الشروط واألحكام
نظرة عامة
تنطبق الشروط واألحكام التالية (والتي يشار إليها الحقاً بـ"شروط وأحكام التطوع") على كافة المتطوعين (ويشار إليهم

المتطوع") الذين يتم اختيارهم من قبل اللجنة العليا للمشاريع واإلرث (ويشار إليها بـ"اللجنة العليا") بما يتصل
بـ"المتطوعين،
ّ
ببرنامج المتطوعين للمشاركة المجتمعية ("البرنامج"" ،برنامج المتطوعين") الذي تديره اللجنة العليا .تتألف شروط وأحكام
ويختص
التطوع من جزئين ،يبين الجزء "أ" بالتفصيل دور ومسؤوليات كل من المتطوع من جهة واللجنة العليا من جهة أخرى؛
ّ
الجزء "ب" بشروط االستخدام التي تنطبق على استخدام موقع برنامج المتطوعين على اإلنترنت على العنوان:
( https://volunteers.qa/volunteers/index.phpوالذي يشار إليه بـ"موقع المتطوعين") ويشار إلى هذه الشروط باسم
("شروط

استخدام

الموقع")

والتي

يمكن

الوصول

إليها

على

موقع

المتطوعين

على

الرابط:

.https://volunteers.qa/volunteers/index.php

تنطبق شروط وأحكام التطوع إلى جانب اإلشعارات والنشرات واإلرشادات والقواعد اإلضافية المنطبقة والتي يمكن أن يتم
نشرها من قبل اللجنة العليا على موقعها على اإلنترنت على الرابط https://www.qatar2022.qa/en :والذي يشار إليه
شك ،في حال
بـ("موقع اللجنة العليا") وإلى هذه الشروط واألحكام بـ("شروط وأحكام موقع اللجنة العليا") .وتجنب ًا ألي حالة ّ
وقوع أي تضارب أو تعارض بين شروط وأحكام موقع اللجنة العليا وبين شروط وأحكام التطوع ،تكون الغلبة لشروط وأحكام
التطوع ويكون لها األسبقية.

هنالك المزيد من المعلومات عن كيفية معالجة واستخدام اللجنة العليا للبيانات الشخصية للمتطوع متضمنة في سياسات
الخصوصية لبرنامج المتطوعين والتي يمكن الوصول إليها على[ :أدخل الرابط] سياسات خصوصية اللجنة العليا الخاصة

ببرنامج المتطوعين ،كما يمكنك اإلطالع على سياسة ملفات االرتباط [أدخل الرابط].
يتوجب على المتطوع قراءة شروط وأحكام التطوع هذه بعناية .يقر المتطوع من خالل استخدامه لموقع المتطوعين بأنه قد قام

أقر ووافق على أن يكون ملزماً قانونياً بشروط وأحكام التطوع هذه وبكافة القوانين واألنظمة
بقراءة وفهم هذه الشروط واألحكام و ّ
المنطبقة التي تحكم موقع المتطوعين وكل ما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية التابعة للجنة العليا أو المرخص لها

باستخدامها .ال يسمح للمتطوع بالدخول إلى موقع المتطوعين إال في حال موافقته على شروط وأحكام التطوع.
في حال قام شخص ما بالقبول والموافقة على شروط وأحكام التطوع هذه بالنيابة عن متطوع لم يبلغ الـ 18من عمره ،فإن
ذلك الشخص يقر ويوافق على أن سيتحمل كامل المسؤولية ويخضع للمساءلة القانونية على امتثالهم لهذه الشروط واألحكام
بالقدر نفسه الذي يتحمل فيه المسؤولية ويخضع للمساءلة القانونية شخصياً على أي انتهاكات لشروط وأحكام التطوع.
ستكون شروط وأحكام التطوع هذه محكوم ًة بالقانون القطري وسيجري تفسيرها وفقاً له ،وستخضع لالختصاص القضائي
الحصري لمحاكم دولة قطر.
تمت صياغة شروط وأحكام التطوع هذه باللغة اإلنكليزية ،وعليه وفي حال حدوث أي تضارب بين النسخة اإلنكليزية وأي

نسخة مترجمة عن شروط وأحكام التطوع فستكون الغلبة للنص اإلنكليزّي.
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ال مسؤوليات قانونية تجاه المتطوعين
تستثني اللجنة العليا وشركائها الفرعيين كافة اإلق اررات والضمانات والشروط واألحكام الصريحة أو الضمنية بموجب القانون

أو القانون العام أو خالف ذلك إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون .ال تتحمل اللجنة العليا وشركائها الفرعيين أي
مسؤولية قانونية عن أي خسارة خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو اقتصادية ناجمة عن شروط وأحكام التطوع
هذه أو موقع المتطوعين أو شروط االستخدام أياً كان سببها .ال يجب تفسير أي مما هو منصوص عليه هاهنا على أنه يقدم
للمتطوع أو ألي طرف آخر أي خدمات على اإلطالق.

التعويض
يوافق المتطوع على دفع التعويضات وإبراء ذمته من اللجنة العليا وفروعها والشركات الفرعية التابعة بما في ذلك ،على سبيل

الذكر ال الحصر ،االتحاد القطري لكرة القدم والمدراء والمسؤولين والموظفين واألعضاء والوكالء والشركاء والجهات المرخص

أي وجميع االدعاءات أو التبعات القانونية أو التكاليف أو المصاريف الناجمة عن أي وجميع المسؤوليات القانونية
لها لقاء ّ
والخسائر واألضرار واالدعاءات والعقوبات والغرامات والتكاليف والمصاريف ،بما في ذلك ،على سبيل الذكر ال الحصر،
الرسوم القانونية المعقولة التي قد تط أر بما يتعلق بـ ( )١مشاركة المتطوع وتقديمه للخدمات التطوعية بصفته متطوعاً ()2

استخدام المتطوع لموقع المتطوعين هذا؛ ( )3انتهاك المتطوع لشروط استخدام الموقع هذه؛ ( )4قيام اللجنة العليا بنشر أو
توزيع أو استخدام المواد التي يقدمها المتطوع (بما في ذلك اإلسهامات)؛ ( )5أي ادعاء من قبل طرف ثالث يزعم فيه أن
أي محتوى من المحتويات التي قدمها أحد المتطوعين (بما في ذلك اإلسهامات) إلى موقع المتطوعين أو أي استخدام آخر
لموقع المتطوعين من قبل المتطوع ينتهك أي حقوق ملكية فكرية أو غيرها من حّقوق الملكية أو حقوق الخصوصية التي

تخص طرفاً ثالثاً أو أنه خالف ذلك تسبب في ضرر لهذا الطرف.

