
 "روس كونغرس"  قواعد استخدام المواد المنشورة على مواقع مؤسسة

 

 األحكام العامة. 1

تحدد هذه القواعد إجراءات وشروط استخدام المعلومات واألخبار والمواد األخرى المنشورة على الموقع   .1.1

المشار إليها فيما يلي باسم   "روس كونغرس"،، المملوكة لمؤسسة/https://roscongress.org اإللكتروني 

 .المؤسسة

المواد محمية .  1.2 هذه  الصندوق في  والنشر. حقوق  التأليف  لحقوق  الموقع تخضع  منشورة على  مواد  أي 

 .الخاصة بالحقوق في نتائج النشاط الفكريبالتشريعات 

ال يسمح باستخدام المواد المنشورة على موقع المؤسسة إال بموافقة خطية من المؤسسة. ال يمكن استخدام  .  1.3

 .. من القواعد الحالية2.2.3  -. 2.2.1المواد مجانا إال في الحاالت المنصوص عليها صراحة في الفقرات. 

د على المستخدمين التاليين: وكاالت األنباء، وسائل اإلعالم اإللكترونية والمطبوعة، تنطبق هذه القواع.  1.4

 .األفراد والكيانات القانونية )يشار إليها فيما بعد باسم "المستخدمون"(

 

 استخدام المواد. االستخدامات. 2

المواد  .  2.1 استخدام  والبث    -يعني  العام  والعرض  والتوزيع  والترجمة  االستنساخ  الكابل  عبر  والتواصل 

 .روسيا االتحاديةوالمعالجة واإلتاحة للجمهور وطرق االستخدام األخرى المنصوص عليها في التشريع الحالي ل

 :االستخدام المجاني . 2.2

يمكن استخدام أي مواد خاصة بالمؤسسة مجانا دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة، بشرط  .  1.2.2

 .ستخدم فردا، ويتم تنفيذ هذا االستخدام لألغراض الشخصية فقطأن يكون الم

ال يمكن استخدام المواد النصية اإلعالمية للمؤسسة مجانا من قبل المنظمات الدينية والخيرية، وكذلك .  2.2.2

 .من قبل أي مؤسسة تعليمية، إال بعد الحصول على إذن كتابي )موافقة( من المؤسسة

ال.  2.2.3 استخدام  من  يمكن  كتابي  إذن  على  الحصول  دون  مستخدم  أي  قبل  من  للصندوق  اإلخبارية  مواد 

أي،   المؤسسة فيه.  تستخدم  الذي  للمنتج  الرئيسي  المحتوى  هي  المواد  هذه  تكون  أال  بشرط  مجاني،  وبشكل 

باإلضافة إلى المواد اإلخبارية للمؤسسة، يجب أن تحتوي موارد المستخدم على محتوى إضافي )محتوى أصلي 

أو محتوى من مصادر إخبارية أخرى ال تنتمي إلى المؤسسة(. في الوقت نفسه، يلتزم المستخدمون في كل حالة  

من حاالت استخدام المواد اإلخبارية بتوفير رابط للمصدر ورابط تشعبي للموقع الذي تم استعارة هذه المواد 

 .منه

 .ؤسسة، وكذلك أي معالجة للمواد يحظر إجراء أي تغييرات و / أو إضافات على مواد الم. 2.2.4

 :االستخدامات االخرى . 2.3

 .على أساس االتفاقات المبرمة خطيا المؤسسةيتم االستخدام التجاري لمواد . 2.3.1

موقع  .  2.3.2 على  المنشورة  المواد  من  وغيرها  والصوت  والفيديو  والرسوم  للصور  استخدام  أي  يحظر 

 .المؤسسة، الخاصة بالمؤسسة وأطراف أخرى

https://roscongress.org/


مواد  .  2.3.3 استخدام  الضروري  من  كان  البند    المؤسسةإذا  في  تخص 2.3.2المحددة  التي  القواعد  من   .

الستخدام هذه المواد على   المؤسسة، يتعين على المستخدمين الحصول على إذن كتابي )موافقة( من  المؤسسة

 .أساس استرداد التكاليف

مواد  .  2.3.4 باستخدام  يسمح  البند    المؤصسسةال  في  في  2.3.2المحددة  عليها  منصوص  غير  ألغراض   .

