســجلون نصــب أعينهــم أنــه رغــم أن
المــواد التــي يرســلونها قــد تبــدو مؤقتــة وتافهــة ،إال أن العواقــب قــد تكــون علــى النقيــض تمام ـ ًا.
3.1

المحتوى غير المرغوب فيه:
بصفــة عامــة ،يجــوز االعتــراض علــى المحتــوى المخالــف للشــروط واألحــكام (وتوجيهــات الموقــع الخاصــة بمســتخدمي فليكــر)
وقــد يتــم حذفــه مــن بريــد ياهــو! أو فليكــر .ويجــوز لموقــع ياهــو! عنــد توفــر الظــروف المناســبة ووفقـ ًا لتقديــره ،تعطيــل و/أو إنهــاء
حســابات المســتخدمين الذيــن يرتكبــون المخالفــات بشــكل متكــرر.
ويجــوز للمســتخدمين اإلبــاغ عــن المحتــوى المعتــرض عليه (باإلضافة إلــى أية مخالفات أخرى للشــروط األحــكام وتوجيهات مجتمع
مستخدميفليكر)بزيارةالرابطhttps://io.help.yahoo.com/contact/index?locale=en_JO&page=contact :

3.2

انتهاك حقوق الطبع والنشر:
ينبغــي أن يضمــن مســتخدمو فليكــر أن المحتــوى الــذي يقومــون برفعــه أصلــي وغيــر منســوخ مــن طــرف خارجــي .وقــد يتــم اتخــاذ
إجــراء ضــد المــواد المخالفــة ،وحذفهــا مــن فليكــر .ويجــوز لموقــع ياهــو! عنــد توفــر الظــروف المناســبة ووفقـ ًا لتقديــره ،تعطيــل و/أو
إنهــاء حســابات المســتخدمين الذيــن يرتكبــون المخالفــات بشــكل متكــرر.
ويمكــن للمســتخدمين اإلبــاغ عــن الســلوك الــذي يمثــل انتهــاك ًا لحقــوق الطبــع والنشــر أو حقــوق الملكيــة الخاصــة بهــم بتقديــم
إخطــار إلــى وكيــل حقــوق الطبــع والنشــر التابــع لموقــع ياهــو! علــى الرابــط  .copyright-maktoob@yahoo-inc.comوينبغــي
أن يشــتمل اإلخطــار علــى معلومــات مقدمــة مــن المســتخدم ،مثــل وصــف العمــل الخاضــع لحقــوق الطبــع والنشــر أو أي ملكيــة
يدعــي المســتخدم مخالفتهــا ،وإفــادة بــأن المســتخدم يعتقــد بنيــة حســنة أن االســتخدام المتنــازع عليــه غيــر مصــرح
فكريــة أخــرى ّ
بــه مــن مالــك حقــوق الطبــع والنشــر أو صاحــب الملكيــة الفكريــة أو وكيلــه أو بحكــم القانــون.

3.3

التصيد االحتيالي والرسائل غير المرغوبة وقرصنة الحسابات:
يمكــن للمســتخدمين المســجلين فــي بريــد ياهــو! وفليكــر ،أن يكتشــفوا فــي أي وقــت أنهــم قــد وقعــوا ضحيــة للتصيــد االحتيالــي ،أو
أنهــم اســتلموا رســائل بريــد إلكترونــي غيــر مرغــوب بهــا ،أو يعلمــوا أن أمــان حســابهم تعــرض للخطــر.
ويمكــن للمســتخدمين المســجلين اإلبــاغ عــن أي ســلوك يمثــل تصيــدا ً احتياليــ ًا أو رســائل غيــر مرغــوب بهــا بإرســال رســالة
إلكترونيــة إلــى وكيــل دعــم ياهــو! علــى الرابــط.https://io.help.yahoo.com/contact/index#channel-options :
وينبغــي أن يقــوم المســتخدمون المســجلون بالقــراءة بشــكل متكــرر عــن كيفيــة حمايــة حســاباتهم علــى بريــد ياهــو! وفليكــر
بزيــارة الرابــط http://security.yahoo.com/your-security-on-yahoo :الرابــطhttp://security.yahoo.com/top- :
security-tips-000000070.html

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة للشــروط التاليــة :شــروط الخدمــة الصــادرة بتاريــخ  23مــارس  ،2011وسياســة الخصوصيــة الصــادرة بتاريــخ  2يوليــو  ،2012وسياســة حقــوق الطبــع
والنشــر والملكيــة الفكريــة (غيــر مؤرخــة) ،وتوجيهــات موقــع فليكــر (غيــر مؤرخــة).

Yahoo! & Flickr
Terms of Service, dated 23 March 2011; Privacy Policy, dated 2
July 2012; Copyright and Intellectual Property Policy (undated);
Flickr Community Guidelines (undated).

Yahoo! and Flickr

56

Yahoo! and Flickr
Yahoo! in the Middle East is known as Yahoo! Maktoob. Yahoo! Maktoob has general Terms of
Service that apply to all of its products, such as Yahoo! Mail and Flickr. It is important for users of
Yahoo! Mail and Flickr familiarise themselves with these Terms of Service, as well as the Yahoo!
Maktoob Privacy Policy and Copyright and Intellectual Property Policy (collectively, “Terms and
Conditions”). Flickr also has Community Guidelines that apply to users.

Yahoo! Mail
Yahoo! Mail is a free email service which allows registered users to read, receive, send and organise
electronic messages. Users can sign up directly with Yahoo! Maktoob to have an account with
Yahoo! Mail, or users can register for an account with Yahoo! Mail via their Facebook account. If
signing up through Facebook, Yahoo! Maktoob imports your public profile information from a users
Facebook account, including friend list, email address, News Feed, relationships, birthday, work
history, education history, current city, follows and followers, likes and your friends' birthdays, work
histories, education histories, current cities and likes.
Registered users of Yahoo! Mail can access their Yahoo! Mail account online or via a smartphone
or tablet. Key features of Yahoo! Mail include spam protection and security protection; unlimited
storage capabilities; Yahoo! instant messenger; and access to some of Yahoo!’s applications such
as Flickr.

Flickr
Flickr is an online photo and video managing website (www.flickr.com) and sharing application
accessible online and via smartphones and tablets. Users of Flickr are generally individuals, who
can upload, store, sort and share photos and video footage. Users can browse and buy photos on
Flickr, and can also use the various functions and features of Flickr, including Flickr Blog and the
editing function to edit photographs. Flickr also features an event platform known as “MeetUp”,
allowing Flickr users to search for and attend social events in the UAE at which other Flickr users
may also be in attendance. MeetUp has its own terms and conditions, with which users should also
familiarise themselves.

1. Obligations
In this section, we consider the Terms and Conditions that prohibit users from posting and transmitting
certain types of content on Yahoo! Mail or Flickr, as well as the Community Guidelines which are
specific to Flickr users and which set out what Flickr users can and cannot do when using Flickr. It is
important for users to take note of their obligations under these Terms and Conditions / Community
Guidelines because a breach may result in consequences such as the removal of prohibited content
and the deactivation of the violating user’s account. Separate to the risk of breaching the Terms and
Conditions / Community Guidelines, it is important to note that the type of conduct at issue could also
attract liability under UAE law.
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1.1

Morality and proper conduct
The Terms and Conditions / Community Guidelines place restrictions on content that may
be transmitted through Yahoo! Mail and posted/uploaded on Flickr. Registered users are
prohibited from transmitting and posting content that is inconsistent with public morals and
good conduct. Such content includes unlawful, vulgar, obscene, tortuous, hateful or racially,
ethnically or otherwise objectionable.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content that is contrary to public morals, the principles of Islam, and
the social and moral welfare of the UAE.

1.2

Harassment and defamation
Several provisions in the Terms and Conditions are pointed at harassment. Such provisions
are generally aimed at prohibiting users from using Yahoo! Mail or Flickr to:
•
Harass, stalk, threaten or abuse a person, or harm a person or a minor in any way; or
• Create or submit unwanted email, comments, likes or other forms of commercial or
harassing “spam” type communications to any users, including “chain letters”, “junk mail” and
“pyramid schemes”.
The Terms and Conditions explicitly prohibit the use of Yahoo! Mail or Flickr to upload, post,
email, transmit or otherwise make available defamatory harmful content.
Again, these restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE.
Users should be aware of the risk under UAE law of claims of defamation or breach of privacy
involving the unauthorised use of information or photographs of other people.

1.3

IT security
The Terms and Conditions contain several provisions that relate to IT security. Such provisions
can be summarised as follows:
•
It is prohibited to upload, post, email, transmit or otherwise make available any material
that contains software viruses or any other computer code, files or programs designed to
interrupt, destroy or limit the functionality of any computer software or hardware or equipment.
•
It is prohibited to interfere with or disrupt the Yahoo! Mail or Flickr services or servers
or networks connected to the Yahoo! Mail or Flickr services, or disobey any requirements,
procedures, policies or regulations of networks connected to the Yahoo! Mail or Flickr services,
including using any device, software or routine to bypass our robot exclusion headers.
• Users must warrant and represent that they will not transfer software, technology, and
other technical data via the Yahoo! Mail or Flickr services to export-prohibited parties or
countries; will not use the Yahoo! Mail or Flickr services for military, nuclear, missile, chemical
or biological weaponry end uses in violation of U.S. export laws, Jordanian laws (Yahoo!
is also set up as a company in Jordan), or any other applicable laws; and will not transfer,
upload, or post via the Yahoo! Mail or Flickr services any software, technology or other
technical data in violation of U.S. or other applicable export or import laws.
Users should be careful not to violate these provisions because any inappropriate conduct
in this regard may result in Yahoo! deactivating the violating user’s account. In the UAE,
the Cyber Crime Law places similar obligations on individuals for the purpose of managing
online security threats, and it is possible that a breach of the Terms and Conditions could also
form the basis of a complaint under the Cyber Crimes Law.

Yahoo! and Flickr
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1.4

Miscellaneous
There are a number of other obligations that do not neatly fall into the categories outlined
above. In summary there are prohibitions on:
• Collecting or storing personal data of other Yahoo! Mail or Flickr users in connection with
the prohibited acts set out in the Terms and Conditions;
• Impersonating a person or an entity, including any Yahoo! official, forum leader, guide or
host, or falsely state or otherwise misrepresent a user’s affiliation with a person or entity; and
•
Reproducing, reverse engineering, duplicating, copying, selling, trading, reselling or
exploiting for any commercial purposes the Yahoo! Mail or Flickr services (including the
content, advertisements, software and a user’s Yahoo! ID).

1.5

Flickr Community Guidelines
Flickr users must also comply with the Community Guidelines, which set out a list of “What
to Do” and “What Not to Do”. These guidelines contain similar provisions as the Terms and
Conditions, however there is an additional obligation on users to moderate the content they
upload. Specifically, content must not contain any nudity and must be suitable for viewing
by people of all ages, including children. Users are required to use content filters when
uploading their photos and videos, marking their content as “safe”, “moderate” or “restricted”.

2. Risks
In this section, we consider the Terms and Conditions that expose users to risks when it comes to
advertising and personal information. By using Yahoo! Mail or Flickr, users grant Yahoo! the right to
use, reproduce, modify, distribute, publish, translate, publicly perform and publicly display content
that users submit or make available for inclusion on publicly accessible areas of Yahoo! Mail or Flickr.
In light of the personal nature of Yahoo! Mail, users should take care when using this service so as to
not disclose any private information into the public domain. Users are responsible for any personal
information disclosed in the public domain and, as such, should be aware that any disclosure of
private information about someone else, without that person’s permission, may breach UAE law.
Additionally, Yahoo! shares its registered users’ personal information with various third parties for the
purpose of providing the Yahoo! Mail and Flickr services.
2.1

Sharing of user information
Yahoo! collects the following type of information from registered users:
•
Personal information (including name, email address, birth date, gender, occupation,
personal interests);
•
Analytics information (such as user transactions with Yahoo! and information about users’
use of financial products and services that Yahoo! offers);
•
Cookies and similar technologies; and
•
Log file information (e.g. web request, IP address and browser information).
Pursuant to Yahoo!’s Privacy Policy, Yahoo! is entitled to share the above mentioned
information, collected from registered users, with various third parties (including service
providers, legal and regulatory authorities and advertisers).
However, registered users can take comfort in the fact that when such information is disclosed
to third parties who work on behalf of Yahoo!, it is disclosed under confidentiality agreements.
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2.2

Advertising
Yahoo! displays targeted advertisements on Yahoo! Mail and Flickr based on personal
information. Yahoo! does not provide any personal information to the advertiser when a
registered user interacts or views a targeted advertisement. However, registered users
should note that by interacting or viewing a targeted advertisement, they are consenting to
the possibility that the advertiser will assume that the user meets the targeting criteria used
to display the advertisement.
Additionally, Yahoo! may allow other companies that are advertising on Yahoo! Mail or Flickr
to set and access their cookies on a user’s computer. Such other companies do not have
access to Yahoo!’s cookies.

3. Reporting
In this section, we identify issues Yahoo! Mail or Flickr users may face, from time to time, and the
tools they can use to report activity and conduct that violates their rights. Depending on the facts of
each matter, there may be actions that can be taken at law and with the public prosecutor in relation
to each of the below. Registered users should therefore keep in mind that although their posts may
seem temporary and trivial, the consequences can be quite the opposite.
3.1

Objectionable content
Generally, content that is contrary to the Terms and Conditions (and the Community Guidelines
for Flickr users) may be actionable and subject to removal from Yahoo! Mail or Flickr. Yahoo!
may, in appropriate circumstances and at their discretion, also disable and/or terminate the
accounts of users who may be repeat infringers.
Users may report claims of objectionable content (as well as any other violations of the Terms
and Conditions (and the Community Guidelines for Flickr users)) by visiting https://io.help.
yahoo.com/contact/index?locale=en_JO&page=contact.

3.2

Copyright infringement
Users of Flickr need to ensure that the content they upload is original and not copied from a
third party. Infringing material may be actionable and subject to removal from Flickr. Yahoo!
may, in appropriate circumstances and at their discretion, also disable and/or terminate the
accounts of users who may be repeat infringers.
Users may report conduct that constitutes an infringement of their copyright or other proprietary
rights by submitting a notice to Yahoo!’s Copyright Agent at copyright-maktoob@yahooinc.com. The notice needs to include information from the user such as a description of the
copyrighted work or other intellectual property that the user claims has been infringed, and a
statement that the user has a good faith belief that the disputed use is not authorised by the
copyright or intellectual property owner, its agent, or the law.

3.3

Phishing, spam, account hacking
Registered users of Yahoo! Mail and Flickr may, at one time or another, find that they are
the victim of a phishing scam, or that they are the recipient of spam emails, or find that their
account has been compromised.
Registered users may report conduct that constitutes phishing or spam by emailing a Yahoo!
support agent at https://io.help.yahoo.com/contact/index#channel-options.
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Registered users should frequently read up on how to protect their security on Yahoo! Mail
and Flickr by visiting http://security.yahoo.com/your-security-on-yahoo/ and http://security.
yahoo.com/top-security-tips-000000070.html.

This summary is based on a review of the following terms: Terms of Service, dated 23 March 2011; Privacy
Policy, dated 2 July 2012; Copyright and Intellectual Property Policy (undated); Flickr Community Guidelines
(undated).