حق من الحّقوق المنصوص عليها في إطار شروط وأحكام التطوع
وفي حال تعذر على اللجنة العليا ممارسة أو تطبيق أي ّ
الحق أو الحكم .وعليه تحتفظ اللجنة العليا بمثل هذه الحّقوق
أو شروط استخدام الموقع ،فإن ذلك ال يشكل تنازالً عن ذلك
ّ
في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به .أما في حال ثبوت عدم صالحية أي من األحكام الواردة في شروط وأحكام

التطوع أو شروط استخدام الموقع هذه ،يوافق المتطوع واللجنة العليا على أن نوايا اللجنة العليا ،على النحو المبين في هذا

ويعتد بها إلى أقصى حد ممكن بموجب القانون المنطبق وأن األحكام األخرى من الشروط تبقى
الحكم المعني ،هي النافذة
ّ
سارية ونافذة بالكامل.
آخر تحديث :سبتمبر 2020

الجزء أ – شروط وأحكام التطوع
دور المتطوع ومسؤولياته
قر المتطوع ويوافق على االلتزام التام بالشروط واألحكام التالية:
في حال وقع االختيار على المتطوع من قبل اللجنة العليا ،ي ّ


سيقدم المتطوع خدماته على أساس تطوعي ودون مقابل ،ولن يتم اعتبارها وظيفة في أي حال من األحوال وتحت أي
ظرف.
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يتعهد المتطوع بأن يحترم ويلتزم التزاماً تاماً بالتعليمات والسياسات ومدونات قواعد السلوك والقوانين الموضوعة من قبل



فإن المتطوع يدخل في اتفاقية إطار العمل التطوعي.
في حال تم اختياره من قبل اللجنة العلياّ ،
سيقوم المتطوع بموجب أحكام اتفاقية إطار العمل التطوعي حيثما وأينما تمت دعوته من قبل اللجنة العليا للمشاركة في

بأي سياسات أو مدونات
اللجنة العليا وكافة القوانين والنظم واألعراف والتقاليد المتبعة في دولة قطر ،إلى جانب االلتزام ّ
قواعد سلوك أو تعليمات محددة قد تكون قائمة بما يتعلق بفعالية معينة بذاتها.



فعالية معينة باالستجابة والرد بالتوقيت المناسب على أمر االستدعاء ليؤكد قدرته أو عدم قدرته على تقديم خدماته
التطوعية المطلوبة.



يجب أن يكون المتطوع على دراية تامة بأي مخاطر محتملة ولن يقوم بأي عمل من شأنه أن يهدد سالمته أو سالمة
أي شخص آخر.



يتوجب أن يعتني المتطوع بكافة المواد والمعدات والمنتجات واألصول المقدمة من قبل اللجنة العليا ويصونها ،وأن يقوم



سيقوم المتطوع بإخطار اللجنة العليا بأي أفكار أو تصورات أو مواد يقوم بابتكارها أو تطويرها بما يتعلق بالخدمات

بإعادتها للجنة العليا فور انتهاء خدماته التطوعية.

سيتم إحالة أي حقوق ملكية متعلقة بمثل هذه االبتكارات أو المواد وحقوق التأليف والنشر
التطوعية .يدرك المتطوع بأنه ّ
وغيرها من الحقوق مباشرًة ودون أي مقابل إلى اللجنة العليا ،ويوافق على القيام بكافة اإلجراءات واألمور الضرورية
لوضع هذا التفويض موضع التنفيذ.



يتعهد المتطوع بأال يشارك ،أو يساعد أي شخص آخر على المشاركة ،في أي محتوى إعالمي أو دعاية أو تسويق أو
اإلدالء بأي تعليقات عامة على وسائل التواصل االجتماعي أو القيام أي عملية ترويجية تتعلق بما يلي:
o
o

اللجنة العليا ،دون موافق خطية مسبقة من اللجنة العليا؛ أو

أية منظمة أخرى أو مشروع آخر يتعارض مع أهداف اللجنة العليا أثناء أداء المتطوع لخدماته التطوعية.

حقوق ومسؤوليات اللجنة العليا


ستقدم اللجنة العليا تغطية تأمينية كافية للمتطوع أثناء اضطالعه بالخدمات التطوعية التي وافقت اللجنة العليا عليها
وفوضت بها.



بحق رفض طلب المتطوع للمشاركة بالبرنامج ألي سبب من األسباب ،بما في ذلك في حال لم
تحتفظ اللجنة العليا ّ
ِ
يستوف المتطوع أي من المتطلبات األمنية لدى اللجنة العليا أو للمعايير أو في حال لم يتجاوز أي من عمليات التحقق
األخرى التي تجريها السلطات المعنية في دولة قطر.

موافقات وإق اررات المتطوع



المتطوع يفوض ويوافق على تلقي العالج من قبل فريق اللجنة العليا الطبي.
فإن
في حال حدوث حالة طبية طارئة ّ
ّ
يقر المتطوع بأن اللجنة العليا تحتفظ بحق رفض طلب المتطوع للمشاركة في البرنامج ألي سبب كان ،بما في ذلك

األسباب الوارد ذكرها ههنا.


بأنه من الممكن أن يتم توثيق كافة الفعاليات التي من الممكن أن يقدم خدماته التطوعية بما يتصل
يقر المتطوع ّ

للمتطوع قد تظهر في اإلعالم أو قد يتم
وبأن مقاطع الفيديو أو الصور الفوتوغرافية
بها أو أن يتم تصويرهاّ ،
ّ

70-40732057

-3-

246930-4-68-v2.1
SC - Terms of Use - Volunteer Programme - 25/08/2020 16:58:51

استخدامها من قبل اللجنة العليا أو الشركات الفرعية التابعة لها حسبما تراه مناسباً ،وأن المتطوع يوافق صراح ًة
على مثل هذا االستخدام.



يقر المتطوع بأن اللجنة العليا والسلطات ذات الصلة في دولة قطر وأطراف ثالثة أخرى تم اختيارها بعناية من قبل
اللجنة العليا (كما هو مفصل ولألغراض الواردة في سياسات الخصوصية لبرنامج المتطوعين التي يمكن االطالع
عليها على :سياسات خصوصية اللجنة العليا الخاصة ببرنامج المتطوعين) قد تستخدم البيانات الشخصية للمتطوع
ألي أغراض قانونية ،وهو ما يوافق عليه المتطوع بموجب هذا .يمكن االطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة
باستخدام البيانات الشخصية في سياسات الخصوصية لبرنامج المتطوعين التي يمكن الوصول إليها على الرابط:
سياسات خصوصية اللجنة العليا الخاصة ببرنامج المتطوعين



يقر المتطوع أنه وأثناء أدائه لخدماته التطوعية قد يتمكن من الوصول إلى معلومات سرية تتعلق باللجنة العليا أو
ٍ
شخص أو هيئة ،سواء كان ذلك
الفعالية أو النشاط .يتعهد المتطوع بأال يستخدم هذه المعلومات أو يفشي بها ألي

أثناء فترة أدائه للخدمات التطوعية أو بعدها ،وأن يلتزم عدا عن ذلك بأحكام السرية المنصوص عليها في اتفاقية
إطار العمل التطوعي.

