اتفاقية االستخدام
 .1الوضع العام
 .1.1اتفاقية المستخدم في الوقت الحالي (االتفاقية-فيما يلي) تخص موقع المؤتمر العالمي للشعب األبخازي – األباظة (الموقع -
فيما يلي) الرابط على عنوان .www.abaza.org
 . 1.1ينظم هذا االتفاق العالقة بين إدارة الموقع (يشار إليها فيما يلي باسم إدارة الموقع) ومستخدم هذا الموقع.
 . 1.1تحتفظ إدارة الموقع بالحق في تغيير أو إضافة أو إلغاء بنود هذا االتفاق في أي وقت دون إخطار المستخدم.
 .1.1يعني استمرار استخدام الموقع من جانب المستخدم قبول االتفاق والتغييرات التي أدخلت على هذا االتفاق.
 . 1.1المستخدم مسؤول شخصيا عن التحقق من هذا االتفاق من أجل إدخال تغييرات عليه.
.2تعريف المصطلحات
 . 1.1المصطلحات التالية لها المعاني التالية ألغراض هذا االتفاق:
 .1.1.1موقع "المؤتمر العالمي للشعب األبخازي  -األباظة" ،ويقع على الرابط www.abaza.org :تعمل من خالل شبكة
موارد اإلنترنت والخدمات ذات الصلة.
 .1.1.1إدارة الموقع  -موظفو شركة "بوابة المعلومات" المحدودة المسؤولية ،المأذون لهم بإدارة الموقع.
 .1.1.1محتويات الموقع (المحتوى)  -نتائج النشاط الفكري المحمية ،بما في ذلك النصوص من األعمال األدبية ،عناوينها،
المقدمة ،الشروح ،المقاالت ،الرسوم التوضيحية ،الغالف المعزوفات الموسيقية التي بنص أو بدون نص ،الرسم ،النصوص،
الصور الفوتوغرافية ،الفيديوهات ،المركبات وغيرها من األعمال ،الواجهات ،الواجهات البصرية والعالمات التجارية
واألسماء والشعارات برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات ،وكذلك تصميم الهيكل ،االختيار ،التنسيق ،المظهر الخارجي ،النمط
العام و المحتويات المدرجة في الموقع ،وغيرها من الممتلكات الفكرية مجتمعة و /أو منفصلة الواردة في الموقع.
 .1.1.1الزائر – الشخص الذي زار أي من صفحات الموقع من أجل مشاهدة المحتوى دون تسجيل على الموقع دون استخدام
القدرات التقنية المقدمة فقط للمستخدمين المسجلين.
 .1.1.1المستخدم  -الشخص الذي سجل على النحو الواجب على الموقع الشبكي.
 .2.1.1التسجيل — مجموعة من اإلجراءات المستخدمة وفقا ألحكام هذه التعليمات ،بما في ذلك تقديم البيانات الشخصية
وغيرها من المعلومات التي قدمها المستخدم باستخدام نموذج خاص من واجهة المستخدم من أجل إنشاء حساب مستخدم على
الموقع والوصول إلى خدمات معينة.
.3موضوع االتفاقية
 . 1.1موضوع هذا االتفاق هو تزويد المستخدم بإمكانية الوصول إلى المعلومات الواردة في الموقع وأنواع الخدمات األخرى
المنفذة في صفحات الموقع.
 .1.1.1ويوفر الموقع للمستخدم أنواع الخدمات التالية:
* الوصول إلى المحتوى اإللكتروني في الموقع مع الحق في االطالع على المحتوى،
* الوصول إلى أدوات البحث والمالحة في الموقع،
* إتاحة الفرصة للمستخدم لنشر التعليقات،
* أنواع أخرى من الخدمات المنفذة على صفحات الموقع.
 .1.1.1بموجب هذا االتفاق ،تقع جميع خدمات الموقع القائمة (العاملة فعال) في الوقت الحاضر ،فضال عن أي تعديالت الحقة
وخدمات إضافية تظهر في المستقبل.
