
  

 

 

 

 

 

  

 

RESPECT ZONE CHARTER 

 

 اآلخرينأنا احترم (1

 يف سواء ،آلخرينل ساسيةاأل واحلريات باحلقوق عرتفي( اخل الفيديو، وأشرطة ،، ملفات صوتيةصور ،سومو  نصوص،) رقمي حمتوى نشرأ أنا
 .بشبكة املعلومات متصل غري متصلة أوقات سيا

1) I RESPECT OTHERS 

I publish content (texts, hashtags, photos, sounds, videos, etc.) which recognize the fundamental rights and liberties of other 

people, whether in on line or off-line contexts. 

 معتدل فوما أنشره من محتويات وبواناتأنا (2

 اجلنسي والتحيز املثلية اجلنسية السامية، معاداة العنصرية، ،البلطجةأنين أحرص علي عدم نشر أو دعم حمتوي شبكي يدعو للعنف )مبا يف ذلك 
 (.اإلرهاب أو العنف أو الكراهية على والتحريض اإلعاقة أو الدين أو املعتقد أو املنشأ التجريح القائم عليا أو والتمييز

2) I MODERATE MY CONTENT AND STATEMENTS 

I take care not to publish or support cyber-violent content (including bullying, racism, antisemitism, homophobia, sexism, 

discrimination or stigmatism of origin, belief, religion or disability and incitement of hate, violence or terrorism). 

 أنا معتدل فوما ينشر من محتوي بوادطة اآلخرين علي موقعي وصفحاتي اإللكترونوة(3

 ذا اتحمتويعدم إرتباطي هبتأكيد ب سأقوم إما مناسبة، بطريقةو  ممكن، وقت أقرب يف أناف امليثاق، هلذا مناقض حتوىمب يتم إخطاري أو أحدد عندما
 .إزالته أو

3) I MODERATE CONTENT PLACED BY OTHERS ON MY WEBSITES/WEBPAGES 

When I identify or am notified of content contrary to this charter, I will as soon as possible, in an appropriate manner, either by 

affirmatively disassociating myself from that content or removing it. 

 نطاق االحترامملصق  دأقوم بنشرأنا (4

 ملتشي وسوف( األخرى الروابط مع أو يف األعلي الرئيسية، الصفحة) يموقع أو صفحيت على واضحة بطريقة ملصق نطاق االحرتام بنشر سأقوم
 .rgwww.respectzone.o موقع علي رابط

4) I WILL POST THE RESPECT ZONE LABEL 

I will post the Respect Zone label in a visible manner on my page or website (home page, header or with other links) and will  

include a link to the website www.respectzone.org. 

 دأدتخدم ملصق نطاق االحترام وفقاً لهذا املوثاق(5

 .ذلك خالف على هستخدمأ لن وأنا الدستور هذا يف املبني النحو على فقط لالستخدام هو مرخص حرتامالا ملصق نطاق أن أدرك إنين

6) I WILL USE THE RESPECT ZONE LABEL ONLY IN COMPLIANCE WITH THIS CHARTER 

I recognize that the Respect Zone label is authorized for use only as set out in this charter and I will not use it otherwise. 

 موثاق نطاق االحترام

 

info@respectzone.org www.respectzone.org للتواصل: 

http://www.respectzone.org/
http://www.respectzone.org/
mailto:info@respectzone.org
http://www.respectzone.org/