يقر المتطوع ويوافق على تحمل المسؤوليات والمخاطر المتعلقة بموافقته على تقديم الخدمات التطوعية ،ويقر ويقبل
كذلك األمر بوجود درجة معينة من المخاطر الشخصية التي ينطوي عليها تقديم الخدمات التطوعية وبأنه يقبل

بكافة األخطار الشخصية عليه ،المتوقعة وغير المتوقعة على حد سواء ،ويتحمل مسؤوليتها بنفسه فقط .وتفادياً
للشك ،يقر المتطوع ويوافق صراح ًة بأنه وأثناء التطوع قد يكون هنالك خطر متزايد للتعرض لكوفيد 19-وهو ما
يقبل به المتطوع بشكل كامل بوصفه من األخطار الشخصية المرتبطة بالحاالت المماثلة المنصوص عليها.

إنهاء الخدمات التطوعية




في حال رغب المتطوع في سحب طلبه أو التوقف عن أداء الخدمات التطوعية ،سيقوم بإخطار اللجنة العليا كتابياً قبل
ثالثة أيام عمل على األقل قبل الموعد الذي يرغب فيه بالتوقف عن تقديم خدماته.

تحتفظ اللجنة العليا بحق إنهاء أو تعليق خدمات المتطوع التطوعية في أي وقت ودون إخطار مسبق ،وقد تقوم بحجب
بطاقة االعتماد الخاصة به أو أي بطاقات أخرى تستخدم للدخول.

التعديالت على الشروط واألحكام
قد تقوم اللجنة العليا بتغيير شروط وأحكام التطوع هذه دون إخطار مسبق .سيتم نشر أي تغييرات تط أر على شروط وأحكام
التطوع على موقع اللجنة العليا أو موقع المتطوعين ،وسيمثل هذا النشر إخطا اًر ضمنياً للمتطوع بأي وبكافة المراجعات
والتعديالت النافذة والملزمة منذ تاريخ نشرها.
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الجزء ب – شروط استخدام الموقع
التغييرات على شروط االستخدام
قد تقوم اللجنة العليا بمراجعة وتعديل أي جزء من شروط استخدام موقع المتطوعين هذه أو أي نشرات وإرشادات توجيهية
ٍ
وكشرط الستخدام موقع المتطوعين
وقواعد أخرى مدرجة بخالف ذلك باإلحالة إلى شروط استخدام الموقع هذه في أي وقت.

هذا ،فإن المتطوع مطالب باالطالع على شروط استخدام الموقع هذه باستمرار ليكون على دراية وعلم بأي تغييرات تجريها
اللجنة العليا ،إذ أنها ستكون ملزمة قانونياً بالنسبة للمتطوع .باستخدام المتطوع لهذا الموقع فإنه يوافق على أن نشر نسخة

أي من هذه
جديدة أو منقحة لشروط استخدام الموقع على هذا الموقع تمثل إشعا اًر ضمنياً وكافياً بذاته للمتطوع بحدوث ّ
المراجعات والتغييرات .إن االستمرار باستخدام موقع المتطوعين بعد أي من هذه التغييرات أو بعد القبول صراح ًة بشروط
استخدام الموقع الجديدة عند تسجيل الدخول إلى هذا الموقع سيعني موافقة المتطوع على مثل هذه التغييرات.

قد يكون استخدام المتطوع لبعض خدمات اللجنة العليا خاضعاً لشروط محددة للخدمة متعلقة بمثل هذه الخدمات التي تم
االتفاق عليها بينه وبين اللجنة العليا .في حالة استخدام مثل هذه الخدمات ،فإن المتطوع يوافق بأن يخضع لشروط الخدمة
السارية آنذاك .في حال كان هنالك أي تعارض بين شروط استخدام الموقع وشروط الخدمة ،فإن الغلبة تكون لشروط الخدمة
السارية آنذاك والمتفق عليها بين المتطوع وبين اللجنة العليا.
إن اللجنة العليا هي الجهة المالكة للموقع .تم إنشاء اللجنة العليا في دولة قطر بموجب المرسوم األميري رقم ( )٢٧لسنة

 ٢٠١١والمعدل بموجب المرسوم األميري رقم ( )٣لسنة  ،٢٠١٤ويقع مقرها الرئيسي في برج البدع ،صندوق بريد 62022
الدوحة ،دولة قطر.
تشير كلمة "المتطوع" إلى مستخدم موقع المتطوعين أو من يقوم بتصفحه .إن محتوى موقع المتطوعين مخصص لمعلومات

المتطوع العامة ولالستخدام غير التجاري فحسب .وباستثناء ما ينص على خالف ذلك في شروط استخدام الموقع هذه ،يجوز
للمتطوع معاينة أو تخزين أو طباعة أو إعادة إنتاج أو توزيع أية صفحات أو تحميل أية مواد من موقع المتطوعين هذا

لالستخدام الشخصي غير التجاري بشرط )١( :أن ال يقوم المتطوع بتعديل أية صفحة من تلك الصفحات أو أية مادة من
تلك المواد المشار إليها؛ و( )٢أن يقوم المتطوع بتضمين إحالة مرجعية إلى شروط استخدام الموقع هذه واشتراط االلتزام بها
مع أي عملية إعادة إنتاج .وال ُيسمح باستخدام أي نسخ غير مرخص لها من موقع المتطوعين أو أي جزء منه ألغراض
تجارية.
مسؤولية اللجنة العليا تجاه المتطوع باستخدام هذا الموقع
تقدم اللجنة العليا المحتوى على هذا الموقع على أساس حسن النية ،لكنها ال تقدم أي ضمان أو بيان بأن المحتوى دقيق أو

جراء
كامل أو محدث ،أو بأن الموقع ال ينتهك حقوق أي طرف ثالث .ال تتحمل اللجنة العليا أية مسؤولية أو تبعات قانونية َّ
استخدام المتطوع لمحتوى الموقع ،ويعتبر مثل هذا االستخدام على مسؤولية المتطوع الخاصة بشكل كامل .ولئن كانت اللجنة
العليا تتخذ كافة االحتياطات المعقولة لمنع وجود فيروسات الكمبيوتر أو غيرها من البرامج الخبيثة على الموقع ،فإنها ال
تتحمل أية مسؤولية عنها .ستعبر المعلومات المنقولة من خالل هذا الموقع عبر شبكات االتصاالت العامة ،وعليه فإن اللجنة