انـسـتـجـرام
شروط االستخدام الصادرة بتاريخ  19يناير  ،2013وسياسة الخصوصية الصادرة
بتاريخ  19يناير .2013

63

انستجرام

انستجرام
إنســتجرام هــو تطبيــق لتبــادل الصــور علــى الهواتــف المتحركــة الذكيــة واألجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الحاســب اآللــي .ويتيــح هــذا التطبيــق
للمســتخدمين التقــاط الصــور وتحريرهــا وتحميلهــا ،ومــن ثــم مشــاركتها فــي مجموعــة متنوعــة مــن خدمــات الشــبكات االجتماعيــة ،مثــل
فيســبوك وتويتــر .ومــن الخصائــص الرئيســية التــي تجعــل إنســتجرام مشــهورا ً وذو شــعبية هــي خاصيــة تحريــر الصور التــي تتيح للمســتخدمين
إضافــة تأثيــرات خاصــة علــى الصــور عــن طريــق اســتخدام خاصيــة تعديــل الصور(فالتــر).
يشــكل األفــراد المســتخدمين األغلــب لتطبيــق إنســتجرام ،ومــع ذلــك توجــد شــركات تنشــىء ملفــات خاصــة بهــا تضــع عليهــا صــور منتجاتهــا
وماشابه.
من المهم أن يكون مستخدمي إنستجرام على اطالع بكافة الشروط واألحكام الخاصة بإنستجرام.
ولتســهيل ذلــك نســتعرض شــروط اســتخدام إنســتجرام وسياســة الخصوصيــة لتحديــد النقــاط 'الرئيســية' التــي ينبغــي علــى المســتخدمين
مالحظتهــا .وتشــتمل علــى النقــاط التاليــة:
•

تسليط الضوء على مسؤولية المستخدمين بالنسبة إلستخدام تطبيق إنتسجرام.

•

وتحديد المخاطر التي ينبغي على المستخدمين معرفتها قبل البدء في إستخدام تطبيق إنستجرام.

•

وتحديد الوسائل المتاحة للمستخدمين لإلبالغ على أي من ينتهك حقوقهم.

 .1اإللتزامات التي يجب أن يراعيها المستخدم
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تمنــع المســتخدمين مــن مشــاركة بعــض أنــواع المحتــوى فــي إنســتجرام .ومــن المهــم
أن يــدرك المســتخدمين مثــل هــذه الشــروط واألحــكام ألن انتهاكهــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب مختلفــة ،مثــل إزالــة المحتــوى الممنــوع وتعطيــل
حســاب المســتخدم المخالــف .عــاوة علــى إعتبــار ذلــك انتهــاك ًا لشــروط وأحــكام إنســتجرام ،ومــن الضــروري كذلــك معرفــة أنــه قــد يســائل
مرتكبــي هــذه الســلوكيات المحظــورة بموجــب قانــون العقوبــات االتحــادي لدولــة اإلمــارات.
1.1

األخالقيات والسلوك السليم:
تفــرض شــروط وأحــكام إنســتجرام قيــودا ً علــى المحتــوى الــذي يمكــن نشــره فــي إنســتجرام .حيــث يحظــر علــى المســتخدمين
المســجلين نشــر أي محتــوى ال يتفــق مــع اآلداب العامــة والنظــام العــام والســلوك الحســن .ويشــمل مثــل هــذا المحتــوى علــى الصــور
التــي تعــرض العنــف أو التعــري أو التمييــز أو اإلباحيــة أو اإليحــاء الجنســي أو غيرهــا مــن المحتويــات.
إن هــذه القيــود تتماشــى مــع قوانيــن الدولــة التــي تحظــر نشــر المحتــوى الــذي يتعــارض مــع اآلداب العامــة ومبــادئ اإلســام والمجتمــع
فــي الدولة.

1.2

المضايقة والتشهير:
تتنــاول العديــد مــن البنــود فــي شــروط وأحــكام إنســتجرام موضــوع المضايقة .وتهــدف هذه األحــكام عمومـ ًا إلى منع المســتخدمين
مــن اســتخدام إنســتجرام من أجــل التصرفــات التالية:
•

المضايقة أو إساءة اإلستخدام أو تهديد الناس أو المؤسسات.

•

إنشــاء أو إرســال بريــد إلكترونــي أو تعليقــات غيــر مرغــوب بهــا أو أيــة أشــكال أخــرى مــن االتصــاالت الدعائيــة أو المزعجــة ألي

مســتخدم إنســتجرام.
تحظــر شــروط وأحــكام إنســتجرام صراحــة نشــر أي محتــوى تشــهيري علــى صفحاتــه ،وعليــه فــإن هــذا الحظــر يتماشــى مــع قوانيــن
الدولــة .لذلــك يجــب أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة ومعرفــة بالمخاطــر وذلــك بموجــب القانــون اإلماراتــي بالنســبة إلدعــاءات
التشــهير أو انتهــاك الخصوصيــة التــي تتمثــل باإلســتخدام غيــر المصــرح بــه لصــور أشــخاص آخريــن.
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1.3

الخصوصية:
تحظــر شــروط وأحــكام إنســتجرام المســتخدمين المســجلين مــن إســتخدام الخدمــة إلنتهــاك خصوصيــة كل منهــم اآلخــر.
ويشــمل ذلــك إســتخدام الخدمــة لغــرض نشــر المعلومــات الخاصــة أو الســرية عــن طريــق الخدمــة باإلضافــة إلــى معلومــات
بطاقــات االئتمــان أو الضمــان االجتماعــي أو أرقــام الهويــات الوطنيــة أو أرقــام الهواتــف أو عناويــن البريــد اإللكترونــي.
هــذه المحظــورات تتماشــى مــع قوانيــن الدولــة ،التــي تحظــر عمومـ ًا الصــور التــي تنتهــك خصوصيــة األفــراد .ومــن المهــم أن يحــرص
المســتخدمين علــى عــدم نشــر أي محتــوى خــاص أو غيــر الئــق علــى إنســتجرام األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى ســعي الشــخص المتضــرر
إلــى إزالــة المحتــوى.

1.4

أمن تقنية المعلومات:
تتضمن شروط وأحكام إنستجرام العديد من البنود المتعلقة بأمن تقنية المعلومات .يكمن تلخيص هذه البنود كالتالي:
•

تغيير أو تعديل خدمة إنستجرام أو موقع إلكتروني آخر لإليحاء بأنه تابع إلنستجرام.

•

تشــويش أو تعطيــل خدمــة إنســتجرام أو الخــوادم أو الشــبكات المتصلــة بخدمــة إنســتجرام ،عــن طريــق إرســال أي برمجيــات

خبيثــة أو فيروســات أو برمجيــات تجسســية أو خبيثــة أو أي تعليمــات برمجيــة أخــرى ذات طبيعــة ضــارة أو مدمــرة.
•

إدخال محتوى أو شيفرات أو تغيير في موقع إنستجرام.

•

إنشــاء حســابات مــع خدمــة إنســتجرام مــن خــال طــرق غيــر معتمــدة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال علــى الحصــر

إســتخدام األجهــزة اآلليــة أو المبرمجــة ومــا فــي حكمهــا (.)script, bot, spider, crawler, scraper
لــذا يجــب علــى المســتخدمين الحــرص علــى عــدم مخالفــة هــذه األحــكام ألن أي ســلوك غيــر الئــق فــي هــذا الشــأن يمكــن أن يــؤدي
إلــى تعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف.
يفــرض قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات فــي الدولــة التزامــات مماثلــة علــى األفــراد لغــرض إدارة التهديــدات األمنيــة علــى
اإلنترنــت ،ومــن الممكــن أن يشــكل خــرق شــروط وأحــكام إنســتجرام أيضـ ًا أســاس شــكوى بموجــب قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة
المعلومــات.
1.5

إلتزامات عامة:
هناك عدد من اإللتزامات األخرى التي ال تندرج تحت الفئات المذكورة أعاله مثل:
•

اســتخدام أســماء النطــاق أو عناويــن المواقــع اإللكترونيــة فــي إســم المســتخدم مــن دون الحصــول علــى الموافقــة الخطيــة

المســبقة مــن إنســتجرام.
•

التماس أو جمع أو استخدام بيانات إعتماد تسجيل الدخول التي تخص المستخدمين اآلخرين في إنستجرام.

•

إنشــاء حســاب ألي شــخص غيــر المســتخدم نفســه (بإســتثناء األشــخاص أو الشــركات المصرحــة بإنشــاء حســابات نيابــة عــن

الموظفيــن أو المتعامليــن).
تهــدف هــذه المحظــورات عمومــ ًا إلــى الحفــاظ علــى ســامة خدمــة إنســتجرام .فضــ ً
ا عــن توفيــر أســاس لتعطيــل حســاب
المســتخدم المخالــف ،ويمكــن أن يشــكل هــذا الســلوك خرقــ ًا لقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات.

 .2المخاطر
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تع ـرّض المســتخدمين للخطــر عندمــا يأتــي األمــر إلــى اإلعالنــات والمعلومــات الشــخصية.
عنــد إســتخدام خدمــة إنســتجرام يقــوم المســتخدمين بمنــح إنســتجرام الحــق بتبــادل المحتــوى الخــاص بهــم مــع المعلنيــن لغــرض الترويــج
لعالمــات تجاريــة محــددة فــي الصفحــات الخاصــة بالمســتخدمين .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم خدمــة إنســتجرام بمشــاركة المعلومــات
الشــخصية الخاصــة بالمســتخدمين المســجلين مــع مــزودي الخدمــات اآلخريــن لغــرض توفيــر خدمــة إنســتجرام.
2.1

الكشف عن المعلومات الخاصة بالمستخدمين:
تقوم خدمة إنستجرام بجمع المعلومات التالية من المستخدمين المسجلين:
•

المعلومات الشخصية (وتشمل عنوان البريد اإللكتروني ومعلومات الملف الشخصي والمحتوى الخاص بالمستخدم).
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•

معلومات تحليلية بما في ذلك معلومات عن اإلستخدام (أي الصفحات التي قمت بزيارتها وغيرها).

•

ملفات تعريف االرتباط ( )cookiesوالتقنيات المشابهة.

•

معلومات ملف السجل (مثل طلبات الويب وعنوان بروتوكول اإلنترنت ومعلومات متصفح اإلنترنت).

•

معرفات الجهاز (أي ملفات البيانات التي تحدد جهازك المحمول).

•

البيانات الوصفية.

وفقــ ًا لسياســة خصوصيــة إنســتجرام ،يحــق إلنســتجرام الكشــف عــن المعلومــات المذكــورة أعــاه ،التــي تــم جمعهــا مــن
المســتخدمين المســجلين ،ألطــراف أخــرى (بمــا فــي ذلــك مــزودي الخدمــات والمعلنيــن) .ولكــن بــدون معلومــات شــخصية
بأشــخاص محدديــن بذواتهــم.
2.2

اإلعالن
تعتبر عائدات اإلعالنات موردا ً مالي ًا لخدمة إنستجرام  .ولهذه الغاية يجوز إلنستجرام عرض اإلعالنات والعروض الترويجية.
ومــن خــال إســتخدام الخدمــة ،يقــوم المســتخدمين المســجلين بمنــح إنســتجرام الحــق فــي إســتخدام المحتــوى الخــاص بهــم
وفق ـ ًا لإلعالنــات والعــروض الترويجيــة فــي الخدمــة .وهــذا يعنــي أنــه  ،يجــوز الكشــف عــن محتــوى المســتخدم للمعلنيــن لغــرض
بيــع المنتجــات .ويبــدو أن هــذا يعنــي أنــه بإمــكان المعلنيــن إســتخدام محتــوى المســتخدم كوســيلة إلســتهداف اإلعالنــات (وليــس
مجــرد إســتخدام محتــوى المســتخدم ،كمــا لــو كان خــاص بهــم ،فــي الحمــات اإلعالنيــة وغيرهــا) .ينبغــي علــى المســتخدمين الذيــن
ال يريــدون اإلفصــاح عــن معلوماتهــم ألي شــخص آخــر خــارج دائــرة أصدقائهــم ،النظــر فــي هــذه المســألة قبــل الشــروع فــي إســتخدام
خدمــة إنســتجرام.

 .3اإلبالغ
نحــدد فــي هــذا القســم المســائل التــي قــد تواجــه مســتخدمي إنســتجرام ،مــن وقــت آلخــر ،واألدوات التــي يمكنهــم اســتخدامها لإلبــاغ عــن أي
نشــاط أو ســلوك ينتهــك حقوقهــم .عـ ً
ـادة مــا يخضــع المحتــوى الــذي يتعــارض مــع شــروط وأحــكام وسياســة خصوصيــة إنســتجرام لإلجــراءات
القانونيــة والحــذف مــن خدمــة إنســتجرام.
3.1

توفــر الخدمــة األدوات للمســتخدمين المســجلين لإلبــاغ عــن االدعــاءات .يمكــن اإلبــاغ عــن األنــواع التاليــة مــن االدعــاءات عــن

طريــق زيــارة الرابــط التالــي:

http://help.instagram.com/customer/portal/articles/270501

•

الحسابات المسروقة.

•

حسابات انتحال الشخصية.

•

األطفال دون السن القانونية.

•

المضايقة.

•

التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

•

إساءة االستخدام والرسائل غير المرغوب بها.

•

الكشف عن المعلومات الخاصة.

•

البالغات األخرى.

وقــد يتــم اتخــاذ إجــراءات قانونيــة أخــرى كإبــاغ النيابــة العامــة أو المحكمــة المختصــة ،وذلــك بإختــاف كل حالــة عــن أخــرى .فيمــا
يتعلــق بــكل مــا ســبق.
وبالتالــي يجــب علــى المســتخدمين المســجلين أن يضعــوا فــي الحســبان أنــه علــى الرغــم مــن أن مشــاركاتهم قــد تبــدو غيــر مهمــة
أو لفتــرة زمنيــة معينــة فقــط  ،فــإن العواقــب يمكــن أن تكــون العكــس تمامــا.

يعتمد هذا الملخص على مراجعة لشروط انستاغرام التالية :شروط االستخدام الصادرة بتاريخ  19يناير  ،2013وسياسة الخصوصية الصادرة بتاريخ  19يناير .2013

Instagram
Terms of Use dated 19 January 2013; Privacy Policy
dated 19 January 2013.
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Instagram is a mobile photo-sharing smartphone/tablet application. It allows registered users to take,
edit, upload and share photographs on different social media platforms, such as Facebook and
Twitter. One of the key aspects that makes Instagram so popular is the editing function, which allows
users to apply special effects to photographs by using ‘filters’. Users of Instagram are generally
individuals, although many companies have Instagram profiles to which they upload photos.
It is important that Instagram users familiarize themselves with all Instagram’s Terms and Conditions,
but for convenience we have reviewed Instagram’s Terms of Use and Privacy Policy to identify
‘key’ points that consumers should note. We have summarized these key points under the following
headings: Obligations, Risks and Reporting. We have used these headings because they allow us
to highlight the responsibility of users in relation to their use of Instagram, identify the risks that users
should note before electing to use Instagram, and set out the means available to users for lodging
complaints in respect of a breach of their rights.

1. Obligations
In this section, we consider the Terms and Conditions that prohibit users from posting certain types of
content on Instagram. It is important for users to note such terms and conditions because a breach
of such Terms and Conditions may result in consequences such as the removal of prohibited content
and the deactivation of the violating user’s account. Separate to the risk of breaching Instagram’s
Terms and Conditions, it is important to note that the type of conduct at issue could also attract
liability under UAE law.
1.1

Morality and proper conduct
Instagram’s Terms and Conditions place restrictions on content that may be posted on
Instagram. Registered users are prohibited from posting content that is inconsistent with public
morals and good conduct. Such content includes violent, nude, partially nude, discriminatory,
unlawful, infringing, hateful, pornographic or sexually suggestive photos or other content.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content that is contrary to public morals, the principles of Islam, and
the social and moral welfare of the State.

1.2

Harassment and defamation
Several provisions in the Instagram Terms and Conditions are pointed at harassment. Such
provisions are generally aimed at prohibiting users from using Instagram in order to:
• Harass, bully, abuse, threaten or intimidate people or entities; and
• Create or submit unwanted email, comments, likes or other forms of commercial or
harassing “spam” type communications to any Instagram users.
The Instagram Terms and Conditions explicitly prohibit the publication of defamatory content
on Instagram.
Again, these restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE.
Users should be aware of the risk under UAE law of claims of defamation or breach of
privacy involving the unauthorized use of photographs of other people.
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1.3

Privacy
The Instagram Terms and Conditions prohibit registered users from using the service to
breach the privacy of another. This includes by using the service in order to post private or
confidential information via the Service, including credit card information, social security or
national identity numbers, non-public phone numbers or non-public email addresses.
These prohibitions are consistent with the laws of the UAE, which generally prohibit the
publication of content, including photographs, which violate individual privacy. It is important
for users to take care that no private and inappropriate content is posted on Instagram that
may give rise to an aggrieved person seeking to have the content removed.

