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سياست خصىصيت البياهاث
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ملذمت

جىحب ظُاظت خصىصُت البُاهاث كلى ٔل مً ٌلمل لصالح الجملُت) و ٌشمل ؤكظاء مجلغ ؤلاداسة و 

ً و اإلاخؼىكحن ( املحاًـت كلى خصىصُت بُاهاث اإلااهدحن و  اإلاعاولحن الخىٌُزًحن و اإلاىؿٌحن و اإلاعدشاٍس

تها ألي ؤخذ بال في هؼاَ طُّ  حذا خعب ما ظُىضح في اإلاخبركحن و اإلاخؼىكحن و اإلاعخٌُذًً و كذم مشآس

 جِخظُهالٌِشاث الخالُت. ٓما جىحب العُاظت اظخخذام البُاهاث الخاصت ألهشاض الجملُت ًِؽ بما 

 اإلاصلحت.

الىطاق

ٔاهىا ؤكظاء مجلغ بداسة ؤو معاولحن  الجملُتجؼبّ هزه العُاظت كلى حمُم مً ٌلمل لصالح  ظىاء 

ً بصش   ي الىـش كً مىاصبهم في الجملُت.جىٌُزًحن ؤو مىؿٌحن ؤو مخؼىكحن ؤو معدشاٍس

البياهاث 

ذ الالٕترووي ؤو اإلاشاظالث ؤو  البُاهاث، هىا، حشمل ؤي بُاهاث كامت ؤو خاصت مثل البُاهاث الصخصُت ؤو البًر

ؤي بُاهاث ؤخشي جِذم للجملُت ظىاء مً اإلاخؼىكحن، اإلااهدحن، اإلاخبركحن ؤو اإلاعخٌُذًً مً خذماث الجملُت.

الضماهاث 

هزه العُاظت بلى جىطُذ بحشاءاث الخلامل مم البُاهاث و املحاًـت كلى خصىصُتها داخل الجملُت ؤو تهذي 

م الجملُت الالٕترووي.   مً خال٘ مُى

جظمً الجملُت ما ًلي: 

 .ت جامت ما لم ًىاًِىا كلى اليشش ؤن جخلامل الجملُت مم حمُم بُاهاث اإلاخلاملحن ملها بعٍش

 ُت ب اهاث اإلاخلاملحن ملها مم ؤي حهت ؤخشي دون برجهم. لً جِىم ببُم ؤو مشآس

  لً جشظل الجملُت ؤي اًمُالث او سظائل هصُت للمخلاملحن ملها ظىاء بىاظؼتها ؤو بىاظؼت ؤي حهت

 اخشي دون برجهم.

 شة  ؤن لها الالٕترووي، بن وحذ، و ؤن جٖىن مخًى جيشش الجملُت ظُاظت خصىصُت البُاهاث كلى مُى

 كىذ الؼلب مؼبىكت ؤو الٕتروهُت. 
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همىرج لسياست خصىصيت البياهاث للمىاكع الالكتروهيت 

لىا كلى الاهترهذ و هخلهذ لٗ باملحاًـت كلى خصىصُت ب اسجٗ إلاُى م كلى ٍص ُاهاجٗ التي وشْٕش ؤحها الضائش الٍٕش

م. ٓما هلتزم لٗ بخىطُذ ظُاظدىا اإلاخللِت بخصىصُت بُاهاجٗ و هي ٓما ًلي:  جضودها بها مً خال٘ اإلاُى

 .لىا ؤلالٕترووي ها مم مُى ت ٌُُٓت اظخخذام البُاهاث التي حشآس مً خِٗ ملًش

 ت البُاهاث و ُذ  جلتزم بدماًت خَِى حمُم صواس و معخخذمي هزا م و هلتزم بالحٌاؾ كلى ظٍش اإلاُى

الخصىصُت هزه لجإًصاح كً الىهج الزي هدبله في حمُم البُاهاث و وششها كلى هزا ؤكذدها ظُاظت 

م الالٕترووي.   اإلاُى

  ِت ت ٓبري، و ظىي لً وعخخذم جلٗ البُاهاث بال بالؼٍش ذ لٗ ان خصىصِخٗ حشٖل لىا ؤولٍى هٓا

 خصىصِخٗ بشٖل آمً. للحٌاؾ كلى اإلاالئمت 

  .ت م ال ًماسط ؤي ؤوشؼت ججاٍس  ؤن اإلاُى
ً
ذ لٗ ؤًظا هٓا

  
ً
ت باظخثىاء ما ًخم ؤلاكالن كىه للمعخخذم ال هِىم جهائُا بدباد٘ البُاهاث الصخصُت مم ؤي حهت ججاٍس

م و بلذ مىاًِخه كلى رلٗ.  الٍٕش

 باظخخذام بُاهاث اإلاعخخذمحن الٕشام بةسظا٘ سظائل 
ً
راث مدخىي ججاسي او جشوٍجي. ال هِىم جهائُا

 م و جِذًم ش اإلاُى م للمل الاظدباهاث و ؤخز آلاساء بهذي جؼٍى ُذ وعخخذم البُاهاث اإلاسجلت في اإلاُى

ججشبت اظخخذام ؤٓثر ظهىلت و ًلالُت للضواس و اإلاعخخذمحن الٕشام. ٓما ًمٕىىا مً الخىاصل ملٕم 

ت ؤو سهبخٕم في م و ألاكما٘ الخحًر ؤلاػالق كلى ما ظخجذ  كىذ الحاحت في خالت سهبخٕم في الخبرق للمشاَس

ت التي جِىم بها الجملُت خُث حعاكذها هزه البُاهاث في الخىاصل ملٗ،  م و ألاكما٘ الخحًر مً اإلاشاَس

 و ؤلاحابت كً اظخٌعاساجٗ، و جىٌُز ػلباجٗ ُذس ؤلامٖان. 