 .1.1هذا االتفاق هو عرض عام وبالوصول إلى الموقع كمستخدم ،يعتبر المستخدم قد انضم إلى هذا االتفاق.
 .1.1وينظم التشريع الحالي لجمهورية أبخازيا استخدام مواد الموقع وخدماته.
 .4حقوق األطراف والتزاماتها
.1.4حقوق إدارة الموقع:
 .1.1.1تغيير شروط استخدام الموقع ،فضال عن تغيير محتوى هذا الموقع .ويبدأ نفاذ التعديالت لدى نشر النسخة الجديدة من
االتفاق على الموقع الشبكي.
 .1.1.1تقييد (حظر) الوصول إلى الموقع في حالة انتهاك المستخدم لشروط هذا االتفاق.
 .2.4حقوق المستخدم:
 . 1.1.1الوصول إلى واستخدام خدمات الموقع في الكامل (بما في ذلك القدرة على إضافة التعليقات واستخدام خدمات أخرى
متاحة فقط للمستخدمين المسجلين) بعد االمتثال مع متطلبات التسجيل.
 .1.1.1توجيه أية أسئلة تتعلق بخدمات الموقع بشأن التفاصيل الواردة في القسم من الموقعwww.abaza.org/105 :

 . 1.1.1استخدام الموقع لألغراض فقط ووفقا لإلجراء المنصوص عليه في االتفاق وال يحظره تشريع جمهورية أبخازيا.
 .3.4موافقة المستخدم على:
 .1.1.1تزويد إدارة الموقع ،بناء على طلب إدارة الموقع ،بالمعلومات الالزمة ذات الصلة المباشرة باستخدام خدمات الموقع.
 . 1.1.1مراعاة حقوق الملكية وغير الملكية للمؤلفين وغيرهم من أصحاب الحقوق عند استخدام الموقع.
 .1.1.1ال تتخذ أي إجراء قد يعتبر تعطيالً للتشغيل العادي للموقع.
 .1.1.1ال يوزعون أي معلومات سرية ومحمية بموجب القانون عن األفراد أو الكيانات االعتبارية التي تستخدم الموقع.
 . 1.1.1تجنب أي إجراءات قد تنتهك سرية المعلومات التي يحميها القانون.
 . 2.1.1ال تستخدم الموقع لنشر المعلومات اإلعالنية إال بموافقة إدارة الموقع.
 .4.1.1ال تستخدم خدمات الموقع لهذا الغرض:
. 1.4.1.1تحميل محتوى غير قانوني ينتهك أي حق من حقوق األطراف الثالثة ؛ تشجع على العنف والقسوة والكراهية (أو)
التمييز العنصري أو القومي أو الجنسي أو الديني واالجتماعي والذي ؛ يحتوي على معلومات غير دقيقة و (أو) إهانة أشخاص
محددة والمنظمات أو السلطات.
 .1.4.1.1اإلغراءات على ارتكاب أعمال غير قانونية ،وكذلك تقديم المساعدة إلى األشخاص الذين يقومون بإجراءات تهدف
إلى انتهاك القيود والمحظورات السارية في أراضي جمهورية أبخازيا.
.1.4.1.1انتهاكات حقوق القصر و (أو) إلحاق الضرر بهم بأي شكل من األشكال.
 .1.4.1.1انتحال شخصية أخرى أو ممثل للمنظمة و (أو) المجتمع المحلي دون حقوق كافية ،بما في ذلك للموظفين المأذون لهم
بإدارة هذا الموقع.
 .4.4الممنوعات على المستخدم:
 .1.1.1تعطيل األداء السليم للموقع،
 . 1.1.1التحايل بأي شكل من األشكال على الهيكل المالحي للموقع للحصول على أي معلومات أو وثائق أو مواد أو محاولة
الحصول عليها بأي وسيلة ال توفرها دوائر هذا الموقع تحديدا،
 .1.1.1الوصول غير المأذون به إلى وظائف الموقع ،وأي نظم أو شبكات أخرى ذات صلة بهذا الموقع ،فضال عن أي خدمات
يقدمها في الموقع،
 .1.1.1انتهاك األمن أو التوثيق في الموقع أو أي شبكة ذات صلة بالموقع.