1.4

IT Security
The Instagram Terms and Conditions contain several provisions that relate to IT security.
Such provisions can be summarized as follows:
• Changing, modifying, adapting or altering the Instagram service or changing, modifying
or altering another website so as to solely imply that it is associated with Instagram;
• Interfering or disrupting the Instagram service or servers or networks connected to the
Instagram service, including by transmitting any worms, viruses, spyware, malware or any
other code of a destructive or disruptive nature;
• Injecting content or code or otherwise altering the Instagram site; and
• Creating accounts with the Instagram service through unauthorized means, including but
not limited to, by using an automated device, script, bot, spider, crawler or scraper.
Users should be careful not to violate these provisions because any inappropriate conduct
in this regard may result in Instagram deactivating the violating user’s account. In the UAE,
the Cyber Crime Law places similar obligations on individuals for the purpose of managing
online security threats, and it is possible that a breach of the Instagram Terms and Conditions
could also form the basis of a complaint under the Cyber Crimes Law.

1.5

Miscellaneous
There are a number of other obligations that do not neatly fall into the categories outlined
above. In summary there are prohibitions on:
• Using domain names or web URLs in their username without prior written consent from
Instagram;
• Soliciting, collecting or using the login credentials of other Instagram users; and
• Creating an account for anyone other than yourself (with the exception of people or
businesses expressly authorized to create accounts on behalf of their employees or clients).
These prohibitions are generally aimed at maintaining the integrity of the Instagram service.
As well as providing a basis for deactivating the violating user’s account, such conduct could
also breach the Cyber Crimes Law.

2. Risks
In this section, we consider the Terms and Conditions that expose users to risks when it comes to
advertising and personal information. By using Instagram, users grant Instagram the right to share
their content with advertisers for the purpose of ‘pushing’ particular brands into users’ timelines.
Additionally, Instagram shares registered users’ personal information with third party service providers
for the purpose of providing the Instagram service.

Instagram
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2.1

Sharing of your information
Instagram collects the following type of information from registered users:
• Personal information (including email address, profile information and user content);
• Analytics information including usage information (i.e. the web pages you visit, add-ons etc.)
• Cookies and similar technologies
• Log file information (e.g. web request, IP address and browser information)
• Device identifiers (i.e. data files that identify your mobile device)
• Metadata
Pursuant to Instagram’s Privacy Policy, Instagram is entitled to share the above mentioned
information, collected from registered users, with third parties (including service providers
and advertisers). However, registered users can take comfort in the fact that such information
is ‘anonymized’ so that it personal information is not identifiable.

2.2

Advertising
The Instagram service is supported by advertising revenue. To this end, Instagram may
display advertisements and promotions on the platform. By using the service, registered
users grant Instagram the right to use their content in conjunction with the advertising and
promotions on the service. This means that by virtue of using the Instagram service, user
content may be disclosed to advertisers for the purpose of selling products. This appears
to mean that advertisers can use user content as a means of targeting advertising (and not
simply use user content, as if it were their own, in advertising campaigns, etc.). Users that
don’t want their content disclosed to anyone other than their circle of friends should consider
this point before electing to use the Instagram service.

3. Reporting
In this section, we identify issues Instagram users may face, from time to time, and the tools they
can use to report activity and conduct that violates their rights. Generally, content that is contrary
to Instagram’s Terms and Conditions and Privacy Policy may be actionable and subject to removal
from Instagram.
3.1

The service provides tools for registered users to report claims. The following types of claims
may be reported by visiting http://help.instagram.com/customer/portal/articles/270501:
• Hacked accounts
• Impersonation accounts:
• Underage children
• Harassment or bullying
• Intellectual property infringement
• Abuse and spam
• Exposed private information
• Other types of reports
Depending on the facts of each matter, there may be actions that can be taken at law and
with the public prosecutor in relation to each of the above. Registered users must therefore
keep in mind that although their posts may seem temporary and trivial, the consequences
can be quite the opposite.

This summary is based on a review of the following Instagram terms: Terms of Use dated 19 January 2013;
Privacy Policy dated 19 January 2013.

جـي مــيــل
شروط الخدمة الصادرة بتاريخ  1مارس  ،2012وسياسة الخصوصية الصادرة
بتاريخ  24يونيو  ،2013وسياسات موقع جي ميل ،بنسختها المعدلة اعتبارا ً من 12
سبتمبر .2008
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جي ميل
جــي ميــل ( )Gmailهــو خدمــة بريــد إلكترونــي مجانــي تقدمهــا شــركة جوجــل وتتيــح للمســتخدمين المســجلين قــراءة واســتالم وإرســال
وتنظيــم الرســائل اإللكترونيــة .ويمكــن للمســتخدمين المســجلين فــي جــي ميــل الوصــول إلــى حســاب جــي ميــل الخــاص بهــم عبــر اإلنترنــت
أو عبــر الهاتــف الذكــي أو الحاســب اللوحــي .ومــن الســمات الرئيســة لخدمــة جــي ميــل هــو تكاملــه مــع محــرك جوجــل ،وهــو حــل تخزيــن ســحابي
ّ
يمكــن المســتخدمين مــن الوصــول إلــى معلوماتهــم المخزنــة (الصــور ،ورســائل البريــد اإللكترونــي ،والبيانــات ،والمعلومــات الشــخصية) علــى
محــرك جوجــل علــى أي جهــاز حاســب.
أصــدرت جوجــل شــروط خدمــة عامــة تســري علــى كافــة مســتخدمي جــي ميــل .ومــن المهــم لمســتخدمي جــي ميــل التعــرف علــى شــروط
االســتخدام ،وكذلــك سياســة خصوصيــة جوجــل وسياســات برنامــج جــي ميــل (ويُشــار إليهــا مجتمعــة باســم "الشــروط واألحــكام").

 .1اإللتزامات
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تحظــر علــى المســتخدمين إرســال أنــواع معينــة مــن المحتــوى عبــر جــي ميــل .كمــا
ســنتناول الشــروط واألحــكام التــي تحظــر علــى المســتخدمين نشــر أو تحميــل أو مشــاركة المحتــوى فــي المناطــق المتاحــة للجمهــور فــي
جــي ميــل .ومــن المهــم أن ينتبــه المســتخدمون إلــى هــذه الشــروط واألحــكام ،ألن انتهاكهــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب ،مثــل حــذف المحتــوى الــذي
ينتهــك الشــروط واألحــكام وتعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف .وخالفـ ًا لمخاطــر انتهــاك الشــروط واألحــكام ،مــن المهــم أن نــدرك بــأن
نــوع الســلوك قــد يســتتبع تحمــل المســؤولية القانونيــة طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

األخالق والسلوك الالئق:
غير الئق .وتشمل المحظورات المحددة ما يلي:
•

إنشــاء حســابات متعــددة لمســتخدم واحــد فيمــا يتعلــق بــأي انتهــاك للشــروط واألحــكام أو إنشــاء حســابات مســتخدم

بواســطة وســائل تلقائيــة أو تحــت ادعــاءات كاذبــة أو مــزورة.
•

انتحــال هويــة شــخص آخــر (عــن طريــق اســتخدام عنــوان بريــد إلكترونــي أو غيــر ذلــك) أو تشــويه ســمعتك أو مصــدر أي بريــد

إلكترونــي.

1.2

•

تشجيع القيام بأنشطة غير قانونية.

•

استخدام جي ميل النتهاك الحقوق القانونية (مثل حقوق الخصوصية والدعاية) لآلخرين.

السلوك غير األخالقي والتحرش وتشويه السمعة:
إن العديــد مــن األحــكام الــواردة فــي الشــروط واألحــكام موجهــة للتحــرش ،وتهــدف هــذه األحــكام بصفــة عامــة إلــى منــع
المســتخدمين مــن اســتخدام جــي ميــل فــي:
•

إرســال أو تحميــل أو توزيــع أو نشــر أو عــرض القيــام بذلــك فيمــا يتعلــق بــأي محتــوى غيــر قانونــي أو محتــوى مشــوه للســمعة

أو مزعــج أو مســيء أو احتيالــي أو مخالــف أو فاحــش أو غيــر مرغــوب فيــه.
•

بالقصر.
إرسال محتوى قد يضر
ّ

إن هــذه القيــود ال تزيــد عــن تلــك التــي يتوقعهــا المســتخدمون فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،والتــي تحظــر نشــر
محتــوى مخالــف لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ومبــادئ الشــريعة اإلســامية واألعــراف االجتماعيــة واألخالقيــة لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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1.3

أمن تقنية المعلومات:
تحتــوي الشــروط واألحــكام علــى العديــد مــن األحــكام التــي تتعلــق بأمــن تقنيــة المعلومــات .ويمكــن تلخيــص هــذه األحــكام علــى
النحــو التالــي:
•

يحظــر علــى المســتخدمين توليــد أو تيســير إرســال رســائل البريــد اإللكترونــي التجاريــة غيــر المرغــوب فيهــا .ويشــمل هــذا

النشــاط ،علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:
 تقليــد أو انتحــال هويــة شــخص آخــر أو عنــوان بريــده اإللكترونــي ،أو إنشــاء حســابات مزيفــة لغــرض إرســال رســائل البريــداإللكترونــي غيــر المرغــوب فيهــا.
 إرسال رسائل البريد اإللكتروني غير المصرح بها عبر خوادم مفتوحة خارجية. إرســال رســائل البريــد اإللكترونــي غيــر المرغــوب فيهــا إلــى أعــداد كبيــرة مــن عناويــن البريــد اإللكترونــي التــي تخــص األفــراد و/أو الكيانــات التــي ال يرتبــط المســتخدم بعالقــة مســبقة معهــا.
•

يحظــر علــى المســتخدمين أيضــ ًا توزيــع الفيروســات ،وديــدان الحاســوب ،والثغــرات ،والشــفرات الضــارة ،والملفــات الفاســدة،

والخــدع ،أو أيــة عناصــر أخــرى ذات طبيعــة ضــارة أو خادعــة عمــداً.
وينبغــي أن يحــرص المســتخدمون علــى عــدم انتهــاك هــذه األحــكام ،ألن أي ســلوك غيــر الئــق فــي هــذا الســياق قــد يــؤدي إلــى قيــام
جوجــل بتعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف .وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يفــرض قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة
المعلومــات التزامــات مماثلــة علــى األفــراد ،بهــدف إدارة أخطــار األمــن اإللكترونــي ،ومــن الممكــن أن يمثــل انتهــاك شــروط وأحــكام
جوجــل أساس ـ ًا لتقديــم شــكوى طبق ـ ًا لقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات.
1.4

أحكام متنوعة:
هناك عدد من االلتزامات األخرى التي ال تندرج بشكل تام ضمن الفئات المشار إليها آنف ًا .وبإيجاز:
•

يطلــب مــن المســتخدمين تســجيل الدخــول إلــى حســاب البريــد اإللكترونــي الخاصــة بهــم مــرة واحــدة علــى األقــل كل تســعة

( )9أشــهر .ويجــوز لشــركة جوجــل إنهــاء حســاب المســتخدم إذا فشــل المســتخدم فــي القيــام بذلــك.
•

ال يجــوز للمســتخدمين نقــل الملكيــة الفكريــة لشــخص آخــر بشــكل غيــر قانونــي أو غيرهــا مــن المعلومــات الســرية دون

الحصــول علــى إذن مالكهــا أو مرخصهــا.
•

يحظر على المستخدمين إزالة أو تغيير أو حجب أية إشعارات قانونية معروضة في جي ميل أو بالتزامن معه.

 .2المخاطر
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تعــرض المســتخدمين للمخاطــر ذات الصلــة باإلعالنــات والمعلومــات الشــخصية.
وباســتخدامهم خدمــة جــي ميــل ،يمنــح المســتخدمون جوجــل (وشــركائها) حــق اســتخدام ،واســتضافة ،وتخزيــن ،وإعــادة إنتــاج ،وتعديــل،
وإنشــاء أعمــال مشــتقة ،وإرســال ذلــك المحتــوى ونشــره وتنفيــذه عالنيــة ،وعرضــه عالنيــة وتوزيعــه (بالقــدر الــذي يكــون معــه هــذا المحتــوى
متاحـ ًا فــي النطــاق العــام) .وتقتصــر الحقــوق الممنوحــة علــى أغــراض محــدودة تتمثــل فــي تشــغيل وتعزيــز وتحســين خدمــة جــي ميــل ،وتطويــر
خدمــات جوجــل جديــدة.
وفــي ضــوء الطبيعــة الشــخصية لخدمــة جــي ميــل ،وحقيقــة أن المعلومــات التــي يتــم تشــاركها عالنيــة باســتخدام جــي ميــل قــد تكــون قابلــة
للبحــث بواســطة محــركات البحــث األخــرى ،ينبغــي أن يأخــذ المســتخدمون حذرهــم عنــد اســتخدام الخدمــة ،حتــى ال يفصحــوا عــن أيــة معلومــات
خاصــة فــي النطــاق العــام .ويُعــد المســتخدمون مســؤولين عــن أيــة معلومــات شــخصية يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي النطــاق العــام ،ومــن ثــم
ينبغــي أن يكونــوا علــى درايــة بــأن أي إفصــاح عــن أيــة معلومــات شــخصية تخــص شــخص ًا آخــر ،دون الحصــول علــى موافقتــه ،قــد يمثــل انتهــاك ًا
لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
2.1

استخدام ومشاركة معلومات المستخدم:
يجمع جي ميل النوع التالي من المعلومات من المستخدمين المسجلين:
•

المعلومات الشخصية (بما في ذلك االسم ،وعنوان البريد اإللكتروني ،والعنوان ،ورقم الهاتف).
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•

ملفات االرتباط وغيرها من التقنيات المماثلة.

•

معلومات عن الموقع.

•

معلومــات ملــف التســجيل (مثــل عنــوان بروتوكــول اإلنترنــت ومعلومــات أحــداث الجهــاز ،مثــل نشــاط النظــام ،ومعلومــات

المتصفــح).
ويحــق لجــي ميــل مشــاركة المعلومــات ســالفة الذكــر ،التــي تــم جمعهــا مــن المســتخدمين المســجلين ،مــع أطــراف خارجيــة (بمــن
فــي ذلــك مقدمــو الخدمــة والســلطات القانونيــة والتنظيميــة وشــركات الدعايــة واإلعــان).
وسيســتخدم جوجــل هــذه المعلومــات لتحســين خدماتــه وتوفــر محتــوى مصمــم خصيص ـ ًا للمســتخدمين ،مثــل مصطلحــات
البحــث المقترحــة واإلعالنــات المســتهدفة .ويجــوز لشــركة جوجــل أيضـ ًا الجمــع بيــن المعلومــات الشــخصية للمســتخدم مــن جــي
ميــل مــع المعلومــات (بمــا فــي ذلــك المعلومــات الشــخصية) مــن خدمــات جوجــل األخــرى  -مثــل يوتيــوب .ويوضــح جوجــل بأنــه قــد
يقــوم بذلــك بهــدف التيســير علــى المســتخدم بتبــادل األشــياء مــع أشــخاص آخريــن معروفيــن لهــذا المســتخدم.

 .3اإلبالغ عن المشكالت
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدمو جــي ميــل ،مــن وقــت آلخــر ،واألدوات التــي قــد يســتخدمونها لإلبــاغ عــن
أي نشــاط أو ســلوك قــد ينتهــك حقوقهــم .وحســب وقائــع كل حــدث ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا بموجــب القانــون وبموجــب
تعليمــات الســلطة القضائيــة.
3.1

التصيد االحتيالي والرسائل غير المرغوبة وقرصنة الحسابات وإساءة االستعمال
قــد يجــد مســتخدمو جــي ميــل المســجلين ،مــن آن آلخــر ،أنهــم وقعــوا ضحيــة لعمليــة تصيــد احتيالــي ،أو أنهــم تلقــوا رســائل بريــد
إلكترونــي غيــر مرغوبــة أو مســيئة ،أو أن حســابهم تــم اختراقــه .ولإلبــاغ عــن الحــادث ،يجــب علــى المســتخدمين زيــارة الموقــع
اإللكترونــي https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=2TS=1115647 :واتبــاع التعليمــات
إلبــاغ هــذه المســألة لشــركة جوجــل.