العليا ال تقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن تشغيل هذا الموقع سيجري دون انقطاع أو سيكون خالياً من األخطاء ،وبالتالي
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فإن اللجنة العليا تتنصل من أية مسؤولية في هذا الشأن .باستخدامه لهذا الموقع ،فإن المتطوع يقر ويوافق على أن اللجنة
العليا ليست مسؤولة عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية ،بما في ذلك – ولكن ليس على

سبيل الحصر – المسؤولية عن التعويضات عن خسارة األرباح أو األضرار التي تلحق السمعة التجارية أو ضرر االستخدام
أو البيانات أو أية خسائر أخرى غير ملموسة (حتى إذا كانت اللجنة العليا قد أُخطرت بإمكانية حدوث مثل هذه األضرار)

والتي قد تحدث نتيجة( :أ) استخدام الموقع أو عدم القدرة على استخدامه؛ (ب) تكلفة مشتريات المعلومات البديلة الناتجة
عن أية بيانات أو معلومات تم الحصول عليها أو معامالت تم إجراؤها من خالل استخدام الموقع أو بما يتعلق باستخدامه؛

(ج) الوصول غير المصرح به لهذا الموقع؛ (د) مواد الملكية أو البيانات الخاصة أو سلوك أي طرف ثالث على الموقع .أو

(ه) أية مسألة أخرى ذات صلة بالموقع.

تحمل اللجنة العليا أية مسؤولية أو تبعات قانونية ناتجة عن أي من
قد يحتوي هذا الموقع على روابط لمواقع أخرى .ال ت ّ
المواد المقدمة من أو الواردة في موقع إلكتروني ألي طرف ثالث متصل برابط من هذا الموقع أو من خالل رابط يقود إلى

هذا الموقع  ،أو بسبب أي استخدام للبيانات الشخصية من قبل ذلك الطرف الثالث .الرجاء االطالع على سياسة
الخصوصية لبرنامج المتطوعين والتي تنص على كيفية تعامل اللجنة العليا (وأي طرف ثالث) مع البيانات الشخصية الخاصة
بالمتطوع.
الحد من مسؤوليتها تجاهه وفق القانون
يحد من مسؤولية اللجنة العليا عن أي شيء ال يمكنها ّ
ال يوجد في هذه الشروط ما ّ
طري.
الَق َ
الوصول إلى موقع المتطوعين اإللكتروني
ُيسمح بدخول موقع المتطوعين بصفة مؤقتة ،وتحتفظ اللجنة العليا بالحق في سحب أو تعديل إمكانية الوصول إلى موقع
المتطوعين دون سابق إنذار (انظر أدناه) .لن تكون اللجنة العليا مسؤولة إذا كان موقع المتطوعين ،ألي سبب من األسباب،
تقيد اللجنة العليا من وقت آلخر إمكانية الوصول إلى بعض أجزاء
غير متوفر في أي وقت من األوقات وألي مدة زمنية .قد ّ
موقع المتطوعين ،أو إلى كامل الموقع.
تتطلب بعض خصائص موقع المتطوعين أن يقوم المتطوع بإنشاء حساب أو أن يقوم بالتفاعل مع الموقع .إذا قام المتطوع

باختيار ،أو حصل على ،رمز لتعريف المستخدم أو كلمة مرور أو أية معلومات أخرى في إطار إجراءات اللجنة العليا

األمنية ،فيجب عليه (أي المتطوع) أن يتعامل مع هذه المعلومات على أنها سرية ،ويجب أن يمتنع عن كشفها ألي طرف
ثالث .إن المتطوع مسؤول عن الحفاظ على سرية هذه المعلومات ،كما يتحمل المسؤولية الكاملة عن كافة األنشطة التي
ويحق للجنة العليا تعطيل أي رمز لتعريف المستخدم أو كلمة مرور ،سواء كانت من اختيار
تحدث من خالل هذا الحساب.
ّ
المتطوع أو كانت اللجنة العليا قد خصصتها له ،وذلك ( )١في أي وقت ،إذا تبيَّن للجنة العليا حسب ما تراه أن المتطوع لم
يلتزم بأي من أحكام شروط استخدام الموقع هذه؛ أو ( )٢وفقاً لتقدير اللجنة العليا الخاص.
يجب أن يقوم المتطوع على الفور بإخطار اللجنة العليا إذا علم أو اشتبه في أي استخدام غير مصرح به لحسابه أو أي
خرق لشروط استخدام الموقع هذه أو أي خرق لألمن ،مع تقديم المعلومات التالية للجنة العليا:


هوية الطرف المخالِف؛

70-40732057

-6-

246930-4-68-v2.1
SC - Terms of Use - Volunteer Programme - 25/08/2020 16:58:51



طبيعة النشاط الذي ينطوي على مخالفة؛



موقع النشاط الذي ينطوي على مخالفة؛



تاريخ اكتشاف هذا النشاط الذي ينطوي على مخالفة؛



أية معلومات أخرى قد تطلبها اللجنة العليا.

يتحمل المتطوع المسؤولية عن اتخاذ جميع الترتيبات الالزمة لدخول موقع المتطوعين .كما يتحمل المتطوع مسؤولية التأكد
من أن جميع األشخاص الذين يدخلون إلى موقع المتطوعين من خالل شبكة اإلنترنت الخاصة به على علم بشروط االستخدام
هذه ،وأنهم يلتزمون بها.
االستخدام المقبول
يمكن للمتطوع استخدام موقع المتطوعين ألغراض غير تجارية فحسب ،وحص اًر إذا كانت تلك األغراض قانونية .من خالل
استخدام موقع المتطوعين ،فإن المتطوع يوافق على أنه ال يجوز له استخدام موقع المتطوعين:


كوسيلة لمضايقة اآلخرين أو التعدي عليهم من خالل تقديم تسجيالت تطوع كاذبة أو التالعب بالملفات الشخصية
الموجودة مسبقاً للمتطوعين؛



بأي شكل قد يضع المتطوع أو اللجنة العليا في حالة مخالفة ألي قانون محلي أو وطني أو دولي ٍ
سار أو أية لوائح
طري)؛
معمول بها (بما في ذلك القانون الَق َ



بأي شكل غير قانوني أو احتيالي ،أو ينطوي على غرض أو تأثير غير قانوني أو احتيالي؛



لغرض إيذاء أو محاولة إيذاء القاصرين بأي شكل من األشكال؛



يقيد حقوق أي شخص آخر أو أن يمنعه أو يؤثر سلباُ على قدرته على استخدام
بأي شكل من شأنه أن ينتهك أو ّ
موقع المتطوعين واالطالع على محتوياته؛