 .1.1.1تتبع أو محاولة تتبع أي معلومات حول أي مستخدم آخر للموقع.
 . 2.1.1استخدام الموقع و المحتوى ألي غرض محظور بموجب تشريعات جمهورية أبخازيا وكذلك للتحريض على أي نشاط
غير قانوني أو نشاط آخر ينتهك حقوق مستخدمي الموقع أو غيرها من األشخاص.
 .6استخدام الموقع
 .1.1تسيطر إدارة الموقع على ترتيب وضع المحتوى ،الذي هو جزء من الموقع.
 . 1.1يحمي محتوى الموقع حقوق التأليف والنشر وقانون المنافسة غير المنصفة.
 . 1.1ال يمكنك إنشاء حسابين أو أكثر من حساب لمستخدم صالحة لنفس الفترة الزمنية .ويتم التسجيل باسم المستخدم األصلي.
وال ينظر مدير المناقشة في ملفات المستخدمين المجهولين وال يزيلها .وللمدير الحق في االتصال بالمستخدم لتوضيح المعلومات
المقدمة عند إنشاء حساب أو تغييره الحقا.
 . 1.1المستخدم هو المسؤول شخصيا عن المحافظة على سرية معلومات الحساب ،بما في ذلك كلمة السر ,فضال عن جميع
األنشطة التي تتم نيابة عن حساب المستخدم.
 . 1.1يقوم المستخدم فورا بإخطار إدارة الموقع بأي استخدام غير مأذون به لحسابه أو كلمة السر أو أي خرق آخر لألمن.
 .2.1يحق إلدارة الموقع أن تلغي من جانب واحد حساب المستخدم ،إذا أنشئ بالنيابة عن شخص غير موجود.
 .4.1ينطبق هذا االتفاق على جميع األحكام والشروط اإلضافية الستخدام الخدمات المقدمة في الموقع.
 . 5.1ال تفسر المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي على أنها تغيير في هذا االتفاق.
 .5.1يحق إلدارة الموقع في أي وقت دو ن إخطار المستخدم بإدخال تغييرات على قائمة الخدمات المقدمة في الموقع.
 . 1..1يشمل هذا االتفاق سياسة الخصوصية التي تشكل جزءا ال يتجزأ منها.
 .6المسؤولية
 .1.2إدارة الموقع ال تعوض أي خسائر يتكبدها المستخدم في حام انتهاك أي حكم من أحكام هذا االتفاق بشكل متعمد أو بسبب
اإلهمال ،وكذلك بسبب الدخول غير المصرح به إلى رسائل مستخدم آخر.
 .1.2إدارة الموقع ليست مسؤولة عن:

 . 1.1.2التأخير أو الخلل في سياق المعامالت الناشئة عن القوة القاهرة ،فضال عن أي حالة خلل في االتصاالت ،الكمبيوتر،
الكهربائية واألنظمة األخرى ذات الصلة.
 .1.1.2إجراءات نظم التحويل والمصارف ونظم الدفع والتأخيرات المرتبطة بعملها.
 .1.1.2أداء الموقع بشكل سليم ،إذا لم يكن لدى المستخدم الوسائل التقنية الالزمة الستخدامه ،وليس عليه أي التزام بتزويد
المستخدمين بهذه الوسائل.
 .7انتهاك أحكام االتفاق.
 .1.4إدارة الموقع لها الحق في الكشف عن المعلومات التي تم جمعها عن المستخدم ،إذا كان اإلفصاح ضروري في اتصال مع
التحقيق في الجريمة من قبل أجهزة الدولة بوجود إذن أو متصلة مع شكوى بشأن إساءة استخدام الموقع أو تحديد (تحديد)
المستخدم الذي قد انتهك أو تعارض مع حقوق إدارة الموقع أو حقوق.