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة للشــروط التاليــة :شــروط الخدمــة الصــادرة بتاريــخ  1مــارس  ،2012وسياســة الخصوصيــة الصــادرة بتاريــخ  24يونيــو  ،2013وسياســات موقــع جــي
ميــل ،بنســختها المعدلــة اعتبــارا ً مــن  12ســبتمبر .2008
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online or via a smartphone or tablet. A key feature of Gmail is Gmail’s integration with Google Drive,
a cloud storage solution enabling users to access their stored information (photographs, emails,
data, personal information) on Google Drive on any computer.
Google has general Terms of Service that applies to users of Gmail. It is important for users of
Gmail to familiarise themselves with the Terms of Use, as well as Google’s Privacy Policy and Gmail
Program Policies (collectively, “Terms and Conditions”).

1. Obligations
In this section, we consider the Terms and Conditions that prohibit users from transmitting certain
types of content through Gmail. We also consider the Terms and Conditions that prohibit users from
posting, uploading or sharing content in publicly available areas of Gmail. It is important for users
to take note of their obligations under these Terms and Conditions because a breach of such Terms
and Conditions may result in consequences such as the removal of content that violates the Terms
and Conditions, or the deactivation of the violating user’s account. Separate to the risk of breaching
the Terms and Conditions, it is important to note that the type of conduct at issue could also attract
liability under UAE law.
1.1

Proper conduct
Several provisions in the Terms and Conditions prohibit registered users from engaging in
improper conduct. Specific prohibitions include:
• Creating multiple user accounts in connection with any violation of the Terms and Conditions
or creating user accounts by automated means or under false or fraudulent pretenses;
• Impersonating another person (via the use of an email address or otherwise) or otherwise
misrepresent yourself or the source of any email;
• Promoting or encouraging illegal activity; and
• Using Gmail to violate the legal rights (such as rights of privacy and publicity) of others.

1.2

Immoral conduct, harassment and defamation
Several provisions in the Terms and Conditions are pointed at harassment. Such provisions
are generally aimed at prohibiting users from using Gmail to:
• send, upload, distribute, disseminate or offer to do the same with respect to any unlawful,
defamatory, harassing, abusive, fraudulent, infringing, obscene, or otherwise objectionable
content; and
•
transmit content that may be harmful to minors.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content that is contrary to public morals, the principles of Islam, and
the social and moral welfare of the UAE.
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1.3

IT security
The Terms and Conditions contain several provisions that relate to IT security. Such provisions
can be summarised as follows:
• Users are prohibited from generating or facilitating unsolicited commercial email ("spam").
Such activity includes, but is not limited to:
- Imitating or impersonating another person or his, her or its email address, or creating
false accounts for the purpose of sending spam.
- Sending unauthorised mail via open, third-party servers.
- Sending unsolicited emails to significant numbers of email addresses belonging to
individuals and/or entities with whom the user has no preexisting relationship.
•
Users are also prohibited from intentionally distribute viruses, worms, defects, Trojan
horses, corrupted files, hoaxes, or any other items of a destructive or deceptive nature, as
well as conducting or forwarding pyramid schemes.
Users should be careful not to violate these provisions because any inappropriate conduct
in this regard may result in Google deactivating the violating user’s account. In the UAE,
the Cyber Crime Law places similar obligations on individuals for the purpose of managing
online security threats, and it is possible that a breach of the Terms and Conditions could also
form the basis of a complaint under the Cyber Crimes Law.

1.4

Miscellaneous
There are a number of other obligations that do not neatly fall into the categories outlined
above. In summary:
•
Users are required to sign into their email account at least once every nine (9) months.
Google may terminate a user’s account if a user fails to do so.
•
Users may not illegally transmit another's intellectual property or other proprietary
information without such owner's or licensor's permission.
• Users are prohibited from removing, altering or obscuring any legal notices displayed in
or along with Gmail

2. Risks
In this section, we consider the Terms and Conditions that expose users to risks when it comes to
advertising and personal information. By using Gmail, users grant Google (and its partners) the
right to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works, communicate, publish, publicly
perform, publicly display and distribute such content (to the extent such content is in the public
domain). The rights granted are for the limited purpose of operating, promoting, and improving
Gmail, and developing new Google services.
In light of the personal nature of Gmail, and the fact that information shared publicly using Gmail
may be indexable by search engines (including Google), users should take care when using this
service so as to not disclose any private information into the public domain. Users are responsible
for any personal information disclosed in the public domain and as such, should be aware that any
disclosure of private information about someone else, without that person’s permission, may breach
UAE law.
2.1

Using and sharing of user information
Gmail collects the following type of information from registered users:
• personal information (including name, email address, address, telephone number);
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• cookies and similar technologies;
• location information; and
• log file information (e.g. IP address and device event information such as crashes, system
activity and browser information).
Google is entitled to share the above mentioned information, collected from registered users,
with various third parties (including service providers, legal and regulatory authorities and
advertisers).
Google will use this information to improve its services and to offer users tailored content,
such as suggested search terms and targeted advertising. Google may also combine a
user’s personal information from Gmail with information (including personal information) from
other Google services – such as YouTube. Google explains that it may do this to make it
easier for a user to share things with other people known to that user.

3. Reporting
In this section, we identify issues Gmail users may face, from time to time, and the tools they can use
to report activity and conduct that violates their rights. Depending on the facts of each matter, there
may also be actions that can be taken at law and with the public prosecutor.
3.1

Phishing, spam, account hacking, abuse
Registered users of Gmail may, at one time or another, find that they are the victim of a
phishing scam, or that they are the recipient of spam or abusive emails, or find that their
account has been compromised. To report the incident, users should visit https://support.
google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=2#ts=1115647 and follow the prompts to report
the matter to Google. Registered users of Gmail may, at one time or another, find that they
are the victim of a phishing scam, or that they are the recipient of spam or abusive emails,
or find that their account has been compromised. To report the incident, users should visit
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=2#ts=1115647 and follow the
prompts to report the matter to Google.

This summary is based on a review of the following terms: Terms of Service, dated 1 March 2012; Privacy
Policy, dated 24 June 2013; Gmail Program Policies, updated as of 12 September 2008..

متجر تطبيقات آبل
شروط الخدمة الصادرة وفق آخر تحديث لها في  3ديسمبر  ،2012وسياسة
الخصوصية وفق آخر تحديث لها في  1أبريل .2013
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متجر تطبيقات آبل
يمكــن الوصــول إلــى تطبيقــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة عبــر أجهــزة آبــل ( .)Appleويمكــن للمســتخدمين الذيــن يمتلكــون جهــاز آبــل
وهويــة آبــل زيــارة "متجــر آبــل" ( )Apple Storeوتحميــل مختلــف تطبيقــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة ،مجانـ ًا أو مقابــل رســوم ،والتــي طورتها
آبــل ("تطبيقــات آبــل") أو تــم تطويرهــا عــن طريــق أطــراف ثالثــة ("تطبيقــات الطــرف الثالــث") (ويُشــار إليهــا مجتمعـ ً
ـة باســم "التطبيقــات").
أصــدرت شــركة آبــل الشــروط واألحــكام العامــة التــي تنطبــق علــى كافــة مســتخدمي آبــل! ومــن المهــم أن يتعــرف مســتخدمو متجــر آبــل علــى
هــذه الشــروط واألحــكام ،عــاوة علــى سياســة الخصوصيــة التــي تطبقهــا (ويُشــار إليهــا مجتمعــة باســم "الشــروط واألحــكام").
وفيمــا يلــي أدنــاه الجوانــب الرئيســة للشــروط واألحــكام التــي ينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بهــا عنــد الوصــول إلــى متجــر آبــل
وتحميــل واســتخدام تطبيقــات آبــل علــى أجهــزة آبــل الخاصــة بهــم:

 .1تطبيقات آبل وتطبيقات األطراف الثالثة
فــي كل مــرة يقــوم المســتخدم فيهــا بشــراء ترخيــص ألي مــن تطبيقــات آبــل مــن خــال متجــر التطبيقــات ،فإنــه يبــرم اتفاقيــة ترخيــص مــع
شــركة آبــل .وفــي كل مــرة يقــوم المســتخدم فيهــا بشــراء أي مــن تطبيقــات األطــراف الثالثــة مــن خــال متجــر التطبيقــات ،فإنــه يبــرم اتفاقيــة
ترخيــص مــع الطــرف الثالــث وليــس مــع آبــل .وفــي هــذه الحــاالت ،يكــون الطــرف الثالــث هــو وحــده المســؤول عــن التطبيــق وليــس آبــل.

 .2المعلومات الشخصية على التطبيقات
إذا كان المســتخدم يســتخدم التطبيــق لنشــر أو تبــادل المعلومــات الشــخصية ،فــإن تلــك المعلومــات الشــخصية المشــتركة ســتكون مرئيـ ً
ـة
للمســتخدمين اآلخريــن ،ويمكــن قراءتهــا أو جمعهــا أو اســتخدامها مــن قبلهــم .علــى ســبيل المثــال ،ســيكون اســتخدام تطبيــق فيســبوك
لتبــادل اســمك وعنــوان بريــدك اإللكترونــي مرئي ـ ًا ألصدقائــك علــى فيســبوك (وربمــا أشــخاص آخريــن ،وهــذا يتوقــف علــى مســتوى إعــدادات
الخصوصيــة الخاصــة بــك).

 .3الخدمات المعتمدة على الموقع
يقــدم بعــض التطبيقــات خدمــات معتمــدة علــى الموقــع (الخدمــات المعتمــدة علــى الموقــع هــي إحــدى الفئــات العامــة للخدمــات علــى مســتوى
البرامــج الحاســوبية المســتخدمة ،تشــمل ضوابــط محــددة عــن مــكان ووقــت البيانــات ).وإذا اختــار مســتخدم اســتخدام خدمــات الموقــع التــي
يوفرهــا مــزود الخدمــة ،فإنــه يجــوز لشــركة أبــل وشــركائها وللمرخــص لهــم جمــع واســتخدام وتبــادل بيانــات الموقــع الدقيقــة مــع مــزودي
التطبيــق ،بمــا فــي ذلــك الموقــع الجغرافــي فــي الوقــت الحقيقــي لجهــاز آبــل الخــاص بالمســتخدم.
3.1

إذا لــم يرغــب المســتخدم فــي أن يتــم جمــع موقعــه أو اســتخدامه أو مشــاركته فــي هــذه الظــروف (أو أيــة ظــروف أخــرى تقــدم بــل
فيهــا هــذه الخدمــات ،مثــل ميــزة "" "Find My iPhoneابحــث عــن جهــاز آي فــون الخــاص بــي" الميــزة) ،فإنــه ينبغــي علــى المســتخدم
اختيار الخروج من تلك الخدمة.

3.2

إذا اختــار المســتخدم اســتخدام تلــك الخدمــة ،ســتخضع أي معلومــات تــم جمعهــا مــن قبــل مــزود التطبيــق الخارجــي لممارســات
الخصوصية التي يطبقها ذلك الطرف الثالث .ويجب على المستخدمين التعرف على مثل هذه الممارسات.
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 .4عمليات الشراء ضمن التطبيق
قــد تتضمــن بعــض التطبيقــات خاصيــة وظيفيــة تمكــن المســتخدم مــن شــراء خدمــات إضافيــة أو تراخيــص الســتخدامات إضافيــة أو محتــوى
إضافــي يســتخدمه داخــل التطبيــق نفســه .ويجــب علــى المســتخدمين مالحظــة مــا يلــي:
4.1

ال يمكن نقل عمليات الشراء ضمن التطبيق بين أجهزة آبل ،وال يمكن سوى تحميلها ،وبعدما يتم تحميلها فإنه ال يمكن استبدالها.

4.2

افتراضيــ ًا ،يجــب علــى المســتخدمين المصادقــة علــى المشــتريات ضمــن التطبيــق بشــكل منفصــل عــن أي
مصادقــة لشــراء التطبيــق نفســه .وإذا لــم يرغــب المســتخدم فــي االســتفادة مــن ميــزة الســامة هــذه ،فإنــه يمكنــه
إيقــاف القــدرة علــى القيــام بعمليــات الشــراء ضمــن التطبيــق علــى جهــاز آبــل عــن طريــق اتبــاع الخطــوات الموضحــة فــي
http://support.apple.com/kb/HT4213

 .5االشتراكات ضمن التطبيق
قــد تتضمــن بعــض التطبيقــات وظيفــة تمكنــك مــن الحصــول علــى المحتــوى علــى أســاس االشــتراك .ويجــب علــى المســتخدمين مالحظــة
مــا يلــي:
5.1

أن االشتراكات ضمن التطبيق ،والتي تم سداد ثمنها ،غير قابلة لالسترداد.

5.2

افتراضيــ ًا ،ســتتجدد االشــتراكات ضمــن التطبيــق تلقائيــ ًا للفتــرة الزمنيــة المطبقــة التــي اختارهــا المســتخدم.
وعنــد االقتضــاء ،ســيتم شــحن حســاب آبــل الخــاص بالمســتخدم خــال فتــرة ال تزيــد عــن  24ســاعة قبــل انتهــاء فتــرة
االشــتراك فــي التطبيــق الحالــي  .ويمكــن للمســتخدم إلغــاء التجديــد التلقائــي الشــتراكات التطبيــق عــن طريــق اختيــار "إدارة
اشــتراكات التطبيــق" فــي حســاب آبــل الخــاص بالمســتخدم ،ومــن ثــم اختيــار االشــتراك فــي التطبيــق الــذي يرغــب فــي تعديلــه.

5.3

سيتم إيقاف ميزة التجديد التلقائي لالشتراك في التطبيق إذا قام مزود التطبيق بزيادة سعر االشتراك في التطبيق.

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة للشــروط التاليــة :شــروط الخدمــة الصــادرة وفــق آخــر تحديــث لهــا فــي  3ديســمبر  ،2012وسياســة الخصوصيــة وفــق آخــر تحديــث لهــا فــي 1
أبريــل .2013

Apple App Store
Terms and Conditions, last updated 3 December 2012; Privacy
Policy, last updated 1 April 2013.
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Apple App Store
Social media applications are accessible via Apple devices. Users with an Apple device and an Apple
ID can visit Apple’s “App Store” and download for free or for a fee various social media applications
either developed by Apple (“Apple Apps”) or by third parties (“Third Party Apps”) (collectively, “Apps”).
Apple has general terms and conditions that apply to Apple users. It is important for users of the App
Store to familiarise themselves with these terms and conditions, as well as Apple’s Privacy Policy
(collectively, “Terms and Conditions”).
We set out below the key aspects of the Terms and Conditions that users need to be aware of when
accessing the App Store and downloading and using Apps on their Apple device:

1. Apple Apps and third party Apps
Each time a user purchases a license to an Apple App through the App Store, it is entering into a
license agreement with Apple. Each time a user purchases a Third Party App through the App Store,
it is entering into a license agreement with the third party and not Apple. In these instances, the third
party is solely responsible for its Third Party App and not Apple.

2. Personal information in Apps
If a user uses an App to post or share personal information, then that shared personal information is
visible to other users and can be read, collected or used by them. For example, using the Facebook
App to share your name and email address will be visible to your Facebook friends (and possibly
other people, depending on the level of your privacy settings in the Facebook App).

3. Location based services
Some Apps provide location-based services (location based services are a general class of computer
program-level services used to include specific controls for location and time data.) If a user opts
in to an App provider’s location services, Apple and its partners and licensees may collect, use
and share with App providers precise location data, including the real-time geographic location of a
user’s Apple device.
3.1

If a user does not wish for its location to be collected, used and shared in these circumstances
(or any other circumstances where Apple may offer these services, such as the “Find My
iPhone” feature), then the user should choose to opt-out from such offering.

3.2

If a user opts in, then any information collected by the third party App provider is governed by
the third party’s privacy practices. Users should familiarise themselves with such practices.

4. In-Apps purchases
Some Apps may include functionality that enables a user to purchase additional services or licenses
to additional functionality or content for use within the App itself. Users should note that:
4.1

In-App purchases cannot be transferred amongst Apple devices, they can only be downloaded
one and after being downloaded, they cannot be replaced.