بأي شكل من شأنه التأثير سلباً على تشغيل موقع المتطوعين أو أدائه؛



لنشر أية مواد غير قانونية أو مواد غير مقبولة حسب رأي اللجنة العليا؛



إلرسال أو استخدام أو إعادة استخدام أية مواد ال تمتثل لشروط استخدام الموقع هذه؛



مصرح به أو أي مواد ترويجية أو أي شكل مماثل من
لنشر أو شراء أو إرسال أي إعالن غير مطلوب أو غير
ّ
أشكال التطّفل (رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها "سبام")؛
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انتهاك أمن موقع المتطوعين ،أو محاولة فعل ذلك؛




أن تقوم عمداً بنقل أو إرسال أو تحميل أية مواد تحتوي على فيروسات أو "أحصنة طروادة" أو "ديدان" أو "قنابل
التجسس أو برامج اإلعالنات المتسّللة أو أي من
موقوتة" حاسوبية أو أحد برامج رصد لوحة المفاتيح أو برامج
ّ



محاولة فعل أي مما سبق ذكره أو حمل أي شخص أو تحريضه على االنخراط في استخدام موقع المتطوعين

المصممة لتقوم بالتأثير سلباً على تشغيل
البرامج الضارة األخرى أو أي من الرموز المماثلة المتعلقة بالحواسيب و
ّ
أي من برامج أو أجهزة الكمبيوتر؛ و

بطريقة غير قانونية.
المتطوع على:
كما ُيوافق
ّ


عدم القيام بإعادة إنتاج أو استنساخ أو نسخ أو إعادة بيع أي جزء من موقعنا بما يخالف أحكام شروط استخدام
الموقع؛



عدم التحايل على أي عملية توثيق أو على أي أنظمة أمنية أو إجراءات تتعلق بموقع المتطوعين أو ذات صلة
به؛ و



عدم دخول الموقع دون تفويض ،أو التدخل أو إلحاق الضرر أو القيام بتعطيل:
o

أي جزء من موقع المتطوعين؛

o

أية معدات أو شبكات يتم تخزين موقع المتطوعين عليها؛

o

أية برمجيات مستخدمة في تشغيل موقع المتطوعين؛

o

معدات أو شبكات أو برمجيات يملكها أي طرف ثالث أو يقوم باستخدامها.
أية ّ

المواد
يتضمن محتوى موقع المتطوعين هذا – ولكنه ال يقتصر على – كافة المعلومات والنصوص والمقاالت والبيانات والصور
والشاشات والشارات والصفحات اإللكترونية والعالمات واألسماء التجارية وعالمات الخدمات والشعارات وأسماء نطاقات

اإلنترنت وحقوق التصميم والحقوق المعنوية وحقوق قواعد البيانات والدراية ومعلومات األسواق أو غيرها من المواد سواء

المقدمة من
كانت مسجلة أو غير مسجلة (المشار إليها إجماالً بمصطلح "المواد") التي تقع في ملكية أو تحمل ترخيص أو ّ
ِقبل ( )١اللجنة العليا ("مواد اللجنة العليا")؛ أو من ِقبل ( )٢طرف ثالث ("مواد الطرف الثالث") وتخضع لحقوق الطبع

والنشر وحقوق العالمات التجارية وعالمات الخدمات والمظهر التجاري وبراءة االختراع وقواعد البيانات وغيرها من حقوق

الملكية الفكرية الحالية والمستقبلية والحقوق األخرى التي هي من طبيعة حقوق الملكية الفكرية القائمة أو فيما يتعلق بالمواد

طري أو غيره من القوانين واالتفاقيات الدولية التي تكون دولة قطر عضواً فيها ،ما لم يذكر خالف ذلك.
وفق القانون الَق َ
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ال يجوز نسخ المواد أو عرضها أو توزيعها أو تنزيلها أو الترخيص لها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة إنتاجها
أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو استخدامها من أجل إنشاء أعمال مشتقة ،باستثناء ما هو منصوص عليه في شروط

استخدام الموقع هذه .وتمنح اللجنة العليا المتطوعين ترخيصاً محدوداً وقابالً لإللغاء وغير حصري ودائم للوصول إلى موقع

المتطوعين ،واستخدامه على نحو فردي ألغراض غير تجارية ،بما ينسجم مع شروط استخدام الموقع هذه .إذا كنت مهتماً

بإعادة إنتاج أو استنساخ أو نسخ أي من محتويات موقع المتطوعين ألي غرض آخرُ ،يرجى االتصال باللجنة العليا من
خالل استخدام الرابط المخصص لالتصال بنا على الموقع أو مراسلتنا إلى قسم التسويق الرقمي :إدارة التسويق ،الطابق ،٣٣
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،برج البدع ،صندوق بريد  ،٦٢٠٢٢الدوحة ،دولة قطر.
العالمة التجارية وحقوق التأليف والنشر
قر المتطوع بأن االسم الرسمي للجنة العليا بأية لغة ،وأية عالمة أو تصميم أو شعار أو رمز أو عنوان أو اسم أو تميمة أو
يّ
ملصق أو لقب أو رموز أو موسيقى أو أصوات تعريفية ،أو غيرها من التمثيالت الفنية أو اإلمالئية أو أي شكل آخر من
أشكال التعريف أو الرموز األخرى من إنشاء اللجنة العليا أو من اختيار اللجنة العليا من أجل استخدامها بما يتعلق باللجنة

العليا أو الموقع أو أي فعالية تنظمها اللجنة العليا ،بما في ذلك السمعة التجارية المتعلقة بها ،هي من ملكية اللجنة العليا
بشكل مطلق وال يجوز استخدامها بأية طريقة تخالف شروط استخدام الموقع هذه أو دون الحصول على موافقة خطية من

اللجنة العليا.
إن بعض المحتويات ،بما في ذلك – ولكن ليس على سبيل الحصر – الصور والرسومات واأللعاب واألدوات المجتمعية
ّ
ونصوص الخصائص التفاعلية والترجمات والترجمات الفورية وملفات الفيديو والملفات الصوتية ومحتوى البيانات الرياضية
مقدمة من قبل أطراف ثالثة تعمل مع اللجنة العلياُ .يحظر صراحة أي نسخ أو إعادة نشر
والعناصر التحريرية على الموقعّ ،
أو إعادة توزيع لمثل هذه المحتويات ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التأطير في نطاق مختلف أو أية وسيلة

مماثلة ،ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من أصحاب الحقوق المعنيين .إن أصحاب هذه الحقوق ليسوا مسؤولين
عن أية أخطاء أو تأخير في المحتوى ،أو عن أي إجراءات تتخذ استناداً إليهاُ .يرجى االطالع على المواقع اإللكترونية لكل
من أصحاب الحقوق المعنيين للحصول على معلومات إضافية .ال يوجد في هذا الموقع شيء من شأنه أن يمنح أي ترخيص
أو حق استعمال أو أية حقوق أخرى تتعلق بأية أسماء أو شعارات أو صور أو عالمات تجارية أو أية مواد أخرى تتعلق

