
 
  

 من نحن؟ 

ج المنظمة الدولية للهجرة للموافقة السمعية البرصيةنموذ   
. موافقتك قبل القيام بجمع معلوماتك الشخصية المنظمة الدولية للهجرة تطلب  

 

   تعمل المتحدة لألمم تابعة  منظمة  ه   للهجرة الدولية المنظمة
  عل  للهجرة الدولية المنظمة تعمل  الهجرة.  قضايا  مجال ف 

   المساعدة
  والمشورة  الخدمات تقديم  طريق عن بذلك تقوم ه   و   الجميع.  لصالح  للهجرة واإلنسانية المنظمة اإلدارة ضمان ف 
 . والمهاجرين  للحكومات

ما ه  البيانات  
  نقوم  

الشخصية الت 
 بجمعها؟ 

ئ مما يل  تختار مشاركته معنا. و سيشار إل   ": باسم "تسجيالت:أنواع البيانات الشخصية المشار إليها أدناه    قد نقوم بجمع أي شت 

ة  تفاصيل • (   اسمك  استخدام  عدم اختيار   )يمكنك الذاتية السي   
  الحقيق 

  صورة •

 فيديو  •

 صوت •

 مشاركتها تريد   كما   قصتك، •

 

ها. يمكنك، عل سبيل المثال، اختيار إخفاء وجهك و / أو عدم     تخصك  يمكننا نشر
يمكنك اختيار أي من المعلومات الت 

  أو 
تفاصيلك الشخصية األخرى. سيتم تخزين المعلومات الخاصة بك بشكل آمن عل الحواسيب  استخدام اسمك الحقيق 

  .المركزية للمنظمة الدولية للهجرة

أين سيتم عرض هذه  
 التسجيالت؟ 

ويجية والكتيبات والتقارير والمقاالت    المنشورات والمواد الي 
والعروض التقديمية والمعارض  قد يتم عرض التسجيالت ف 

ونية الخارجية األخرى   .المستقبلية وعرضها عل مواقع الويب الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة ومنافذ وسائط االعالم اإللكي 

نحن نطلب موافقتك،  
ولكن ليس من الواجب  

 عليك تقديمها. 

 . ذلك عل  توافق  لم ما   تخصك  تسجيالت أي بعمل   نقوم لن •

 .الشخصية البيانات  بعض  تقديم أو   اإلطالق عل  شخصية بيانات أي  إعطاء عدم اختيار  يمكنك •

لماذا نقوم بجمع  
البيانات الشخصية  
 المتعلقة بك؟ 

  انارة  أجل من  أفضل  بشكل للهجرة الفريدة الجوانب لفهم الشخصية بياناتكم بجمع للهجرة الدولية المنظمة تقوم •
  الهجرة،  قضايا  وفهم المعرفة وزيادة للهجرة الدولية المنظمة عمل وتعزيز  وتوثيق المشاري    ع وتنفيذ  تصميم عملية
عات،  جمع  حمالت  أو  العامة اإلعالم  وسائل خالل من   . المثال   سبيل عل التير

   المعلومات ننش   فقد  بذلك، سمحت إذا  •
   منها، أجزاء أو  تقدمها، الت 

 
  اإلعالم  ووسائل للهجرة الدولية المنظمة ف

ونية  والمواقع والتقارير   المنشورات )مثل  الخارجية  . االجتماعية( الوسائط وحسابات اإللكت 
 

– 

 



  

 ما ه  حقوقك؟ 

    الحق   لك •
    بما   لنا،   قدمتها   تسجيالت   أي   من  نسخة  عل   االطالع   طلب   ف 

  والمعلومات   والحذف  التصحيحات   ذلك  ف 
 .  المنشورة غي  

   لنا  قدمتها  تسجيالت  أي حذف أو  تغيي   منا  تطلب  أن  يمكنك •
  للهجرة  الدولية المنظمة  تمتثل  سوف  وقت.  أي  ف 

   بالوسائط الخاصة لطلباتك
  الخارجية  للوسائط بالنسبة بذلك القيام عل قادرة تكون ال  قد  ولكنها  فيها  تتحكم الت 

  
 . للهجرة  الدولية المنظمة  فيها  تتحكم ال  الت 

   ترغب كنت  إذا  •
   الطريقة حول شكاوى أو  طلبات أي تقديم ف 

  بياناتك  مع للهجرة الدولية المنظمة بها  تتعامل  الت 
  أو  __________________________ ةالمحلي  للهجرة  الدولية المنظمة ببعثة االتصال  يمكنك الشخصية، 
   ocu@iom.int ب   االتصال

 

هل توافق عل  
 التسجيالت؟ 

ج   ،  التسجيالت عىل وافقت إذا   : يىل    ما  تأكيد  فتر
 

،  المتعلقة  المعلومات  أفهم  
   األسئلة جميع  طرحت ولقد   بمشاركت 

 . الموضوع بهذا  المتعلقة و   لدي الت 
 

   أنه أفهم عالنية.  بصفة  التسجيالت  مشاركة عل أوافق
   رأي    تغيي    يمكنت 

    الذي  الطرف هو  ومن  وقت  أي ف 
 يمكنت 

ت  إذا  به االتصال     . رأي    غي 
 
   أقر 

   . التسجيالت  الستخدام للهجرة  الدولية المنظمة من  مدفوعات أي أتلق   ال   بأنت 
 

    أفهم
   يتعلق  فيما   حقوف 

 . أمارسها  وكيف الشخصية ببياناي 
 

   يل   ما  إدراج   عل أوافق
 :التسجيالت ف 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

_______________________________                                                 _________________________ 
 ]االسم[                                ]االسم[

          )  
 )توقيع أو عالمة الطفل(                        )توقيع أو عالمة الفرد أو الوالد / الوص  القانوي 

 *]إن وجد[               

ورية أيًضا إذا كان عمر الطفل ومستوى نضجه يقتضيان ذلك بشكل معقول. كما يجب دائًما الحصول عل مواف . إذا رفض قة الوالد أو الوص  *مالحظة: تعتير موافقة الطفل ض   
القانوي 

  
 . الطفل إعطاء موافقته، ال يجوز إجراء تسجيالت عل الرغم من الموافقة الممنوحة من الوالد أو الوص  القانوي 

____________________________________________________ ]أذكر اسم الفرد أو الوالد /  أنا، 

  التسجيالت كما هو موضح. 
[ بموافقتنا عل المنظمة الدولية للهجرة لجمع البيانات الشخصية ف   

 الوص  القانوي 
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 وجهي 
 

 

 صورة جسدي 
 

 

 اسمي الحقيقي 
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