Apple App Store
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4.2

By default, users must authenticate in-App purchases separately from any authentication to
purchase an App itself. Should a user not wish to avail themselves of this safety feature, he
or she can turn off the ability to make in-App purchases on their Apple device by following the
steps outlined at http://support.apple.com/kb/HT4213.

5. In-Apps subscriptions
Certain Apps may include functionality that enables you to acquire content on a subscription basis.
Users should note that:
5.1

In-App subscriptions which have been paid for are non-refundable.

5.2

By default, in-App subscriptions will automatically renew for the applicable time period a
user has selected, and, where applicable, the user’s Apple account will be charged no more
than 24-hours prior to the expiration of the current in-App subscription. A user may cancel
automatic renewal of paid in-App subscriptions by selecting “Manage App Subscriptions” in
the user’s Apple account, and then selecting the in-App subscription he or she wishes to
modify.

5.3

The auto-renew feature of an in-App subscription will be turned off if the App provider
increases the price of the in-App subscription.

This summary is based on a review of the following terms: Terms and Conditions, last updated 3 December
2012; Privacy Policy, last updated 1 April 2013.

مايكروسوفت أوتلوك
شروط الخدمة ،الصادرة بتاريخ  19أكتوبر  ،2012وسياسة الخصوصية عبر اإلنترنت
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مايكروسوفت أوتلوك (إم إس إن هوتميل سابق ًا)
تــم اســتبدال برنامــج إم إس إن هوتميــل ( )MSN Hotmailببرنامــج مايكروســوفت أوتلــوك ( ،)Outlookفــي عــام  .2013ومــع ذلــك ،يمكــن
لمســتخدمي إم إس إن هوتميــل المســجلين الوصــول إلــى حســاباتهم إم إس إن هوتميــل الخاصــة بهــم عبــر برنامــج أوتلــوك (ودون الحاجــة
إلنشــاء حســاب بريــد إلكترونــي علــى " ."@outlook.comأوتلــوك هــو برنامــج مديــر المعلومــات الشــخصية الــذي يحتــوي علــى العديــد مــن
التطبيقــات ،مثــل البريــد اإللكترونــي ،والتقويــم ،وإدارة المهــام ،وتدويــن المالحظــات ،ومديــر االتصــال.
ـواء بحســاب
أصــدرت مايكروســوفت شــروط خدمــة عامــة تســري علــى كافــة المســتخدمين الذيــن يســتخدمون الخدمــات مثــل أوتلــوك (سـ ً
بريــد إلكترونــي علــى " "@outlook.comأو " .)"@hotmail.comومــن المهــم لمســتخدمي أوتلــوك التعــرف علــى شــروط اتفاقيــة الخدمات
هــذه ،وكذلــك سياســة الخصوصيــة عبــر اإلنترنــت ،وملحــق بيــان خصوصيــة اإلعالنــات ،ومدونــة قواعــد الســلوك لــدى مايكروســوفت (ويُشــار
إليهــا مجتمعــة باســم "الشــروط واألحــكام").

 .1اإللتزامات
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تحظــر علــى المســتخدمين إرســال أنــواع معينــة مــن المحتــوى عبــر أوتلــوك .كمــا ســنتناول
الشــروط واألحــكام التــي تحظــر علــى المســتخدمين نشــر أو تحميــل أو مشــاركة المحتــوى فــي المناطــق المتاحــة للجمهــور فــي أوتلــوك .ومــن
المهــم أن ينتبــه المســتخدمون إلــى هــذه االلتزامــات الــواردة فــي الشــروط واألحــكام ،ألن انتهاكهــا قــد يــؤدي إلــى عواقــب ،مثــل حــذف المحتــوى
الــذي ينتهــك الشــروط واألحــكام وتعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف .وخالفـ ًا لمخاطــر انتهــاك الشــروط واألحــكام ،مــن المهــم أن نــدرك
بــأن نــوع الســلوك قــد يســتتبع تحمــل المســؤولية القانونيــة طبقـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

السلوك الالئق:
يحظــر علــى المســتخدمين المســجلين إرســال أو نشــر أو نقــل أو توزيــع أو تحميــل محتــوى علــى أو مــن خــال أوتلــوك بشــكل ال يتفــق
مــع اآلداب العامــة والســلوك الالئــق .ويتضمــن هــذا المحتــوى أي محتــوى قــد:
•

يصــور العــري مــن أي نــوع بمــا فــي ذلــك العــري البشــري الكامــل أو الجزئــي أو العــري غيــر البشــري مثــل الرســوم المتحركــة أو

الخيــال اإلبداعــي أو القصــص المصــورة.
•

يحــرض علــى أو يدعــو إلــى أو ينشــر مــواد إباحيــة أو فحــش أو ابتــذال أو ألفــاظ نابيــة أو الكراهيــة أو التعصــب أو العنصريــة أو العنــف

الــذي ال مبــرر لــه.
•

يعتبــر غيــر قانونــي أو ينتهــك أيــة قوانيــن محليــة أو وطنيــة مطبقــة ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر ،المــواد اإلباحيــة

لألطفــال أو الجنــس مــع الحيوانــات أو ســفاح المحــارم أو المخــدرات غيــر المشــروعة أو قرصنــة البرمجيــات.
وال تزيــد هــذه القيــود عمــا يتوقعــه المســتخدمون طبق ـ ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،التــي تحظــر نشــر أي محتــوى
مخالــف لألخــاق العامــة ومبــادئ الشــريعة اإلســامية واألعــراف االجتماعيــة واألخالقيــة للدولــة.
1.2

التحرش وتشويه السمعة:
إن العديــد مــن األحــكام الــواردة فــي الشــروط واألحــكام موجهــة للتحــرش وتشــويه الســمعة ،وتهــدف هــذه األحــكام بصفــة عامــة
إلــى منــع المســتخدمين مــن اســتخدام أوتلــوك فــي:
•

اإلضرار بالقاصرين أو استغاللهم بأي شكل من األشكال.

•

تهديــد فــرد أو مجموعــة أفــراد أو مالحقتهــم أو التشــهير بهــم أو االحتيــال عليهــم أو الحــط مــن قدرهــم أو إيذائهــم أو

ترهيبهــم ألي ســبب مــن األســباب ،ومــن بينهمــا العمــر أو الجنــس أو اإلعاقــة أو العــرق أو الميــول الجنســية أو الديــن أو تحــرض أو
تشــجيع أي شــخص آخــر للقيــام بذلــك.
ونؤكــد مجــددا ً أن العديــد مــن القيــود الــواردة أدنــاه ال تزيــد عــن تلــك التــي يتوقعهــا المســتخدمون فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة .وينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بمخاطــر دعــاوى تشــويه الســمعة أو انتهــاك الخصوصيــة طبق ـ ًا لقوانيــن
دولــة اإلمــارات ،بمــا فــي ذلــك االســتخدام غيــر المصــرح بــه للمعلومــات أو الصــور الخاصــة باآلخريــن.
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1.3

أمن تقنية المعلومات:
تحتــوي الشــروط واألحــكام علــى العديــد مــن األحــكام المرتبطــة بأمــن تقنيــة المعلومــات ،وتهــدف هــذه األحــكام بصفــة عامــة إلــى
منــع المســتخدمين مــن اســتخدام أوتلــوك فــي:
•

التمــاس أو جمــع معلومــات شــخصية عــن أي قاصــر (أي شــخص دون ســن  ،)18بمــا فــي ذلــك ،ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

االســم ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،وعنــوان المنــزل ،ورقــم الهاتــف ،أو اســم المدرســة.
•

انتهــاك خصوصيــة أي فــرد مــن خــال محاولــة جمــع أو تخزيــن أو نشــر معلومــات خاصــة أو شــخصية ،مثــل كلمــات الســر،

ومعلومــات الحســاب ،وأرقــام بطاقــات االئتمــان ،والعناويــن ،أو غيرهــا مــن المعلومــات ذات الصلــة دون علمــه وموافقتــه.
•

إتــاف أو تعطيــل ،أو تعمــد إتــاف أو تعطيــل ،حاســب مســتخدم آخــر أو الســماح لمســتخدم أو غيــره الوصــول بصــورة غيــر

شــرعية للبرمجيــات أو تجــاوز اإلجــراءات األمنيــة علــى مواقــع اإلنترنــت ،أو الخــوادم ،بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر
رســائل البريــد اإللكترونــي غيــر المرغوبــة.
•

إرســال رســائل بريــد إلكترونــي تحتــوي علــى "بريــد غيــر مرغــوب فيــه ' أو "المزعــج" أو "سلســلة مــن الرســائل"" ،أو المخططــات

الهرميــة" أو التســويق بالعمولــة" أو اإلعالنــات التجــاري غيــر المرغــوب فيهــا ،أو اعتبارهــا كذلــك.
•

محاولــة التالعــب بالخدمــات ،بمــا فــي ذلــك األنظمــة ذات الســمعة المرموقــة ،مــن خــال انتهــاك أي مــن أحــكام الشــروط

واألحــكام ،بالتواطــؤ مــع اآلخريــن أو باســتخدام ملفــات تعريفيــة متعــددة.
وينبغــي أن يحــرص المســتخدمون علــى عــدم انتهــاك هــذه األحــكام ،ألن أي ســلوك غيــر الئــق فــي هــذا الســياق قــد يــؤدي إلــى قيــام
مايكروســوفت بتعطيــل حســاب المســتخدم المخالــف .وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،يفــرض قانــون مكافحــة جرائــم
تقنيــة المعلومــات التزامــات مماثلــة علــى األفــراد ،بهــدف إدارة أخطــار األمــن اإللكترونــي ،ومــن الممكــن أن يمثــل انتهــاك الشــروط
واألحــكام أساس ـ ًا لتقديــم أي شــكوى بموجــب قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات أو أي أحــكام قانونيــة أخــرى.
1.4

أحكام متنوعة:
هنــاك عــدد مــن االلتزامــات األخــرى التــي ال تنــدرج بشــكل تــام ضمــن الفئــات المشــار إليهــا آنفـ ًا ،وتتعلــق هــذه االلتزامــات بإيجــاز بمــا
يلــي:
خدمــات أوتلــوك التــي تــم تصميمهــا لألفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم علــى  13عامـ ًا .إذا حــدد المســتخدمون أنفســهم بأنهــم دون

•

ســن  13عامـ ًا ،ســيقوم برنامــج أوتلــوك إمــا بمنــع هــؤالء المســتخدمين مــن تقديــم معلومــات شــخصية أو سيســعى للحصــول علــى
موافقــة أوليــاء أمورهــم لجمــع واســتخدام وتبــادل معلومــات أطفالهــم الشــخصية.
•

قــد يحتــاج المســتخدمون لتســجيل الدخــول إلــى حســاب البريــد اإللكترونــي الخــاص بهــم مــرة واحــدة علــى األقــل كل تســعة ()9

أشــهر .وإذا فشــل المســتخدم فــي القيــام بذلــك ،يجــوز لشــركة مايكروســوفت إيقــاف وصــول المســتخدم إلــى واســتخدام أوتلــوك،
وقــد يفقــد المســتخدم بشــكل دائــم المحتــوى الخــاص بــه المخــزن علــى أوتلــوك.
•

ال يمكــن للمســتخدمين التحايــل علــى أو تجــاوز أيــة تدابيــر حمايــة تكنولوجيــة فــي أو فيمــا يتعلــق بأوتلــوك أو تفكيــك أو

الهندســة العكســية ألي برنامــج أو أي جانــب آخــر مــن جوانــب أوتلــوك والتــي تــم تضمينهــا فــي أو يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال
برنامــج أوتلــوك ،إلــى الحــد الــذي يســمح بــه قانــون حقــوق الطبــع والنشــر القيــام بذلــك.

 .2المخاطر
ســنتناول فــي هــذا القســم الشــروط واألحــكام التــي تعــرض المســتخدمين للمخاطــر ذات الصلــة باإلعالنــات والمعلومــات الشــخصية .وعنــد
اســتخدام أوتلــوك ،يمنــح المســتخدمون أي طــرف ثالــث الحــق ،دون مقابــل ،فــي اســتخدام وحفــظ وإعــادة إنتــاج وتوزيــع ونشــر ذلــك المحتــوى
فيمــا يتصــل بحــق باســتخدام ذلــك الطــرف الثالــث للخدمــات ،ومنتجــات أو خدمــات مايكروســوفت أو المرخــص لهــم مــن مايكروســوفت.
وفــي ضــوء الطبيعــة الشــخصية لبرنامــج أوتلــوك ،ينبغــي أن يأخــذ المســتخدمون حذرهــم عنــد اســتخدام الخدمــة ،حتــى ال يفصحــوا عــن أيــة
معلومــات خاصــة فــي النطــاق العــام .ويُعــد المســتخدمون مســؤولين عــن أيــة معلومــات شــخصية يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي النطــاق العــام،
ومــن ثــم ينبغــي أن يكونــوا علــى درايــة بــأن أي إفصــاح عــن أيــة معلومــات شــخصية تخــص شــخص ًا آخــر ،دون الحصــول علــى تصريــح منــه ،قــد
يمثــل انتهــاك ًا لقوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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2.1

مشاركة معلومات المستخدم:
تجمع مايكروسوفت أنواع المعلومات التالية من المستخدمين المسجلين:
•

المعلومــات الشــخصية (بمــا فــي ذلــك االســم ،وعنــوان البريــد اإللكترونــي ،وعنــوان المنــزل أو العمــل ،والمعلومــات الديموغرافية

(الســن ،والجنــس ،واألفضليات ،واالهتمامات الشــخصية).
•

المعلومــات التحليليــة (مثــل موقعــك الســابق ،ومحــرك البحــث (محــركات البحــث) ،والكلمــات المفتاحيــة المســتخدمة

للبحــث عــن أوتلــوك ،واألدوات اإلضافيــة فــي المتصفــح).
•

ملفات االرتباط وغيرها من التقنيات المماثلة.

•

معلومات ملف التسجيل (مثل طلب الويب ،وعنوان بروتوكول اإلنترنت ،ومعلومات المتصفح).

وطبقــ ًا لسياســة الخصوصيــة التــي تطبقهــا مايكروســوفت ،يحــق لمايكروســوفت مشــاركة المعلومــات ســالفة الذكــر مــع
الشــركات التابعــة لمايكروســوفت وشــركاتها الزميلــة وشــركائها .كمــا يجــوز لمايكروســوفت الكشــف عــن المعلومــات
أعــاه مــع أطــراف ثالثــة (مثــل مقدمــي الخدمــة والســلطات القضائيــة والتنظيميــة وشــركات الدعايــة واإلعــان) ،غيــر إن مــا يدعــو
المســتخدمين المســجلين لالطمئنــان أنــه عنــد الكشــف عــن تلــك المعلومــات ألطــراف ثالثــة يعملــون نيابـ ً
ـة عــن مايكروســوفت،
فإنــه يتطلــب مــن تلــك األطــراف الثالثــة الحفــاظ علــى ســرية تلــك المعلومــات.
وتســتخدم مايكروســوفت المعلومــات المذكــورة أعــاه لتشــغيل وتحســين مواقعهــا وخدماتهــا ،والتواصــل مــع مســتخدميها
(مثــل إرســال بعــض مراســات الخدمــات اإللزاميــة كخطابــات الترحيــب ،والمعلومــات حــول قضايــا الخدمــات التقنيــة ،وغيــر ذلــك).
وقــد تقــوم مايكروســوفت أيضــ ًا بإرســال اســتطالعات منتجــات المســتخدمين أو الرســائل الترويجيــة إلعــام المســتخدمين
بالمنتجــات والخدمــات األخــرى المتوفــرة مــن مايكروســوفت أو الشــركات التابعــة لهــا .ويمكــن للمســتخدمين الشــعور
بالطمأنينــة عنــد علمهــم بقدرتهــم علــى اختيــار عــدم تلقــي مثــل هــذه الرســائل اإلخباريــة أو المــواد الترويجيــة فــي أي وقــت عــن
طريــق اتبــاع الخطــوات الموضحــة فــي الرســالة اإلخباريــة أو رســائل البريــد اإللكترونــي ذات الصلــة.
2.2

الحقوق الخاصة بالمحتوى المنشور على الموقع:
تعــرض مايكروســوفت إعالنــات مســتهدفة علــى برنامــج أوتلــوك اســتنادا ً إلــى البيانــات التــي ال تُعــرف مســتخدميها بشــكل شــخصي
أو مباشــر .ويجــوز للمســتخدمين اختيــار عــدم تلقــي اإلعالنــات المســتهدفة مــن خــال زيــارة الموقــع االلكترونــي https://choice.
microsoft.com/en-us
وتضــع مايكروســوفت ملفــات االرتبــاط علــى جهــاز الحاســب أو األجهــزة الخاصــة بمســتخدميها فــي كل مــرة يعــرض فيهــا ذلــك
اإلعــان .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــد تقــوم شــركات الدعايــة واإلعــان بــإدراج منــارات الويــب الخاصــة بهــم ضمــن اإلعالنــات المعروضــة،
ولكــن يجــب علــى المســتخدمين مالحظــة أن مايكروســوفت ال تســيطر علــى جمــع البيانــات وممارســات االســتخدام الخاصــة
بشــركات الدعايــة واإلعــان تلــك.