بالملكية .وبالتالي ال تنتقل إلى المتطوع أية حقوق أو ملكية ألي برامج أو مواد تُنشر على موقع المتطوعين من خالل قيامه
بأية عملية تنزيل أو نسخ أو إعادة إنتاج ألي من المواد من الموقع.
مواد األطراف الثالثة
قدم اللجنة العليا ،عبر السماح للوصول إلى مواد األطراف
قد يحتوي موقع المتطوعين هذا على مواد األطراف الثالثة .ال تُ ّ
تعهد أو ضمان للمتطوع فيما يتعلق بأي مستوى من الجودة والموثوقية والقدرة والسمعة والمالءمة
الثالثة على هذا الموقع ،أي ّ

يتم توفيرها أو
أو أية مسؤولية أو ضمان على اإلطالق .وال تتحمل اللجنة العليا أي مسؤولية أو تبعات قانونية عن أي مواد ّ
احتوائها على أي موقع تابع لطرف ثالث ومرتبط بموقع المتطوعين هذا ،أو مسؤولية أي استخدام للبيانات الشخصية من
ٍ
طرف ثالث موجود
قبل هذا الطرف الثالث .وفي حال اضطر المتطوع إلجراء ترتيبات أو معامالت أو القيام بمشاركات مع

يتعهد بها هذا الطرف الثالث للمتطوع تكون حصرياً بينهما.
على الموقع أو من خالله ،فإن أية مسؤوليات أو ضمانات
ّ
تتحمل أي تبعات قانونية عن أي نوع من الخسارة أو األضرار
وعليهُ ،يوافق المتطوع على أن اللجنة العليا ليست مسؤولة وال ّ
70-40732057
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جراء مثل هذه الترتيبات أو المعامالت أو المشاركات مع هذه األطراف الثالثة أو نتيجة
يتم تكبدها أو ادعاء حدوثها َّ
التي ّ
لوجودها على موقع المتطوعين.
قر المتطوع بأن اللجنة العليا
قد يحتوي موقع المتطوعين على روابط أو تلقيمات لمواقع أو موارد أطراف ثالثة ("الروابط") .ي ّ
تم تحويل المتطوع إلى موقع أو موارد الطرف الثالث يكون
ال تملك أي سلطة على مواقع أو موارد أطراف ثالثة وفي حال ّ

ويوافق المتطوع على أن اللجنة العليا ليست مسؤولة وال تتحمل أي تبعات قانونية عن أي نوع
ذلك على مسؤوليته الخاصةُ .
من الخسارة أو األضرار التي يتكبدها المتطوع أو يدعي تكبدها بما يتعلق بالروابط أو استخدام أو االعتماد على أي محتوى
أو سلع أو خدمات أو أية مواد أخرى متوفرة على أو من خالل أي موقع أو موارد تابعة لطرف ثالث.

قواعد استخدام الروابط
يتم إدراجها بهدف خدمة المتطوع وتزويده بالمزيد من
من وقت آلخر ،قد يتضمن موقع المتطوعين هذا بعض الروابط التي ّ
المعلومات .إن اللجنة العليا غير مسؤولة عن محتويات أو مصداقية أي موقع أو صفحة إلكترونية ُيحيل إليها موقع
المتطوعين (أو أي موقع مرتبط به) عبر رابط خارجي ،كما وأنها ال تؤيد بالضرورة وجهات النظر المعبَّر عنها في تلك
المحتويات.
متشعب من موقع أو وثيقة أخرى إلى موقع المتطوعين هذا وفقاً للشروط التالية:
ُيسمح للمتطوع بإنشاء رابط أو رابط
ّ


أن ُيوافق المتطوع على عدم تضمين موقع المتطوعين في إطار موقع آخر؛



أن ُيوافق المتطوع على عدم إنشاء أي ارتباط ألي طرف ثالث مع هذا الموقع؛



أن ُيوافق المتطوع على التأكد من أن أي رابط يقوم بإنشائه ال يشير أو يلمح إلى أن اللجنة العليا ترعى أو تؤيد
نشاط أي موقع أو شركة أو هيئة أخرى ،أو أنه ال ُيقدم اللجنة العليا أو دولة قطر أو أي طرف ثالث آخر بطريقة



أن ُيوافق المتطوع على التأكد من أن الرابط أو موقع الطرف الثالث الذي يتضمن الرابط ال يشير أو يلمح إلى
وجود رابط مع اللجنة العليا أو دولة قطر؛



أن ُيوافق المتطوع على أن اللجنة العليا ال تتحمل أية مسؤولية أو تبعات قانونية على أية مواد مقدمة ومتضمنة
في موقع إلكتروني يحمل روابط من أو إلى موقع المتطوعين هذا ،أو عن أي استخدام للبيانات الشخصية من ِقبل

خاطئة أو مضللة أو تشهيرية أو ُمهينة؛

المتطوع .على أن ُيوافق المتطوع على إدراج هذا الشرط في شروط استخدام موقع المتطوعين؛ و


المسجلة األخرى كرابط إلى موقع المتطوعين هذا؛
ال يسمح باستخدام شعارنا أو أي من العالمات التجارية
ّ

ُيوافق المتطوع على أن موقع المتطوعين هذا ال يسمح له باستخدام أي من مواد اللجنة العليا أو أي من مواد األطراف
الثالثة األخرى ما لم يكن هناك اتفاق خطي منفصل صادر من ِقبل اللجنة العليا أو من الجهة المعنية التي تملك الحقوق
ذات الصلة (حسب االقتضاء).
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معايير المحتوى
تنطبق معايير المحتويات على جميع المواد التي يساهم بها المتطوع في موقع المتطوعين بما فيها المعلومات المتضمنة في
نماذج التسجيل من أجل التطوع ("المساهمات") ،وأي من الخدمات التفاعلية المرتبطة ببرنامج المتطوعين .وتُعتبر أية مواد
ويحق للجنة العليا باستعمال ونسخ وتوزيع والكشف عن أي من
قام المتطوع بتحميلها على موقعنا غير سرية وغير مملوكة،
ّ
تلك المواد ألطراف ثالثة ألي غرض من األغراض .كما يحق للجنة العليا اإلفصاح عن هويتك إلى أي طرف ثالث يدعي

