
 

 

 

 

 

 سياسة 

 مواقع التواصل االجتماعي

، هسئت حخةيت دابيئت اداونخستدم سييسةسييت دسييوسددم اسيية ا دتمام د اوخةمست دساسية دكسييةسييست امساست دسييوسدد  ة م    ي   قت

 اينبغي أن تكين ادضحت الجخس . 

بوعلسقةتمم ا شةركةتمم  ن خال كةفت أشكةل اسة ا داويدصا دتاوخةعي، اتقنسةت داواةما  " هيئة حماية البيئة والتنمية ترحب "ا 

نةت، ادادردشت دسحست، ادانشردت دتامترانست،  دتاوخةعي دملويفرة م   شبمت دتنترنت، بخة في ذاك )دان حصر(  نوديةت دانقةش، ادملداَّ

، اإسوسامةت دارأي، اأدادت دمليد   دتامترانست داتي تسخح الزادر بإضةفت  حوييةت، اإسوسامةت  سةس رضة
ً
ء داعخاء إامترانسة

ادابرادكةست، اإسوخةردت دملاحظةت، ادآلردء، ا يد   داويدصا دتاوخةعي  ثا فيسبيك، اتيتير، اييتسيب، اإنسوةاردم اغيرهة، 

 بإسم اسة ا داويدصا دت 
ً
 .اوخةعيادملعرافت إاخة 

 : اإلجراءات

، اكييييييييييي اك منييييييييييييد هسئيييييييييييت حخةييييييييييييت دابيئييييييييييييت اداونخسيييييييييييتتسبيييييييييييت دملبيييييييييييةدل داوةاسييييييييييييت  سيييييييييييوسددم اسييييييييييية ا دتمييييييييييييام د اوخةمسيييييييييييت نسةبيييييييييييت ميييييييييييين 

 هسئت حخةيت دابيئت اداونخست.د سوسددم داشاص ي ايسة ا دتمام د اوخةمست مند دتشةرة إل  

  د اتييييييييكدم  سييييييييليكسةت حخسييييييييدة، إذ  ا سئييييييييت حخةيييييييييت دابيئييييييييت اداونخسييييييييتم يييييييي   سييييييييوسد ج اسيييييييية ا دتمييييييييام د اوخةمسييييييييت داوة عييييييييت

 يحظييييييييييير م ييييييييييي   سيييييييييييوسد ج اسييييييييييية ا د ميييييييييييام د اوخةمسيييييييييييت داوصييييييييييير   سيييييييييييليكسةت  سييييييييييييئت تشيييييييييييخا نشييييييييييير داوعلسقيييييييييييةت، أا

، أا  يييييييية يخميييييييين أن ييايييييييييد بيئييييييييت مخيييييييييا 
ً
، أا إبةحسييييييييت أا  ةييييييييةيقت أا تشييييييييي يرد

ً
 ملنسييييييييية

ً
دملحويييييييييص، أا داصييييييييير داتيييييييييي توةييييييييخن سييييييييبة

نشيييييييير أا داوصييييييييريح بخعلي ييييييييةت تعييييييييد سييييييييريت أا غييييييييير  علنييييييييت. اإذد كييييييييةن اييييييييديك شييييييييكيك دا سئييييييييت يسييييييييخح ملييييييييي اج  عةديييييييييت.   

 .د ددرة  شأن سرّيت  علي ةت  عسنت، م   دملي اين أخ  دمليدفقت  ن 

 رفت بأنهة  تحواظ دا سئت بةسحت في أن تخن  ا/أا تح    ن أي اسسلت  ن اسة ا داويدصا دتاوخةعي أي  علي ةت أا تلك دملعَّ

غير  رغيب فيهة، أا ُ سيئت، أا إحوسةاست، أا  سببت الةست، أا غير د سقت، أا  سةاات كيت  وسلبةت أ نست سةريت، أا ب يئت، 

لت، أا  سلت بةآلددب، أا مدادنست، أا 
ّ
أا ُ سوازة، أا ُ نتهمت سحقيق دساصيصست أا دادمةيت، أا تش يريت، أا خلسعت، أا  ةل 

 اوقديرهة دسحصري ادملسلتتهديديت، أا غير  
ً
 .ةنينست، أا  ة هي خا  ذاك،  رفيض ال سئت افقة