 .3اإلبالغ عن المشاكالت:
ســنحدد فــي هــذا القســم المشــكالت التــي قــد يواجههــا مســتخدمو مايكروســوفت مــن آن آلخــر ،واألدوات التــي قــد يســتخدمونها لإلبــاغ
عــن أي نشــاط أو ســلوك قــد ينتهــك حقوقهــم .وحســب وقائــع كل حــدث ،قــد تكــون هنــاك إجــراءات يمكــن اتخاذهــا بموجــب القانــون ولــدى
المدعــي العــام.
3.1

التصيد االحتيالي والرسائل غير المرغوبة وقرصنة الحسابات وإساءة االستعمال:
قــد يجــد مســتخدمو أوتلــوك المســجلين ،مــن آن آلخــر ،أنهــم وقعــوا ضحيــة لعمليــة تصيــد احتيالــي ،أو أنهــم تلقــوا رســائل بريــد
إلكترونــي غيــر مرغوبــة أو مســيئة ،أو أن حســابهم تــم اختراقــه.
•

يمكــن للمســتخدمين المســجلين اإلبــاغ عــن الســلوك الــذي يشــكل تصيــدا ً احتياليـ ًا أو رســائل غيــر مرغــوب فيهــا عــن طريــق

البريــد اإللكترونــي report_spam@Outlook.com :مــع إرفــاق الرســالة غيــر المرغــوب فيهــا.
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•

يمكــن للمســتخدمين المســجلين باســتخدام حســاب“@ ”outlook.comاإللكترونــي اإلبــاغ عــن رســائل البريــد اإللكترونــي

المســيئة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي abuse@Outlook.com :مــع إرفــاق جميــع المعلومــات المتعلقــة.
•

يمكــن للمســتخدمين المســجلين باســتخدام حســاب " "@hotmail.comاإللكترونــي اإلبــاغ عــن رســائل البريــد اإللكترونــي

المســيئة عــن طريــق البريــد اإللكترونــي abuse@hotmail.com :مــع إرفــاق جميــع المعلومــات ذات الصلــة.
•

ينبغــي أن يقــوم المســتخدمون المســجلون بالقــراءة بشــكل مســتمر عــن كيفيــة حمايــة حســاباتهم علــى بريــد أوتلــوك كمــا

هــو مبين في هذا الرابــط. http://windows.microsoft.com/en-us/windows/outlook/hacked-account :

يعتمــد هــذا الملخــص علــى مراجعــة للشــروط التاليــة :شــروط الخدمــة ،الصــادرة بتاريــخ  19أكتوبــر  ،2012وسياســة الخصوصيــة عبــر اإلنترنــت والمؤرخــة فــي أبريــل  ،2012وبيــان
خصوصيــة اإلعالنــات ،والمحــدث فــي ســبتمبر  ،2013وقواعــد الســلوك ،والمحدثــة فــي أبريــل .2009

Mirosoft Outlook
Services Agreement, effective 19 October 2012; Online Privacy
Statement, dated April 2012; Advertising Privacy Supplement,
updated September 2013; Code of Conduct, updated April 2009.
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Microsoft Outlook (Formerly MSN Hotmail)
MSN Hotmail was replaced by the Microsoft product, Microsoft Outlook (“Outlook”), in 2013.
Registered users of MSN Hotmail, however, are able to access their MSN Hotmail account through
Outlook (and without having a “@outlook.com” email account). Outlook is a personal information
manager containing many applications, such as email, calendar, task manager, note taking and
contact manager.
Microsoft has general Services Agreement that applies to users who use services such as Outlook
(whether with a “@outlook.com” or a “@hotmail.com” email account). It is important for users of
Outlook to familiarise themselves with the terms of this Services Agreement, as well as the Online
Privacy Statement, Advertising Privacy Supplement and Microsoft Code of Conduct (collectively,
“Terms and Conditions”).

1. Obligations
In this section, we consider the Terms and Conditions that prohibit users from transmitting certain
types of content through Outlook. We also consider the Terms and Conditions that prohibit users
from posting, uploading or sharing content in publicly available areas of Outlook. It is important for
users to take note of their obligations under these Terms and Conditions because a breach of such
Terms and Conditions may result in consequences such as the removal of content that violates the
Terms and Conditions, or the deactivation of the violating user’s account. Separate to the risk of
breaching the Terms and Conditions, it is important to note that the type of conduct at issue could
also attract liability under UAE law.
1.1

Proper conduct
Registered users are prohibited from transmitting, posting, transferring, distributing, uploading
content on or through Outlook that is inconsistent with public morals and good conduct. Such
content includes content that:
• depicts nudity of any sort including full or partial human nudity or nudity in non-human
forms such as cartoons, fantasy art or manga;
• incites, advocates, or expresses pornography, obscenity, vulgarity, profanity, hatred,
bigotry, racism, or gratuitous violence; and
•
is illegal or violates any applicable local and national laws; including but not limited to
child pornography, bestiality, incest, illegal drugs and software piracy.
These restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE, which
prohibit the publication of content that is contrary to public morals, the principles of Islam, and
the social and moral welfare of the UAE.

1.2

Harassment and defamation
Several provisions in the Terms and Conditions are pointed at harassment and defamation.
Such provisions are generally aimed at prohibiting users from using Outlook to:
• harm or exploit minors in any way; and
• threaten, stalk, defame, defraud, degrade, victimise or intimidate an individual or group
of individuals for any reason; including on the basis of age, gender, disability, ethnicity, sexual
orientation, race or religion; or incites or encourages anyone else to do so.
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Again, these restrictions are no more than users should expect under the laws of the UAE.
Users should be aware of the risk under UAE law of claims of defamation or breach of privacy
involving the unauthorised use of information or photographs of other people.
1.3

IT security
The Terms and Conditions contain several provisions that relate to IT security. Such provisions
are generally aimed at prohibiting users from using Outlook to:
• solicit, or collect personally identifiable information of any minor (anyone under 18 years
old), including, but not limited to: name, email address, home address, phone number, or the
name of their school;
• invade any individual’s privacy by attempting to harvest, collect, store, or publish private
or personally identifiable information, such as passwords, account information, credit card
numbers, addresses, or other contact information without their knowledge and willing consent;
• harm or disrupt, or intend to harm or disrupt, another user's computer or would allow
a user or others to illegally access software or bypass security on websites, or servers,
including but not limited to spamming;
• send email communications that contain or could be considered as 'junk mail', 'spam', 'chain
letters', 'pyramid schemes', 'affiliate marketing' or unsolicited commercial advertisement; and
• attempt to manipulate the services, including ranking and reputation systems in the
services, by violating any of the provisions of the Terms and Conditions, colluding with others
on voting or using multiple profiles.
Users should be careful not to violate these provisions because any inappropriate conduct
in this regard may result in Microsoft deactivating the violating user’s account. In the UAE,
the Cyber Crime Law places similar obligations on individuals for the purpose of managing
online security threats, and it is possible that a breach of the Terms and Conditions could also
form the basis of a complaint under the Cyber Crimes Law, or other legal provisions.

1.4

Miscellaneous
There are a number of other obligations that do not neatly fall into the categories outlined
above. In summary:
• Outlook services as designed for individuals over the age of 13 years. If users identify
themselves as under 13, Outlook will either block such users from providing personal
information or will seek to obtain the consent from parents for the collection, use and sharing
of their children’s personal information.
• Users may be required to sign into their email account at least once every nine (9) months.
If a user is required but fails to do so, Microsoft may close a user’s access to and use of Outlook
and a user may permanently lose his or her content stored in Outlook.
• Users may not circumvent or bypass any technological protection measures in or relating
to Outlook or disassemble, decompile, or reverse engineer any software or other aspect of
Outlook that is included in or accessible through Outlook, except and only to the extent that
the applicable copyright law expressly permits doing so.

2. Risks
In this section, we consider the Terms and Conditions that expose users to risks when it comes to
advertising and personal information. By using Outlook, users grants any third party the right, for
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free, to use, save, reproduce, distribute, display, and transmit that content in connection with that
third party’s use of the services and other Microsoft, or its licensees’, products and services.
In light of the personal nature of Outlook, users should take care when using this service so as to
not disclose any private information into the public domain. Users are responsible for any personal
information disclosed in the public domain and as such, should be aware that any disclosure of private
information about someone else, without that person’s permission, may give rise to an infringement
of UAE law.
2.1

Sharing of user information
Microsoft collects the following type of information from registered users:
• personal information (including name, email address, work or home address);
• demographic information (including age, gender, preferences, interests and favourites);
• analytics information (such as the site you came from, the search engine(s) and keywords
used to find Outlook, browser add-ons);
• cookies, web beacons and similar technologies; and
• log file information (e.g. web request, IP address and browser information).
Pursuant to Microsoft’s Privacy Policy, Microsoft is entitled to share the above mentioned
information with Microsoft subsidiaries, affiliates and partners. Microsoft may also disclose
the above mentioned information with various third parties (including service providers, legal
and regulatory authorities and advertisers). Users can take comfort in the fact that when such
information is disclosed to third parties who work on behalf of Microsoft, those third parties
are required to maintain the confidentiality of such information.
Microsoft uses the above mentioned information to operate and improve its sites and services,
and to communicate with its users (e.g. sending certain mandatory service communications
such as welcome letters, information on technical service issues, etc). Microsoft may also
send users product surveys or promotional mailings to inform users of other products and
services available from Microsoft or its affiliates. Users can take comfort knowing that they
can opt out from receiving such newsletters or promotional material at any time by following
the steps described in the relevant newsletter or email.

2.2.

Advertising
Microsoft displays targeted advertisements on Outlook based on data that does not personally
identify or directly indentify its users. Users may opt out of targeted ads by visiting https://
choice.microsoft.com/en-us.
Microsoft places cookies on its users’ computer or device each time Microsoft displays an
advertisement. Additionally, advertisers may include their own web beacons within their
display advertisements, however users should note that Microsoft doesn’t control the data
collection and use practices of these advertisers.

3. Reporting
In this section, we identify issues Outlook users may face, from time to time, and the tools they can
use to report activity and conduct that violates their rights. Depending on the facts of each matter,
there may also be actions that can be taken at law and with the public prosecutor.
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3.1

Phishing, spam, account hacking, abuse
Registered users of Outlook may, at one time or another, find that they are the victim of a
phishing scam, or that they are the recipient of spam or abusive emails, or find that their
account has been compromised.
•
Registered users may report conduct that constitutes phishing or spam by emailing
report_spam@Outlook.com with the junk message as an attachment.
• Registered users with a “@outlook.com” email account may report abusive emails by
emailing abuse@Outlook.com with all the pertaining information.
• Registered users with a “@hotmail.com” email account may report abusive emails by
emailing abuse@hotmail.com with all the pertaining information.
•
Registered users should frequently read up on how to protect their security on Outlook
by visiting http://windows.microsoft.com/en-us/windows/outlook/hacked-account.

This summary is based on a review of the following terms: Services Agreement, effective 19 October 2012;
Online Privacy Statement, dated April 2012; Advertising Privacy Supplement, updated September 2013; Code
of Conduct, updated April 2009.

عالم تطبيقات بالك بيري
اتفاقية ترخيص حلول بالك بيري (غير مؤرخة) وسياسة الخصوصية الصادرة وفق
آخر تحديث لها في أغسطس .2012
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عالم تطبيقات بالك بيري (ريسيرش إن موشن)
يمكــن الوصــول إلــى تطبيقــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة عبــر أجهــزة بــاك بيــري ( .)Blackberryويمكــن للمســتخدمين الــذي يســتخدمون
جهــاز بــاك وهويــة بــاك بيــري وورلــد ( )Blackberry World IDزيــارة "عالــم تطبيقــات ريســيرش إن موشــن" (Research In Motion
 )Worldوتحميــل مختلــف تطبيقــات وســائل اإلعــام االجتماعيــة ،مجان ـ ًا أو مقابــل رســوم ،والتــي طورتهــا ريســيرش إن موشــن ("تطبيقــات
بــاك بيــري") أو تــم تطويرهــا عــن طريــق أطــراف ثالثــة ("تطبيقــات الطــرف الثالــث") (ويشــار إليهــا مجتمعــة باســم "التطبيقــات").
أصــدرت شــركة بــاك بيــري الشــروط واألحــكام العامــة التــي تنطبــق علــى كافــة مســتخدمي بــاك بيــري .ومــن المهــم أن يتعــرف مســتخدمو
عالــم تطبيقــات بــاك بيــري ( )Blakberry App Worldعلــى هــذه الشــروط واألحــكام ،عــاوة علــى سياســة الخصوصيــة التــي تطبقهــا
ريســيرش إن موشــن (ويُشــار إليهــا مجتمعــة باســم "الشــروط واألحــكام").
وفيمــا يلــي الجوانــب الرئيســة للشــروط واألحــكام التــي ينبغــي أن يكــون المســتخدمون علــى درايــة بهــا عنــد الوصــول إلــى عالــم تطبيقــات بــاك
بيــري وتحميــل واســتخدام التطبيقــات علــى أجهــزة بــاك بيــري الخاصــة بهــم:

 .1تطبيقات الطرف الثالث
يجــب علــى المســتخدمين مراجعــة سياســات الخصوصيــة المطبقــة لــدى مــزودي التطبيقــات الخارجييــن لفهــم نوايــا مــزود التطبيــق
َ
ـؤولة عــن تعامــل
الخارجــي بشــأن اســتخدام المعلومــات الشــخصية للمســتخدم والكشــف عنهــا .وال تُعــد شــركة ريســيرش إن موشــن مسـ
المســتخدم مــع أي مــزود تطبيقــات خارجــي ،وفــي بعــض الحــاالت يمكــن الوصــول إلــى المعلومــات الشــخصية علــى جهــاز بــاك بيــري الخــاص
بالمســتخدم أو علــى غيــره مــن تطبيقــات بــاك بيــري مــن قبــل مــزود التطبيــق الخارجــي.

 .٢الخدمات المعتمدة على الموقع
تقــدم بعــض التطبيقــات خدمــات معتمــدة علــى الموقــع (الخدمــات المعتمــدة علــى الموقــع هــي إحــدى الفئــات العامــة للخدمــات علــى مســتوى
البرامــج الحاســوبية المســتخدمة تشــمل ضوابــط محــددة عــن مــكان ووقــت البيانــات ).وإذا اختــار مســتخدم اســتخدام خدمــات الموقــع التــي
يوفرهــا مــزود الخدمــة ،يجــوز لشــركة ريســيرش إن موشــن جمــع واســتخدام وتبــادل بيانــات الموقــع الدقيقــة مــع مــزودي التطبيــق ،بمــا فــي
ذلــك الموقــع الجغرافــي فــي الوقــت الحقيقــي لجهــاز بــاك بيــري الخــاص بالمســتخدم .وينبغــي أن يــدرك المســتخدمون أنــه عنــد اســتخدام
تطبيقــات بيانــات الموقــع ،فــإن أيــة معلومــات يتــم جمعهــا مــن قبــل مــزود التطبيــق الخارجــي ســتخضع لممارســات الخصوصيــة التــي يطبقهــا
ذلــك الطــرف الثالــث .ويجــب علــى المســتخدمين التعــرف علــى مثــل هــذه الممارســات.