أن أية مادة نشرتها أو رفعتها على موقع المتطوعين تشكل انتهاكاً لحقوقه المتعلقة بالملكية الفكرية ،أو لحّقه في الخصوصية.
تقدم بها أو كانت له مساهمة فيها ،وأنه يتحمل وحده ،وليس اللجنة
ويّقر بأنه مسؤول عن المساهمات التي ّ
يدرك المتطوع ُ
العليا ،كامل المسؤولية عن مثل هذا المحتوى ،بما في ذلك قانونيته ومصداقيته ودقته ومالءمته.
تحمل اللجنة العليا أية تبعات قانونية أو أية مسؤولية تجاه أي طرف ثالث بسبب محتوى أو دقة أية مواد قد قام المتطوع
ال ت ّ
ويحق للجنة العليا في حذف أية مواد أو منشور يقوم المتطوع
أو أي مستخدم آخر من مستخدمي موقع المتطوعين بنشرها.
ّ
بنشره على موقع المتطوعين إذا تبيَّن ،في رأي اللجنة العليا ،أن تلك المواد ال تتوافق مع معايير المحتويات المنصوص عليها
في سياسة االستخدام المقبول التي تعتمدها.
يجب أن يلتزم المتطوع بنص وروح المعايير التالية والتي تنطبق على كل جزء من أية مساهمة وعلى مجمله أيضاً.
المساهمات يجب أن:


تقدم معلومات صحيحة ودقيقة وغير مضّللة؛
ّ



تُ َّ
قدم بإخالص وصدق (حيثما كانت تعبر عن آراء)؛ و



تقدم من ِقبل أو تتعلق بأشخاص تتجاوز أعمارهم الـ 16عاماً؛
ّ



يتم تقديمها لألغراض التي يرمي إليها موقع المتطوعين؛
ّ



تمتثل للقوانين المنطبقة في دولة قطر وفي أي بلد يتم نشرها منه.

على المساهمات أن ال:


تخص أشخاصاً لم يوافقوا على التسجيل في برنامج المتطوعين؛
تكشف عن أي معلومات شخصية ّ

•

حساسة (مثل العرق أو الدين أو المعلومات البيومترية) تتعلق
تحتوي على معلومات شخصية أو معلومات شخصية ّ

•

تتضمن أنشطة تجارية أو مبيعات أو حمالت ترويجية أخرى للمبيعات أو إعالنات؛

تقل أعمارهم عن  16عاماً؛
باألفراد الذين ّ
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•

تحتوي على أي مواد تشهيرية ألي شخص؛

•

تحتوي على أي مو ٍاد فاحشة أو مسيئة أو معيبة أو تحريضية؛

•

تُروج لمواد تحتوي على إباحية جنسية فاضحة ،أو تنطوي على العنف ،أو أي عمل غير قانوني؛

•

تشجع على أي نوع من التمييز ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،التمييز العرقي أو الجنسي أو الديني
ّ
باإلضافة إلى التمييز القائم على أساس الجنسية أو اإلعاقة أو التوجه الجنسي أو العمر (الفئة العمرية) ؛

•

حق من حّقوق التأليف أو النشر أو البيانات أو العالمة التجارية ألي شخص آخر؛
تنتهك أي ّ

•

تقوم على األرجح ،بخداع أي شخص والتحايل عليه؛

•

مستحق لطرف ثالث ،كااللتزام التعاقدي أو االلتزام المبني على الثقة؛
تقوم بانتهاك أي التزام قانوني
ّ

•

تتسبب
تحتوي على تهديد أو إساءة أو انتهاك لخصوصية شخص آخر أو تكون مصدر إزعاج أو مضايقة أو ّ

•

أن تُستخدم النتحال شخصية أي شخص ،أو تزوير هويتك أو تبعيتك ألي شخص؛ أو

•

إعطاء االنطباع بأنها صادرة عنا ،إن لم تكن هذه هي الحال.

تحرش أو تحذير (ذعر) ؛
بإقالق غير ضروري أو ّ

يحق للجنة العليا ،ولكنه ليس واجباً عليها ،أن تقوم باإلجراءات التالية:
المطلقّ ،
ووفق تقديرها ُ
•

مراجعة أي مساهمات تُقدم تتعلق بالبرنامج أو إلغاء أهليتها؛

•

حذف أي مساهمات أو االمتناع عن نشرها ألي سبب كان؛

•

اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بأي مساهمة تعتبرها اللجنة العليا ضرورية أو مناسبة وفًقا لتقديرها الخاص ،بما في

حق من حّقوق الملكية الفكرية
ذلك إمكانية اعتقادها أن هذه المساهمة تُخالف شروط استخدام الموقع أو تنتهك أي ّ
تهدد السالمة الشخصية لمستخدمي الموقع اإللكتروني الخاص
حق آخر ألي شخص أو كيان ،أو ّ
أو أي ّ

بالمتطوعين أو الجمهور ،أو قد تتسبب بتحميل اللجنة العليا أي تبعات؛
•

اإلفصاح عن هوية المتطوع أو معلومات أخرى عنه ألي طرف ثالث ّيدعي أن المواد المنشورة من ِقبله تنتهك

•

اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،اإلحالة إلى جهات إنفاذ القانون،

حّقوقهم ،بما في ذلك حّقوق ملكيتهم الفكرية أو حّقهم في الخصوصية؛

مصرح به للموقع الخاص بالمتطوعين؛ أو
ألي استخدام غير قانوني أو غير
ّ
•

القيام بإنهاء إمكانية الدخول إلى موقع المتطوعين أو تعليقها ،ألي سبب كان ،بالكامل أو جزئياً ،بما في ذلك

على سبيل المثال ال الحصر ،بسبب القيام بانتهاك المتطوع ألي شرط من شروط استخدام الموقع هذه.
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حذف المواد
يحق للجنة العليا ،حسب تقديرها ،حذف أي مواد أو تعليق نشرها أو تعطيل سبل الوصول إليها ،سواء كانت مواد تعود
ّ
ٍ
لملكية اللجنة العليا أو ألي طرف ثالث ،بحسب مقتضى الحال وفي أي وقت ومن دون تحمل أية تبعات ،وذلك في حال

مالكا لحقوق (أو وكيالً يعمل لصالح أصحاب الحّقوق) ،وتعتقد أن أي مادة تنتهك
وجود إشعار مسبق أو دونه .إذا كنت ً
حّقوقك أو مبادئك وترغب في أن نقوم بحذفها من موقع المتطوعين أو تعليق نشرها ،أو تعطيل سبل الوصول إليها ،يرجى
االتصال بنا عبر استخدام الرابط الخاص بـ"االتصال بنا" على الموقع اإللكتروني ،أو مراسلتنا على العنوان التالي :قسم

التسويق الرقمي ،إدارة التسويق الطابق  ،33اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،برج البدع ،ص.ب ،62022 .الدوحة ،دولة
قطر ،وإرفاق المعلومات التالية ضمناً:
•

المخول قانونياً بالتصرف نياب ًة عن صاحب الحّقوق؛
التوقيع األصلي لمالك الحّقوق أو الشخص
ّ