 .والمستخدم، وكذلك بدون اتفاق مبرم المؤسسةاالتفاقية بين 

 .يتم االتفاق على تكلفة استخدام كل مادة محددة من قبل األطراف في كل حالة محددة. 2.3.5

. معينة ألطراف ثالثة، يتعين  2.3.2المحددة في البند    المؤسسةواد  إذا كان من الضروري استخدام م.  2.3.6

 .على المستخدمين االتصال بأصحاب حقوق الطبع والنشر لهذه المواد 

 

 التزامات المستخدمين عند استخدام المواد. 3

إلى رابط من  .  3.1 المؤسسة ألي غرض غير شخصي، من الضروري اإلشارة  الموقع عند استخدام مواد 

 :اإللكتروني للمؤسسة

على  .  3.1.1 يجب  الملموسة،  الوسائل  على  أخرى  أشكال  في  أو  المطبوعة  المنشورات  استخدام  حال  في 

في   ) https://roscongress.org/Roscongress (من موقع مؤسسة  -المستخدمين اإلشارة إلى المصدر  

 .كل حالة من حاالت استخدام هذه المواد 

في حاالت االستخدام عبر اإلنترنت أو في أشكال أخرى من االستخدام اإللكتروني، يلتزم المستخدمون، .  3.1.2

 اإللكتروني Roscongress في كل حالة من حاالت استخدام المواد، باالشارة إلى رابط تشعبي لموقع مؤسسة

)https://roscongress.org/( . 

. من هذه القواعد، يجب  3.1.2و    3.1.1االرتباط بالمصدر أو االرتباط التشعبي المحدد في الفقرات.  .  3.1.3

والفيديو  السمعية  المواد  أسفل  في  مباشرة  وكذلك  المستخدمة،  النصية  المواد  بداية  في  المستخدم  يضعها  أن 

 .ور الفوتوغرافية والمواد الرسومية للمؤسسةوالص

هذه .  3.1.4 إلى  باإلشارة  إال  ثانوية  من مصادر  عليها  الحصول  تم  التي  األساسية  المواد  استخدام  يمكن  ال 

 .المصادر

عند استخدام مواد المؤسسة، ال يسمح بمعالجة نصها األصلي. ال يمكن تقليل المادة إال إذا لم يؤد ذلك إلى  .  3.2

 تغيير معناها. في هذه الحالة، يتحمل المستخدمون وحدهم مسؤولية تغيير معنى المواد 

عند استخدام المعلومات والمواد اإلخبارية الخاصة بالمؤسسة، يجب على المستخدمين أال يشيروا على .  3.3

ة أو أقدم من وقت  إلى وقت إصدار المعلومات، فالمواد اإلخبارية مطابق RSS مواقعهم اإللكترونية وفي رسائل

 .إصدارها على الموقع اإللكتروني للمؤسسة

تحتفظ المؤسسة بالحق في تغيير هذه القواعد من جانب واحد في أي وقت دون إخطار المستخدمين. سيتم  .  4

 .نشر أي تغييرات على موقع المؤسسة. تدخل التغييرات حيز التنفيذ من لحظة نشرها على الموقع

 استخدام المواد المسؤولية عن سوء . 5

أي سوء استخدام لمواد الموقع هو انتهاك لحقوق المؤسسة و / أو أطراف ثالثة، ويؤدي إلى تحمل مسؤولية  .  5.1

 .روسيا االتحاديةل الجاريجنائية ومدنية ومسؤولية أخرى منصوص عليها في التشريع 

تنتهك حقوقه بسبب اإلجراءات غير   المؤسسةفي حالة ظهور مطالبات ضد  .  5.2 ثالث  من قبل أي طرف 

القانونية للمستخدم، وكذلك تلقي تعليمات وتحذيرات وأفعال أخرى من سلطات الدولة المصرح لها والتي قد  
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في دعوى قضائية نتيجة لذلك من اإلجراءات غير القانونية للمستخدم، يلتزم على المستخدم   المؤسسة  ت تورط

 .عن جميع الخسائر الناتجة عن ذلك  المؤسسةتعويض 

 مسائل أخرى  . 6

البريد  .  6.1 عبر  التواصل  يمكنكم  الموقع،  مواد  باستخدام  تتعلق  استفسارات  أو  أسئلة  أي  ظهرت  حال  في 

   digitaldepartment@roscongress.org :اإللكتروني 

عند زيارة الموقع، يوافق المستخدم على أن للمؤسسة الحق في حفظ واستخدام ملفات تعريف االرتباط  .  6.2

وتقنيات التخزين المحلية األخرى وإشارات الويب واألدوات المماثلة على جهاز المستخدم، بما في ذلك نقل 

باستخدام هذه األدوات إلى أطراف ثالثة لتحليل المستخدمين والعمل مع هذا   البيانات التي تم الحصول عليها

 .الموقع لتحسين تشغيل الموقع وإدارة التنقل والحصول على المعلومات اإلحصائية
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