 .٣الشروط واألحكام اإلضافية
قــد يطلــب مــن المســتخدمين الموافقــة علــى شــروط وأحــكام إضافيــة عنــد شــراء تطبيقــات الطــرف الثالــث .ويكــون المســتخدمون
مســؤولين عــن معرفــة الجهــات الذيــن يتعاملــون معهــا وكذلــك معرفــة الشــروط واألحــكام الخاصــة بالطــرف الثالــث واالمتثــال لهــا ،حيــث
تنطبــق تلــك الشــروط واألحــكام علــى تطبيقــات الطــرف الثالــث ذات الصلــة.

 .٤الرقابة األبوية وإشراف البالغين
قــد تتضمــن بعــض التطبيقــات إعــدادات تســمح للمســتخدمين منــع أو تحديــد محتــوى معيــن .ويقــع علــى عاتــق المســتخدم تحديــد وتمكيــن
هــذه اإلعــدادات حســب أفضلياتــه .وإذا كان المســتخدم لطفــل باســتخدام أي تطبيــق علــى جهــاز بــاك بيــري الخــاص بــه ،فإنــه ســيكون
مســؤو ًال عــن تحديــد مــا إذا كان التطبيــق مناســب ًا للطفــل أم غيــر ذلــك .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،وفــي مثــل هــذه الظــروف ،ســيكون المســتخدم

عالم تطبيقات بالك بيري

هــو المســؤول عــن وصــول الطفــل واســتخدام التطبيــق (التطبيقــات) ،بمــا فــي ذلــك جميــع الرســوم الماليــة والمســؤولية األخــرى المتكبــدة
فيمــا يتعلــق بمثــل هــذا الوصــول أو االســتخدام.

 .٥موقع تطبيقات الطرف الثالث
قــد ال تكــون بعــض التطبيقــات متاحــة لتحميلهــا مــن عالــم تطبيقــات بــاك بيــري فــي جميــع المناطــق .فعلــى ســبيل المثــال ،قــد ال تكــون
بعــض التطبيقــات المتاحــة للتحميــل مــن عالــم تطبيقــات بــاك بيــري فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة متاحــة للتحميــل فــي عالــم تطبيقــات
بــاك بيــري فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

يعتمد هذا الملخص على مراجعة للشروط التالية :اتفاقية ترخيص حلول بالك بيري (غير مؤرخة) وسياسة الخصوصية الصادرة وفق آخر تحديث لها في أغسطس .2012

104

BlackBerry World
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BlackBerry (Research in Motion) App World
Social media applications are accessible via Blackberry devices. Users with a BlackBerry device
and a BlackBerry World ID can visit Research In Motion’s “BlackBerry App World” and download for
free or for a fee various social media applications either developed by Research In Motion (“BB App”)
or by third parties (“Third Party App”) (collectively, “Apps”).
Research In Motion has general terms and conditions that apply to BlackBerry users. It is important
for users of BlackBerry App World to familiarise themselves with these terms and conditions, as well
as Research In Motion’s Privacy Policy (collectively, “Terms and Conditions”).
We set out below the key aspects of the Terms and Conditions that users should be aware of when
accessing BlackBerry App World and downloading and using Apps on their BlackBerry device:

1. Third Party Apps
Users should review the privacy policies of Third Party App providers to understand how Third Party
App provider intends on using and disclosing the user’s personal information. Research In Motion
is not responsible for a user’s dealings with a Third Party App Provider, and there may be occasions
where personal information on a user’s BlackBerry device or on other BB Apps may be accessed by
a Third Party App provider.

2. Location Based Services
Some Apps (whether a BB App or a Third Party App) provide location-based services (location based
services are a general class of computer program-level services used to include specific controls for
location and time data.) If a user opts in to an App provider’s location services, Research In Motion
may collect, use and share with App providers location data, including the real-time geographic
location of a user’s BlackBerry device. Users should note that if using Apps which uses location
data, then any information collected by the third party App provider is governed by the third party’s
privacy practices. Users should familiarise themselves with such practices.

3. Additional Terms and Conditions
Users may be required to agree to additional terms and conditions when purchasing Third Party
Apps. Users are responsible for knowing who they are dealing with and for knowing and complying
with those third party terms and conditions, as those terms and conditions will apply to the relevant
Third Party App.

4. Parental Controls and Adult Supervision
Some Apps may include settings that permit users to block or filter certain content. It is a user’s
responsibility to select and enable such settings to his or her desired preference. If a user permits a
child to use any App on their BlackBerry device, it is their responsibility to determine whether the App
is appropriate for the child. Additionally, in such circumstances, the user is responsible for the child’s
access and use of the App(s), including all financial charges and other liability incurred in respect of
such access or use
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5. Location of Third Party Apps
Some Apps may not be available for download from BlackBerry App World in all jurisdictions. For
example, some Apps available for download in the BlackBerry App World in the United States of
America may not be available for download in the BlackBerry App World in the United Arab Emirates.

This summary is based on a review of the following terms: BlackBerry Solution License Agreement (undated);
Privacy Policy, last updated August 2012.

كــيـيـك
أحكام وشروط االستخدام الصادرة بتاريخ  1مايو  2013أحكام شروط الخصوصية
بتاريخ  1مايو  ،2013إرشادات مجموعات موقع كييك الصادرة بتاريخ  1فبراير .2013
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كييك
مــن خــال موقــع كييــك يمكــن للمســتخدمين أن يشــاهدوا أو ينشــروا مقاطــع فيديــو (بمــدة  36ثانيــة كحــد أقصــى) والتــي تــم تصويرهــا
وتحميلهــا مــن قبــل أفــراد عادييــن .إن هــذه الخدمــة متوفــرة مــن خــال موقــع كييــك ومــن خــال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة وأجهــزة
الكمبيوتــر اللوحيــة .ويمكــن للمســتخدمين غيــر المســجلين أن يقومــوا بالبحــث عــن مقاطــع الفيديــو ومشــاهدتها .أمــا المســتخدمين
المســجلين فيمكنهــم إضافــة إلــى ذلــك تحميــل عــدد غيــر محــدد مــن مقاطــع الفيديــو .وباإلمــكان التعليــق علــى أغلــب مقاطــع الفيديــو مــن
قبــل المســتخدمين مــن خــال رســائل فيديــو تعــرف بـــ " كييــك باكــس".
ويمكــن للمســتخدمين المســجلين لــدى موقــع كييــك مــن متابعــة المســتخدمين المســجلين اآلخريــن وإرســال بريــد إلكترونــي إليهــم مــن
خــال خدمــة " كييــك ميــل" ويمكنهــم أيض ـ ًا إرســال رســائل المحادثــة الفوريــة (مــن خــال الرســائل النصيــة أو رســائل الفيديــو) إضافــة إلــى
متابعــة األصدقــاء مــن خــال التعليقــات ومشــاركة المحتــوى مــن خــال مواقــع فيســبوك وتويتــر وتومبلــر.
إن أحــكام وشــروط خدمــة كييــك وأحــكام وشــروط سياســة الخصوصيــة وأحــكام وشــروط إرشــادات المجموعــات تنطبــق علــى كافــة
المســتخدمين للخدمــة .وعليــه فإنــه يتوجــب علــى كافــة المســتخدمين االلتــزام بتلــك الشــروط واألحــكام عنــد اســتخدام خدمــة موقــع
كييــك أو عنــد تســجيل حســابات المســتخدمين فــي الموقــع .ومــن المهــم قيــام المســتخدمين بقــراءة وفهــم تلــك األحــكام والشــروط .إن
خــرق بعــض تلــك األحــكام والشــروط يمكــن أن يشــكل أيضـ ًا خرقـ ًا للقانــون المطبــق .ومــن المهــم أيضـ ًا مالحظــة أن القيــام ببعــض األنشــطة
يمكــن أن تــؤدي بمســتخدم موقــع كييــك إلــى خــرق أحــكام القانــون المطبــق حتــى وإن كان ذلــك المســتخدم ملتزمـ ًا بشــروط وأحــكام موقــع
كييــك.

 .1اإللتزامات
عنــد إنشــاء حســاب لــدى موقــع كييــك يتوجــب علــى المســتخدم الموافقــة علــى بعــض االلتزامــات والقيــود فيمــا يخــص نوعيــة المحتــوى الــذي
يمكنــه نشــره علــى الموقــع .الكثيــر مــن هــذه القيــود وااللتزامــات المذكــورة أدنــاه تتوافــق أيضـ ًا مــع قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
1.1

االلتزام باألخالق والتصرف الالئق:
أن الشــروط المطبقــة مــن قبــل موقــع كييــك تــم إعدادهــا مــن أجــل التقليــل مــن إســاءة اســتخدام مزايــا الموقــع .وبشــكل خــاص
يتوجــب علــى المســتخدمين عــدم تحميــل أي مــواد تتضمــن أي ممــا يلــي:
•

أي مادة تحتوي على مشاهد غير أخالقية أو مشاهد جنسية.

•

أي مادة تحتوي على إساءة للحيوانات أو مشاهد أو رسومات تتضمن العنف أو أفعال غير قانونية.

•

أي مــادة توصــف علــى أنهــا عنصريــة أو تميــز ضــد أي مــن الجنســين أو مشــاهد مضللــة لآلخريــن أو مرفوضــة مجتمعيــ ًا أو

مخالفــة للقانــون.
1.2

اإلساءة والتشهير باآلخرين:
هنــاك فقــرات عديــدة ضمــن الشــروط واألحــكام الخاصــة بالموقــع فيمــا يخــص اإلســاءة والتشــهير باآلخريــن .وهــذه الشــروط كان
الهــدف منهــا بشــكل عــام منــع المســتخدمين مــن تحميــل مــواد ذات محتــوى يوصــف علــى أنــه:
•

ـاء علــى العــرق أو االنتمــاء القومــي
ذات طبيعيــة تمييزيــة أو يهاجــم أو يحقــر أي شــخص أو أي مجموعــة مــن األشــخاص وذلــك بنـ ً

أو الديــن أو الجنــس أو العمــر أو بســبب كونــه معاقـ ًا أو:
•

يعرض تصرفات ذات صبغة هجومية أو مضللة أو تحمل صفة التهديد أو متسلطة (متنمرة) أو :

•

تحمــل فــي مضمونهــا تشــجيع ًا أو تعليمــات علــى ارتــكاب أعمــال إجراميــة أو تخــرق حقــوق أي طــرف أو ينتــج عنهــا تحمــ ً
ا

للمســؤولية أو خرقــ ًا ألي قانــون.
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1.3

الخصوصية:
إن التعــدي علــى خصوصيــة اآلخريــن وتحميــل مقاطــع تتضمــن معلومــات خاصــة عــن اآلخريــن هــو أمــر ممنــوع حســب سياســة
موقــع كييــك .إن المعلومــات الخاصــة يمكــن أن تتضمــن تفاصيــل شــخصية إضافــة إلــى معلومــات أخــرى مثــل التعليقــات والصــور
ومقاطــع الفيديــو .يوجــد فــي قوانيــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أحــكام فيمــا يخــص حمايــة خصوصيــة اآلخريــن وســمعتهم.
وعليــه فإنــه يتوجــب علــى مســتخدمي موقــع كييــك أن يكونــوا علــى درايــة بالعواقــب الناتجــة عــن خــرق القوانيــن الخاصــة بالتعــدي
علــى خصوصيــة اآلخريــن مــن خــال اســتخدام مقاطــع الفيديــو والصــور ألفــراد آخريــن مــن دون الحصــول علــى موافقتهــم.

1.4

أمن نظم المعلومات:
إن الشــروط واألحــكام الخاصــة باســتخدام موقــع كييــك تتضمــن شــروط ًا فيمــا يخــص أمــن نظــم المعلومــات ويمكــن تلخيصهــا
بمــا يلــي:
•

ال يمكــن للمســتخدمين اســتخدام الموقــع بشــكل عــام مــن أجــل إرســال مــواد تجاريــة أو رســائل أخــرى إلــى أي طــرف ثالــث إذا

كانــت تلــك الرســائل لــم تطلــب أو يوافــق عليهــا أو يرحــب بهــا مــن قبــل ذلــك الطــرف الثالــث.
•

يتوجــب علــى المســتخدمين عــدم القيــام بــأي فعــل يمكــن أن ينتــج عنــه تشــويش أو قطــع لموقــع كييــك أو للخــوادم

المســتخدمة مــن قبــل الموقــع أو للشــبكات الموصلــة بــه وهــذا يشــمل أنشــطة منــع أي مســتخدم آخــر مــن الوصــول إلــى موقــع
كييــك أو اســتضافة شــبكة إلكترونيــة أو محاولــة منــع الوصــول إلــى موقــع كييــك مــن خــال الهجمــات اإللكترونيــة أو اإلغــراق بالبريــد
االلكترونــي أو التســبب فــي انهيــار الموقــع أو اســتخدام البريــد االلكترونــي المخــرب الــذي قــد يلحــق الضــرر بموقــع كييــك أو جعــل أي
مــن أجهزتــه ال تســتجيب لألوامــر أو التعليمــات أو لإلرشــادات الخاصــة بالشــبكات الموصلــة بالموقــع.
•

ال يحــق ألي مســتخدم لموقــع كييــك أن يقــوم بتوزيــع ونشــر الفيروســات اإللكترونيــة أو البيانــات المشــوهة أو أي ملفــات أخــرى

يمكــن أن تكــون ضــارة أو مدمــرة للموقــع.
1.5

أحكام عامة:
هناك عدد من االلتزامات األخرى والقيود التي ال تقع ضمن أي فئة مما ذكر أعاله وهي كاآلتي:
•

يتوجــب علــى المســتخدمين االلتــزام بكافــة القوانيــن المطبقــة بمــا فيهــا القوانيــن التــي تخــص إرســال البريــد االلكترونــي

العشــوائيوأنشــطةالتســويقويتوجــبأيضــ ًاعلــىالمســتخدمينااللتــزامبكافــةالتعليمــاتالخاصــةبأخالقيــاتأنشــطةالتســويق.
•

يتوجــب علــى أي مســتخدم لموقــع كييــك أن يكــون قــد بلــغ ســن الـــ  13عامـ ًا علــى األقــل .أمــا المســتخدمين الذيــن هــم أقــل

مــن  13عامـ ًا فــإن باســتطاعتهم اســتخدام الموقــع فقــط مــن خــال حصولهــم علــى موافقــة أحــد الوالديــن أو ولــي األمــر .هنــاك مــادة
خاصــة بالتبليــغ عــن المســتخدمين دون ســن  13عامـ ًا ( نرجــو مطالعــة المالحظــات الخاصــة بالفقــرة  3.2أدنــاه).
•

ال يحق للمستخدمين نشر محتويات:
 يمكن أن تنتهك حقوق أي ملكية فكرية أو أسرار تجارية أو حقوق نشر أو أي حقوق ملكية أخرى تخص أي طرف. تحتــوي علــى أي تمثيــل ألي شــخص أو جهــة بشــكل غيــر صحيــح أو تدعــي بوجــود عالقــة عمــل بيــن المســتخدم مــع أيشخص أو جهة بشكل غير صحيح أو
 -تحتوي على أنشطة ترويج أو حمالت سياسية أو حمالت إعالنية غير مصرح بها.