•

تم انتهاك حّقوقها (بما في ذلك ،إلى الحد المعقول عملياً ،عنوان ()URL
تفاصيل المواد المملوكة التي يزعم أنه ّ
أو لقطة مأخوذة من الشاشة ())Screenshot؛

•

المعلومات الخاصة عن كيفية االتصال بك كالعنوان البريدي ،ورقم الهاتف ،وعنوان البريد اإللكتروني ( إذا كان

متوف اًر) وتصريح صادر عنك توضح فيه )1( :أنك تعتقد وعن حسن نية أن استخدام تلك المواد كما هو مبيَّن في
مصرح به من قبل مالك الحّقوق أو بموجب القانون المعمول به (مع ذكر األحكام
الشكوى هو استخدام غير
ّ
المحددة لهذا القانون)؛ ( )2أن المعلومات الواردة في اإلشعار صحيحة ودقيقة؛ ( )3وأنك أنت مالك الحّقوق أو
ّ
المخول قانونياً بالتصرف ،بحسب األصول ،نياب ًة عن صاحب الحّقوق.
الشخص
ّ

معلوماتك الخاصة
يجوز للجنة العليا ،عندما تقوم باستخدام موقع المتطوعين هذا أو االتصال بها عبر البريد أو الهاتف أو الفاكس أو البريد
اإللكتروني أو الرسائل القصيرة ،تجميع بعض المعلومات الشخصية التي تفصح عنها للجنة العليا وتخزينها واستخدامها.
يرجى مراجعة سياسات الخصوصية لبرنامج المتطوعين للحصول على مز ٍيد من المعلومات حول كيفية استخدام اللجنة العليا
لبياناتك الشخصية.

إخالء المسؤولية
كل التدابير بكل عناية وبصورة معقولة لتضمن دقة المواد الواردة على الموقع حين نشرها .ومع ذلك ،فإن
تتخذ اللجنة العليا ّ
اللجنة العليا ال تقوم بتقديم أي تعهد أو ضمانة (بما في ذلك المسؤولية القانونية تجاه أطر ٍ
اف ثالثة) ،بصريح العبارة أو
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ضمنيا ،بما يتعلق بدقة هذه المواد أو موثوقيتها أو استيفائها للحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به ،وإن اللجنة
ً
العليا تبرئ ذمتها من كل المسؤوليات وتستبعد جميع اإلق اررات والضمانات ،واالشتراطات وغيرها من الشروط من أي نوع

كانت ،صريحة كانت أم ضمنية ،فيما يتعلق بالموقع اإللكتروني للمتطوعين وكيفية استخدام المتطوع له (بما في ذلك ،على
معين وعدم التعدي والتوافق واألمان والدقة).
المرضية والمالءمة لغرض ّ
سبيل المثال ال الحصر ،من حيث الجودة ُ
إن موقع المتطوعين هذا ومحتوياته متوفر على
يقوم المتطوع باستخدام موقع المتطوعين وذلك على مسؤوليته الخاصةّ .
أساس قاعدة "كما هو" و "كما هو متاح" .وعليه إن أي مادة يتم تنزيلها أو الحصول عليها بطريقة أخرى من خالله ،وأي
روابط ،تكون على مسؤولية المتطوع الخاصة .وسيكون هو (أي المتطوع) المسؤول المباشر عن أي ضرر يلحق بنظام
الكمبيوتر الخاص به (بما في ذلك أي ضرر ناجم عن الفيروسات) أو فقدان البيانات جراء تنزيل أي من هذه المواد .ال
الحد منها بموجب
يحد أي مسؤولية من مسؤوليات اللجنة العليا التي ال يمكن استثنائها أو ّ
ُيستثنى أي من هذه الشروط أو ّ
القانون المعمول به.
ال تضمن اللجنة العليا أن موقع المتطوعين هذا سيكون آمناً أو خالياً من األخطاء أو الفيروسات .ولهذا سيكون المتطوع
المسؤول الوحيد عن تنظيم وهيكلة تقنية المعلومات وبرامج الكمبيوتر واألنظمة األساسية الخاصة بكيفية الدخول إلى موقع

المتطوعين وعليه يجب استخدام برنامج الحماية من الفيروسات الخاص به.
خرق شروط االستخدام الخاصة بالتطوع
قرر اللجنة العليا ،وبحسب تقديرها ،ما إذا كان هناك خرق لقواعد االستخدام المسموح بها في شروط استخدام الموقع
سوف ت ّ
تم تحديد وجود خر ٍق من هذا القبيل ،قد تتخ ّذ اللجنة
والمعتمدة لديها ،وذلك من خالل استخدام المتطوع للموقع هذا .وفي حال ّ
العليا اإلجراءات التالية والتي تراها مناسبة على سبيل المثال ال الحصر على النحو التالي:


لحق المتطوع في استخدام الموقع؛
السحب الفوري أو المؤقت أو الدائم ّ



توجيه إنذار للمتطوع؛



ضد المتطوع لسداد جميع التكاليف على أساس التعويض (والتي تتضمن على سبيل
اتخاذ إجراءات قانونية ّ
المثال ال الحصر القدر المعقول من التكاليف اإلدارية والقانونية) التي تنتج عن هذا االنتهاك (أو الخرق)؛



بحق المتطوع في حال وجدت اللجنة العليا أن األمر ضروري؛ أو
اتخاذ أي إجراء قانوني آخر ّ



اإلفصاح عن تلك المعلومات لشركاء اللجنة العليا والشركات التابعة لها أو سلطات إنفاذ القانون في حدود ما نراه
ضرورياً على نحو معقول.

تبرئ اللجنة العليا ذمتها من أية مسؤولية عن أية إجراءات قد تُتخذ ضد االنتهاكات لشروط استخدام الموقع هذه.

70-40732057
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االتصال بنا
يرجى االتصال بنا ،إذا كانت لدى المتطوع أي استفسارات حول شروط االستخدام أو الشروط واألحكام الخاصة بالتطوع ،أو

كان يرغب في تقديم شكوى عن مساهمات شخص آخر:
•

أقر ما يلي من خالل النقر على خيار القبول
إني ّ

•

يت بكل المعلومات الواردة على الرابط الخاص بموقع التطوع [الرجاء إدخال الرابط]
لقد قرأت وفهمت وأقر ّ

•

لقد قمت شخصياً بتقديم المعلومات الواردة في هذا التطبيق ،وهي صحيحة في حدود علمي.



ٍ
شخص دون سن  18عاماً ،فأنا
بالحد الذي يسمح لي بالتقديم نياب ًة عن
إني أوافق على الشروط واألحكام هذه،
ّ
مسؤول عن امتثاله لها.

70-40732057
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