  تحواظ دا سئت بحت إتسةذ دتاردءدت دملنةسبت، بخة في ذاك )دان حصر( دتاردءدت داقةنينست، ا/أا داوناس يت ضد إسةءة

ا غير  بةشرة إل  أي  ن أطرد  إسوسددم أي اسسلت  ن اسة ا داويدصا دتاوخةعي خةصت بهة، ا/أا أي إشةرة  بةشرة أ

 
ً
 .دا سئت في أي اسسلت  ن اسة ا داويدصا دتاوخةعي اسر  ثةاث دان دسحصيل م    يدفقت  مويبت  ن دا سئت  سبقة



 

 

 

 

 

 

  د يؤدي دانشر م   شبكةت دتمام د اوخةمست، ادملدانةت اغيرهة  ن أنيدع دملحويص م   إنترنت إل  ا ب دنتبةه داصحةفت 

هسئت حخةيت دابيئت أن تحيل اخس  د سواسةردت إل  دملايل ا م بةاوحدث بةسم عض دملشمات داقةنينست، يجب أا حداث  

 .اداونخست 

  في حةل شعير دملي اين بيايد  نةخ  ن داعدد ست في دسحيدر م   شبمت دتمام د اوخةمست، ينبغي م   دملي اين د نسحةب

 . ن دملشر   ن دسحيدر بسريقت    بت اطلب دملشيرة

  م   دملي اين دسحصيل م   د ذن دملنةسب  با إرفةق أا دتشةرة إل  صير دملي اين دسحةاسين أا داسةبقين أا دابةئعين أا

دمليردين. بةتضةفت إل  ذاك، ينبغي م   دملي اين دسحصيل م   دتذن دملنةسب  سوسددم حقيق داوأاسف ادانشر كطرد  

 .داسب  ادانشر اداعا ةت داوجةريت ادساد ست اغيرهة  ن دمللمسةت داامريت دكخرص ثةاثت، االخيدد ذدت حقيق 

  ادسحسةبةت داشاصست بهسئت حخةيت دابيئت اداونخستم   دملي اين دااصا بين حسةبةت شبكةت دتمام د اوخةمست دساةصت. 

  ةيت دابيئت اداونخستهسئت حخ م   دازادر مدم دسوسددم داصير، أا دااسديي أا دملحويص دا ي تنشره  
ً
كن ذاك يعد دنتهةكة

  .سحقيق دانشر

  ،تكين  يدمد سليك اسة ا داويدصا دتاوخةعي ه ه خةضعت في اخس  دانيدحي اقيدنين داات دت ةردت داعربست دملوحدة

 ا ة، اتكين  حةكم داات دت ةردت داعربست دملوحدة هي دملحةكم
ً
ناَّ  افقة

ُ
ص، ات ؤدَّ

ُ
ر، ات اسَّ

ُ
ذدت دتخوصةص دسحصري في حةل  ات

 .حداث أي خا  ا/أا نزدع

 من دآلخر. إذد كةن أي نص  ن ك 
ً
ا حمم  ن أحكةم  يدمد سليك إسوسددم اسة ا داويدصا دتاوخةعي ُيعوبر  سوقا

 اك، نصيص  يدمد سليك إسوسددم اسة ا داويدصا دتاوخةعي غير ُ لزم أا غير  ةبا الوناس ، أا غير  ةنينج، أا أصبح ك

 .فسي  تظا أحكةم  يدمد سليك إسوسددم اسة ا داويدصا دتاوخةعي )أا أازدء  نهة( سةريت دملاعيل 

 تحواظ دا سئت بحت تعديا  يدمد سليك إسوسددم اسة ا داويدصا دتاوخةعي  ن ا ت آلخر دان إشعةر. 

 ة ا داويدصا دتاوخةعي، أا أي اسسلت في حةل اايد أيت شكةاص، أا تعلسقةت، أا د تردحةت  شأن  يدمد سليك إسوسددم اس

 EPDA@INFO.RAK.AE   ن اسة ا داويدصا دتاوخةعي دساةصت بةا سئت، ُيرج   ردسلونة م   منيدن دابريد دتامترانج
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