 .2المخاطر
2.1

جمع ومشاركة المعلومات:
مــن خــال اســتخدام موقــع كييــك فــإن المســتخدم يوافــق علــى الشــروط الخاصــة بجمــع ومشــاركة المعلومــات الشــخصية .ومن
أجــل إمكانيــة اســتخدام بعــض جوانــب خدمــات موقــع كييــك فإنــه يتوجــب علــى المســتخدم إنشــاء حســاب خــاص بــه .إن عمليــة
إنشــاء الحســاب تتطلــب تقديــم بيانــات شــخصية مثــل االســم والعمــر ومــكان اإلقامــة والجنــس والبريــد االلكترونــي .ويمكــن
للمشــتركين عــدم تقديــم هــذه البيانــات للموقــع ولكــن فــي هــذه الحالــة ال يمكنهــم الدخــول إلــى بعــض خدمــات الموقــع والتــي
تــم تخصيصهــا للمســتخدمين المســجلين فقــط.
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ويحــق لموقــع كييــك جمــع ومشــاركة المعلومــات التــي توصــف علــى أنهــا معلومــات تجميعيــة وتحمــل صفــة غيــر شــخصية.
ويمكــن لموقــع كييــك االســتعانة بخدمــات طــرف ثالــث (مثــل اســتضافة الشــركات) مــن أجــل عمــل وتشــغيل موقــع كييــك .وهــذا
ربمــا ينتــج عنــه إفشــاء المعلومــات الشــخصية للطــرف الثالــث وهــذا األمــر ينــدرج ضمــن ســياق اســتعانة موقــع كييــك بخدمــات
الطــرف الثالــث .ويحــق لموقــع كييــك أيض ـ ًا إفشــاء المعلومــات الشــخصية للمســتخدمين ألي طــرف يقــوم بشــراء موقــع كييــك
وهــذا ضمــن االلتــزام بأحــكام الحفــاظ علــى الســرية.
2.2

الواجهة الشخصية للمستخدم على موقع كييك:
عندمــا يقــوم المســتخدم بتســجيل حســابه لــدى موقــع كييــك فإنــه يقــوم أيضـ ًا بإنشــاء واجهــة شــخصية لــه والتــي ســوف تعــرض
علــى الموقــع ويمكــن االطــاع عليهــا مــن قبــل األشــخاص اآلخريــن .وهــذا يعنــي بــأن أي معلومــات شــخصية يقــوم المســتخدم
بنشــرها ضمــن واجهتــه الشــخصية (مثــل العمــر والجنــس ومــكان اإلقامــة والســيرة الذاتيــة والصــور الــخ )..ســوف تكــون متاحــة
لآلخريــن (وهــذا يشــمل ورود تلــك المعلومــات ضمــن قوائــم محــركات البحــث) .وفــي حــال رغــب المســتخدم بعــدم إتاحــة هــذه
المعلومــات لآلخريــن فانــه يتوجــب عليــه أن يختــار ذلــك مــن خــال تهيئــة الواجهــة الخاصــة بــه وأن يتأكــد مــن إعــدادات الخصوصيــة
بشــكل صحيــح.

2.3

الحقوق الخاصة بالمحتوى المنشور على الموقع:
عندمــا يقــوم المســتخدم بتحميــل مــواد علــى موقــع كييــك فانــه يظــل محتفظـ ًا بحقــه فــي ملكيــة تلــك المــواد ولكــن مــن خــال
تحميلــه للمــواد علــى موقــع كييــك فــإن المســتخدم يقــوم بإعطــاء موافقتــه علــى:
•

قيــام موقــع كييــك باســتخدام وعــرض وإعــادة إنتــاج وتوزيــع ونشــر وتحويــر وتهيئــة واســتضافة وترجمــة وعمــل محتويــات

مشــتقة مــن ذلــك المحتــوى المنشــور علــى الموقــع وذلــك بالشــكل الــذي يــراه الموقــع مناســب ًا ولألهــداف المناســبة لــه مــن وقــت
ألخــر.
•

قيام المستخدمين اآلخرين باستخدام المحتوى بالدرجة التي يسمح بها الموقع.

و مــن المهــم أيض ـ ًا أن يكــون المســتخدم علــى درايــة بـــأن حقــوق اســتخدام المحتــوى المذكــورة أعــاه لــن تتوقــف فــي حــال قــام
المســتخدم بإيقــاف أو إلغــاء حســابه لــدى موقــع كييــك .ويحــق لموقــع كييــك االحتفــاظ بنســخة مــن محتويــات المســتخدم (بمــا
فيهــا الرســائل الفوريــة) بعــد قيــام المســتخدم بإغــاق حســابه لــدى موقــع كييــك.
يحتفــظ موقــع كييــك بحقوقــه فيمــا يخــص خدمــة موقــع كييــك إضافــة إلــى الحقــوق الخاصــة بالمحتــوى الخاصــة بالموقــع (أي
المحتويــات المصــرح لــه باســتخدامها) والحــق فــي نشــر تلــك المحتويــات علــى الموقــع .وعليــه فــإن المســتخدمين لموقــع كييــك
ســوف يكــون بإمكانهــم اســتخدام المحتــوى لألغــراض غيــر التجاريــة فقــط .ال يحــق للمســتخدمين إزالــة أو تحويــر أي حقــوق نشــر أو
عالمــات تجاريــة تــم وضعهــا مــن خــال ذلــك المحتــوى.

 .3اإلبالغ عن المشاكل التي تواجه المستخدم:
فــي هــذه الفقــرة ســوف نســتعرض المســائل التــي يمكــن أن تواجــه المســتخدم واألدوات التــي يمكــن اســتخدامها مــن أجــل اإلبــاغ عــن تلــك
المشــاكل .يحــق لموقــع كييــك إنهــاء حســاب أي مســتخدم فــي حــال قيامــه بخــرق أي مــن شــروط اســتخدام الموقــع .ويحــق للمســتخدم
إغــاق حســابه لــدى كييــك فــي أي وقــت مناســب لــه .وفــي حــاالت معينــة يمكــن أن يواجــه المســتخدم إجــراءات قانونيــة ضــده وإحالــة األمــر إلــى
الســلطة القضائيــة المختصــة.
3.1

المحتويات غير المناسبة:
يمكــن للمســتخدم أن يقــوم باســتخدام أيقونــة العلــم وذلــك مــن أجــل اإلبــاغ عــن أي محتــوى غيــر مناســب .وســوف يقــوم موقــع
كييــك بمراجعــة المحتــوى واتخــاذ القــرار فيمــا إذا كان المحتــوى فع ـ ً
ا يخالــف الشــروط المطبقــة مــن قبــل موقــع كييــك وســوف
يتبــع ذلــك قيــام موقــع كييــك بإزالــة ذلــك المحتــوى المخالــف .ويجــب أن يكــون المســتخدم علــى درايــة بــأن أي إســاءة فــي اســتخدام
أيقونــة العلــم ســوف ينتــج عنهــا قيــام موقــع كييــك بإلغــاء حســاب المســتخدم.
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3.2

اإلبالغ عن المستخدمين دون سن :13
يمكــن للمســتخدم اإلبــاغ عــن أي حســاب يخــص مســتخدم عمــره أقــل مــن  13ســنة مــن خــال إرســال المعلومــات التاليــة إلــى
:privacy@keek.com
الرابط الخاص بحساب الطفل

3.3

•

اسم الطفل الكامل

•

البريد االلكتروني المستخدم في إنشاء حساب الطفل

•

العمر الحقيقي للطفل

•

أي بيانات هوية يمكن استخدامها في تحديد العمر الصحيح للطفل

•

صلة المستخدم بالطفل موضوع البالغ

التسلط (التنمر) اإللكتروني:
إن موقــع كييــك يأخــذ بجديــة أي أمــور متعلقــة بالتســلط (التنمــر) اإللكترونــي وإن اإلرشــادات الخاصــة بالمجموعــات علــى موقــع
كييــك تشــجع المســتخدمين علــى اإلبــاغ فــورا ً بخصــوص أي حــاالت تســلط إلكترونــي وذلــك مــن خــال اإلبــاغ عبــر الرابــط التالــي:
https://www.keek.com/faq#web_report
وعلــى المســتخدمين الذيــن يواجهــون التســلط االلكترونــي أن يقومــوا بمنــع ذلــك مــن خــال رفــض التعامــل مــع هــؤالء األشــخاص
المتســلطين عبــر موقــع كييــك.

3.4

الخصوصية:
يمكن للمستخدمين إرسال أي تساؤالت بخصوص األمور المتعلقة بالخصوصية إلى privacy@keek.com

3.5

التعدي على حقوق النشر
إن التعــدي علــى حقــوق النشــر أو حقــوق الملكيــة الفكريــة هــو أمــر ممنــوع حســب شــروط موقــع كييــك .وفي حــال وجد أي مســتخدم
بــأن هنــاك محتــوى منشــور علــى الموقــع يخالــف حقــوق النشــر أو حقــوق الملكيــة فباســتطاعته اســتخدام أيقونــة العلــم مــن أجــل
إشــعار موقــع كييــك بضــرورة مراجعــة المحتــوى كمــا ذكــر فــي الفقــرة  3.1أعــاه.

ـاء علــى مراجعــة مــا يلــي :أحــكام وشــروط االســتخدام الصــادرة بتاريــخ  1مايــو  2013أحــكام شــروط الخصوصيــة بتاريــخ  1مايــو  ،2013إرشــادات مجموعــات
تــم إعــداد هــذا الملخــص بنـ ً
موقــع كييــك الصــادرة بتاريــخ  1فبرايــر .2013

Keek
Keek Terms of Use dated 1 May 2013; Privacy Policy dated 1
May 2013; Keek Community Guidelines dated 1 February 2013.
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Keek allows users to watch and share short (36-second) video content which has been filmed and
uploaded by individuals. The service is available via the Keek website and various smartphone
and tablet applications. Unregistered users can search for and watch videos. Registered users
can upload an unlimited number of videos. Most videos enable users to leave comments via video
message known as “keekbacks”.
Keek also allows registered users to follow other registered users, send email via keekmail, participate
in instant chat messages (either by text or video), mention (tag) friends in posts and share content
through Facebook, Twitter and Tumbler.
Keek’s Terms of Service, Privacy Policy and Community Guidelines apply to all users of the service.
Users agree to comply with these terms by using the service or by registering as a user. It is therefore
important that users familiarise themselves with these terms. Certain violations of Keek’s terms may
also lead to you breaking the law. It is also important to note that if you undertake certain activities
you may be breaking the law, even if you are complying with Keek’s terms.

1. Obligations
In signing up to Keek, users have to agree to certain commitments and restrictions on the type of
content that can be published. Many of the restrictions described below are no more than users
should expect under the laws of the UAE.
1.1

Morality and proper conduct
Keek’s terms are designed to reduce abuse of the site's features. In particular, users must
not upload content:
• of a indecent, suggestive or of an explicit nature;
• which involves animal abuse, graphic or gratuitous violence or illegal acts; and
• which is racist, sexist, fraudulent or otherwise objectionable or unlawful.

1.2

Harassment and defamation
Several provisions in the terms are pointed at harassment and defamation. Such provisions
are generally aimed at prohibiting users from uploading content that:
• is discriminatory towards, or which attacks or demeans, an individual or group of individuals
based on their race or ethnic origin, religion, gender, age, disability, etc;
• exhibits predatory behavior, or is fraudulent, threatening or harassing (bullying); or
• would constitute, encourage or provide instructions for a criminal offense, violate the rights
of any party, or that would otherwise create liability or violate any law.

1.3

Privacy
The invasion of other people’s privacy and the sharing of other people’s personal information
is prohibited. Private information could include personal details as well as other information
such as comments, images and videos. UAE law contains quite broad provisions relating to
the protection of privacy and reputation. Users should be aware of the risk under UAE law of
claims for defamation and breach of privacy involving the use of videos and images of other
people without their consent.
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1.4

IT Security
The Keek terms contain several provisions dealing with IT security. Such provisions can be
summarised as follows:
• Users may not use the site generally to send commercial or other messages to any thirdparty if those messages are not solicited, authorized or welcomed by the third-party.
• Users must not to interfere with or disrupt the site or servers or networks connected to
the site, including attempting to interfere with the access of any other user, host or network,
including directing or attempting any "denial of service" attacks, "spamming", "crashing", or
"mail-bombing" the site or disobeying any requirements, procedures, policies or regulations
of networks connected to the site.
• Users may not distribute through the site viruses, corrupted data or other harmful, disruptive
or destructive files.

1.5

Miscellaneous
There are a number of other obligations and restrictions that do not neatly fall into the
categories outlined above:
• Users must comply with all applicable laws, including laws that apply in any jurisdiction
to SPAM and marketing practices, and with any applicable guidelines on ethical marketing
practices.
• Keek users must be aged 13 and above. Users under the age of 13 can only use Keek
with the permission or their parent or guardian. Users under the age of 13 can be reported to
Keek – please refer to our comments in section 3.2 below.
• Users may not post content which:
•
may infringe any patent, trademark, trade secret, copyright or other intellectual or
proprietary right of any party;
•
impersonates any person or entity or otherwise misrepresents a user’s affiliation with a
person or entity; or
• contains unsolicited promotions, political campaigning, advertising or solicitations

2. Risks
2.1

Collecting and sharing information
In using the Keek service, users agree to terms relating to the collection and sharing of
personal information. In order to access certain aspects of the Keek service, users have
to create an account. In doing so, users must provide personal information, such as their
name, age, location, gender and email address. Users have the option to not provide this
information, however this means that they cannot access areas of the site that are restricted
to registered users.
Keek may also collect and share aggregated, non-personally identifiable information. Keek
may engage third party service providers (e.g. hosting companies) in the operation of the
Keek site, and may disclose personal information to them in the course of Keek’s use of their
services. Keek may also disclose a user’s personal information to any purchaser of Keek’s
business, subject to confidentiality restrictions.

2.2

Keek profile
When user’s register on the Keek site, they create a profile that will be displayed on the
site and visible to the public. This means that any personal information that a user posts
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on their profile – such as age, gender, geo-location, biography, photo, etc – will be available
to the public (including via indexing by search engines). If a user does not wish to have
this information made available to the public, they should exercise caution when deciding
whether to post personal information on their profile, and make sure their privacy settings are
set correctly.
2.3

Rights in content
Registered users of Keek may upload content to the service. Users retain ownership of their
content. However, in uploading it to Keek, they give permission:
• to Keek to use, display, perform, reproduce, distribute, publish, modify, adapt, host,
translate, and create derivative works from such user content on the site, in the manner in
and for the purposes for which the site from time to time uses such user content; and
• other users to access and use that content to the extent permitted by the functionality of
the service.
It is important for users to note that these rights of usage do not terminate when a user
deactivates their account with Keek. Keek may also retain a copy of a user’s content
(including any instant messages) after termination.
Keek retains ownership of the rights in the Keek service and the content which it owns (or
is licensed to use) and displays on the site. Users may only use such content for noncommercial use. Users must also not remove or modify any copyright or trademark that has
been placed on such content

3. Reporting
In this section, we identify issues that Keek users may face and the tools they can use to report
problems. Keek may terminate a user’s account in the event of a breach of any of its policies. A user
may also close their Keek account at any time. Depending on the facts of each matter, there may
also be actions that can be taken at law and with the public prosecutor.
3.1

Inappropriate content
Users can flag content that is inappropriate by clicking on the small flag icon on or near the
content. Keek will then review the content to determine if there is a violation of Keek’s terms,
and if there is, Keek will remove the infringing content. Users should note that if they abuse
the flagging feature, they are at risk of having their account deactivated by Keek.

3.2

Underage users
A user can report an account that appears to be created by a child under the age of 13 by
emailing privacy@keek.com with the following information:
•
The URL of the child’s account;
•
The full name of the child;
•
The email address registered to the child’s account;
•
The actual age of the child;
•
A piece of identification that can be used to verify the child’s current age; and
•
The user’s relationship to the child.
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3.3

Cyber-bullying
Keek takes cyber-bullying seriously and the Keek Community Guidelines encourage users
to immediately report instances of cyber-bullying at https://www.keek.com/faq#web_report.
Users who encounter cyber-bullying should also block the cyber-bully from interacting with
them via Keek.

3.4

Privacy
Users should direct any questions about their privacy to Keek’s privacy officer by email:
privacy@keek.com.

3.5

Copyright infringement
Infringing a person’s copyright or other intellectual property rights is a violation of Keek’s
terms. If a user believes that there is content on the site which infringes their copyright or
other rights, then they should flag the content for Keek’s review, as mentioned in 3.1 above.

This summary is based on a review of the following terms: Keek Terms of Use dated 1 May 2013; Privacy
Policy dated 1 May 2013; Keek Community Guidelines dated 1 February 2013.