 . 1.4إدارة الموقع لها الحق في الكشف عن أي معلومات عن المستخدم التي تراها ضرورية لالمتثال ألحكام التشريعات الحالية
في جمهورية أبخازيا أو قرارات المحاكم ،لضمان االمتثال لشروط هذا االتفاق إلى حماية حقوق أو سالمة منظمة "المؤتمر
العالمي لشعب األباظة" ومستخدمي الموقع.
 . 1.4يحق إلدارة الموقع الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمستخدم إذا كانت التشريعات الحالية لجمهورية أبخازيا تشترط أو
تسمح بهذا الكشف.
 . 1.4إدارة الموقع لها الحق في إنهاء و (أو) منع الوصول إلى الموقع من دون إشعار مسبق للمستخدم إذا كان المستخدم قد
انتهك هذا االتفاق أو شروط استخدام الموقع الواردة في وثائق أخرى ،وكذلك في حالة انتهاء الموقع أو بسبب مشكلة فنية أو
مشاكل أخرى.
 . 1.4ال تكون إدارة الموقع مسؤولة أمام المستخدم أو األطراف الثالثة عن إنهاء الوصول إلى الموقع في حالة انتهاك المستخدم
ألي حكم من أحكام هذا االتفاق أو أي وثيقة أخرى تتضمن شروط استخدام الموقع.
 .8تسوية المنازعات.
 .1.5في حالة نشوء أي نزاع أو خالف بين طرفي هذا االتفاق ،يكون خالل تقديم طلب (اقتراح خطي للتسوية الطوعية للنـزاع)
شرطا مسبقا قبل اللجوء إلى المحكمة.
 .1.5الطرف المستلم للشكوى ،عليه في غضون  1.يوما من تاريخ استالمه ،التبليغ عن نتيجة دراسة الشكوى بشكل كتابي
للطرف اآلخر.
 .1.5إذا تعذر حل النزاع على أساس طوعي ،فإن ألي من الطرفين الحق في تقديم طلب إلى المحكمة لحماية الحقوق التي
يمنحها لهما التشريع الحالي لجمهورية أبخازيا.
 .9الشروط اإلضافية.
 . 1.5ال تقبل إدارة الموقع العروض المضادة من المستخدم فيما يتعلق بالتغييرات التي أدخلت على اتفاق المستخدمين هذا.
 . 1.5استعراضات المستخدمين المنشورة في الموقع ليست معلومات سرية ويمكن أن تستخدمها إدارة الموقع دون قيود.

سياسة الخصوصية.
توفير المعلومات من جانب المستخدم:
 .1.1عند التسجيل في الموقع ،يقدم المستخدم المعلومات التالية:
 الكنية ،االسم واسم األب (إن وجد) الكنية التاريخية للعائلة (إن وجدت). عنوان البريد اإللكتروني (مع القدرة على إظهاره أو إخفاءه من المستخدمين اآلخرين) رقم الهاتف (مع إمكانية إظهاره أو إخفاءه للمستخدمين اآلخرين). الجنس تاريخ الميالد مكان الوالدة بلد اإلقامة الجنسية -الحالة االجتماعية

 معلومات عن وجود األطفال معلومات عن المهارات اللغوية المهنة معلومات عن نفسك (اختياري). صورة المستخدم (الصورة الشخصية ،حيث يكون المستخدم وحده في الصورة). .1.1من خالل تقديم البيانات الشخصية الخاصة بك ،يوافق المستخدم على المعالجة (تصل إلى االنسحاب من المستخدم الموافقة
على معالجة البيانات الشخصية) من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة "بوابة معلومات" من أجل تحقيق إدارة الموقع من
التزاماتها تجاه المستخدم لتمكين استخدام خدمات الموقع.