 ٕٔاهذ هزه الجهاث الصمت في كملُت اظخ ت هزه البُاهاث مم ؤػشاي خاسحُت بال برا  ما٘ال جِىم بمشآس

ػلبٗ، ما لم ًًٕ رلٗ في بػاس بُاهاث حماكُت حعخخذم لألهشاض ؤلاخصائُت و ألابدار، دون 

 مً اإلامًٕ اظخخذامها للخلٍشٍ بٗ .اشخمالها كلى اًت بُاهاث 

  في الحاالث الؼبُلُت ًخم الخلامل مم البُاهاث بصىسة آلُت )الٕتروهُت( مً خال٘ الخؼبُِاث و البرامج

ت اإلاىؿٌحن ؤو اػالكهم كلى جلٗ البُاهاث.املحذدة لزلٗ، دون  ان ٌعخلضم رلٗ مشآس

  ابُت ٔالخدُِِاث والِظاًا( ُذ ًؼلم كليها مىؿٌي الجهاث الُش ؤو مً ًلضم وفي خاالث اظخثىائُت )

 ألخٖام الِاهىن و ؤوامش الجهاث الِظائُت.
ً
اػالكه كلى رلٗ، خظىكا
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 ٔاًت الخذماث و م بال في  جىؼبّ ظُاظت الخصىصُت هزه كلى  الخلامالث التي ًخم بحشائها كلى اإلاُى

الحاالث التي ًخم ًيها الىص كلى خذماث او حلامالث راث خصىصُت، ًةهه ًٖىن لها ظُاظت 

 خصىصُت مىٌصلت، و هحر مذمجت بعُاظت الخصىصُت هزه.

 م كلى سوابؽ إلاىاُم الٕتروهُت اخشي جِم خاسج ظُؼشجى ا، و ال كلى الشهم مً رلٗ، ُذ ًدخىي اإلاُى

حوؼيها ظُاظت الخصىصُت هزه، في خا٘ ُمذ بالىص٘ى الى مىاُم اخشي مً خال٘ اظخخذام 

لىا، ًةهٗ ظخخظم لعُاظت الخصىصُت اإلاخللِت بهزه اإلاىاُم، و التي ُذ  الشوابؽ اإلاخاخت كلى مُى

م. مما ًخؼلب مىٗ ُشاءة ظُاظت الخصىصُت اإلاخللِت بخلٗ اإلاىاُم.  جخخلٍ كً ظُاظت اإلاُى

  لحماًت البُاهاث و 
ً
ا هزه البىابت ُذ جدخىي كلى سوابؽ الٕتروهُت إلاىاُم ؤو بىاباث ُذ حعخخذم ػُش

اث و ػَش  خصىصُاتها جخخلٍ كً الؼَش اإلاعخخذمت لذًىا، و هدً هحر معاولحن كً مدخٍى

م الىصاسة و جخىلى حهاتها معاولُت  خصىصُاث اإلاىاُم الاخشي التي ال جِم جدذ اظخظاًت مُى

 تها، و هىصحٗ بالشحىق الى اشلاساث الخصىصُت الخاصت بخلٗ اإلاىاُم.خماً

 م. حت ؤي ػشي لفي ٔل الاخىا٘ لً هِىم بالبُم او الخإححر او اإلاخاحشة ببُاهاجٗ إلاص زالث خاسج هزا اإلاُى

تها. ٔاًت بُاهاجٗ الصخصُت التي هخدصل كليها و ظٍش اث كلى خصىصُت  ٔاًت ألاُو  و ظىداًف في 

  
ً
م هـشا للخؼىس الهائل في مجا٘ الخِىُت، و الخوحر في هؼاَ الِىاهحن اإلاخللِت باملجا٘ الالٕترووي، ًاإلاُى

، و ًخم 
ً
ذ ًشاه مالئما ًدخٌف بالحّ في حلذًل بىىد ظُاظت الخصىصُت هزه و ششوػها في ؤي ُو

م في خالت بحشاء ؤًت حلذًالث راث جإ زحر.جىٌُز الخلذًالث كلى هزه الصٌدت، و ًخم بخؼآس

  الالٕترووي و البُاهاث الصخصُت اإلاشظلت ً للحٌاؾ كلى بُاهاجٗ الصخصُت ،ًخم جإمحن الخخٍض

 باظخخذام الخِىُاث ألامىُت اإلاىاظبت.

 ٗلجإحابت كً اظخٌعاساجٗ بخصىص هزه العُاظت مً خال٘  الاجصاً٘مٕى 
ً
البريذ بىا دائما
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