.1.1إذا كان أي مستخدم يرغب في حظر بياناته الشخصية بشكل كامل ،أو محوها في حال كانت البيانات الشخصية غير
مكتملة ،التي عفا عليها الزمن أو غير دقيقة أو الحصول عليها بطريقة غير مشروعة أو غير الضروري ذكر الغرض من
المعالجة ،أو إذا كان المستخدم يرغب في سحب موافقته على معالجة البيانات الشخصية أو القضاء على اإلجراءات غير
القانونية في احترام حياته الشخصية البيانات ،يجب إرسال طلب رسمي إلى إدارة الموقع عن طريق البريد اإللكتروني:
info@abaza.org
 .1.1إذا رغب المستخدم في حذف حسابه على الموقع الشبكي ،على المستخدم أن يتصل بإدارة الموقع عن طريق البريد
اإللكتروني مع الطلب ،وال يعني هذا اإلجراء إلغاء موافقة المستخدم على معالجة بياناته الشخصية .ويتم سحب الموافقة على
معالجة البيانات الشخصية وفقا للفقرة  .1-1سياسة الخصوصية.
 . 1.1استخدام المعلومات المقدمة من المستخدم والتي تلقتها إدارة الموقع:
وتستخدم إدارة الموقع البيانات التي قدمها المستخدم خالل كامل فترة تسجيل المستخدمين في الموقع لألغراض التالية:
* تسجيل  /إذن المستخدمين على الموقع الشبكي،
* تنفيذ أنشطة خدمات المواقع،
* تقييم وتحليل عمل الموقع،
 .2توفير ونقل المعلومات التي تتلقاها إدارة الموقع:
 .1.1تتعهد إدارة الموقع بعدم نقل المعلومات الواردة من المستخدم إلى أطراف ثالثة.
 . 1.1ال يعتبر نقل المعلومات إلى الهيئات الحكومية المأذون بها وفقا لمتطلبات تشريعات جمهورية أبخازيا انتهاكا لاللتزامات.
 .1.1إلدارة الموقع الحق في استخدام تقنية "الكوكيز" ،البسكويت ال يحتوي على معلومات سرية وال ينقل إلى أطراف ثالثة.
 . 1.1تتلقى إدارة الموقع معلومات عن العنوان اإللكتروني لزائر الموقع ومعلومات عن الوصلة التي جاء منها الزائر .وال
تستخدم هذه المعلومات لتحديد هوية الزائر.
 . 1.1إدارة الموقع ليست مسؤولة عن المعلومات التي يقدمها المستخدم في الموقع بشكل عام.
 .2.1عند معالجة البيانات الشخصية ،إدارة الموقع تأخذ التدابير التنظيمية والتقنية الضرورية والكافية لحماية البيانات الشخصية
من الوصول غير المصرح به إليها ،وكذلك من اإلجراءات غير القانونية األخرى فيما يتعلق بالبيانات الشخصية.
 .3تخزين المعلومات واستعمالها من قبل المستخدم
 .1.1يتعهد المستخدم بعدم الكشف ألطراف ثالثة عن االسم وكلمة السر المستخدمة لتحديد الهوية في الموقع.
 . 1.1يتعهد المستخدم ضمان العناية الواجبة في تخزين واستخدام تسجيل الدخول وكلمة المرور (بما في ذلك ولكن ال تقتصر
على :استخدامات مرخصة من برامج مكافحة الفيروسات ،استخدامات األبجدية المعقدة والتركيبات عند إنشاء كلمة المرور،
وعدم إتاحتها لطرف ثالث من جهاز الكمبيوتر أو غيرها من المعدات الخاصة بالمستخدم لتسجيل الدخول وكلمة المرور التي تم
إدخالها عليه).
 . 1.1في حالة إدارة الموقع لديها أي شكوك بشأن استخدام حساب المستخدم من قبل طرف ثالث أو من برامج الضارة ،يحث
إلدارة الموقع تغيير كلمة مرور المستخدم.

