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NE847/A 

 

 الربانمجالتوجيهات املطلوبة من جلنة 

  من توجيهات اما تراه مناسب   وتقدميالوثيقة مضمون مدعوة إىل استعراض  الربانمجإن جلنة. 

 مسودة املشورة

 إن اللجنة:
  ماية البياانت وحقوق امللكية ما ي علق حب املنظمة يفحبالة العمل املضطططططططططططيل  بر ل عزيز أطر  اعلم  أحاطت

  ؛إبصدار مبادئ محاية البياانت الشخصيةت بالفكرية، ورح  
 من وقت املسطططططططائل تلكمعلومات حمد ثة عن إبطالع جلنة الشطططططططسون الدسططططططط ورية والقا و ية عل   وأوصطططططططت ،

 آخر، م  مراعاة أي مسائل قا و ية قد تيرأ يف هذا السياق. إىل

 

 
 
 
 
 
 

  

 املوجز 

 كبري   ، مبعاجلة كمقائمة على املعرفة وهلا اختصطططططططططا طططططططططات فنيةاألغذية والزراعة، بصطططططططططفتها منظمة  منظمة تضططططططططططلع
عدد من حول  عملها املنظمة توا طط  ذاته،يف الوقت و البياانت واملعلومات، مبا يف ذلك البياانت الشططيصططية.  من

مطططا يتعلق نألمن  يف هطططامطططةوحتطططد ت  شططططططططططططططواغططط  ذلطططك طرحيو وغريهطططا من املبطططادرات. املهمطططة املبطططادرات الرقميطططة 
 واخلصو ية.

  املوجودةمحططايططة البيططاانت  تنظمر واملمططارسطططططططططططططططات ال  الربانمج ثططة عططامططة عن األط إىل جلنططةيقططدا التقرير اثططد  و 
ما يتعلق  ا اثرز واخلطط اجلارية يف، إىل جانب حتديث عن التقد  والوطنية ةواإلقليمي ةالدولي املسططططططططططططططتو ت على

 .ةبسياسات املنظمة بشأن محاية البياانت وحقوق امللكية الفكري

http://www.fao.org/
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 أساسيةمعلومات  -أول  
ما يتعلق  يف )املنظمة( منظمة األغذية والزراعةتعزيز أطر  اخلامسطططططططططة والسطططططططططت  بعد املائة،، يف دورته طلب اجمللس -1
ماية البياانت وامللكية الفكرية، حلسططياسططة وضططع التقدا يف  عجلة ماية البياانت وحقوق امللكية الفكرية، وأو ططى بتسططريعحب

 ،، واإلطار االسططرتاتيجا اجلديد2القطاع اخلاص شططرا إلاجلديدة  سططرتاتيجيةاال، و 1بيد العم  يد  اوال سططيما يف سططياق مبادرة 
 .3ل: البناء من أج  التحو  19-جلائحة كوفيدواستجابة املنظمة 

دورهتا التاسطططعة والعشطططرين بعد املائة ال  سطططبقت  خاللجلنة الربانمج،  ، شطططد دتبيد ايد  العم  سطططياق مبادرة ويف  -2
البياانت  حوكمةلضمان خا ة نلبياانت على احلاجة إىل وضع سياسة شاملة "، بعد املائة اخلامسة والست دورة اجمللس 

حقوق امللكية الفكرية، وااللتزاا نملعايري والربوتوكوالت الدولية، وطلبت من املنظمة إضططططططافة إىل ، وخصططططططو ططططططيتها وتكاملها
 اأيضططططططططط  أكدت اللجنة ، 5نصطططططططططة الدولية لزغذية والزراعة الرقميةامل يف سطططططططططياق. و 4"هبذا الشطططططططططأن مبعلومات األعضطططططططططاء تزويد
أمهية القضططططططططططططططا  املتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا الرقمية والبياانت، مبا يف ذلك اإلدارة ومحاية البياانت وحقوق امللكية " على

 يف خطة العم ". إدراج هذه القضا وطلبت  ،الفكرية واخلصو ية

 الربانمج. لعم  اجلاري استجابة لطلبات اجمللس وجلنةا معلومات حمد ثة عنوتقدا هذه الوثيقة  -3

 ألغذية والزراعة منظمة ا القائمة يفالبياانت وحقوق امللكية الفكرية  محايةأطر  -اث ي ا

 محاية البياانت -ألف

إطططارهططا القططانوين  أحكططااعططديططد من ال علىوالزراعططة مططايططة البيططاانت يف منظمططة األغططذيططة املتعلقططة حبحكططاا األ تتوزع -4
 .ماية البياانتما يتعلق حب يف يسه  النفاذ إليهو شام  لدى املنظمة إطار  وال يوجد. 6الداخلا

املتنوعة من البياانت واملعلومات  هائال   ااتسطططططططاع نطاق أنشططططططططتها، كم  إىل  انظر  تعاجل املنظمة، عالوة على ذلك، و  -5
 إليها توكلهاملنظمة أو هبا ا تضططططلعال   البياانت من األنشططططة الفنية وتنشطططأ هذه، مبا يف ذلك البياانت الشطططيصطططية. للغاية

، على سططططططططططبي  املثال، املعلومات تشططططططططططاركها جتمعها أو ختزهنا أوأو  تنشطططططططططط ها املنظمةتشططططططططططم  البياانت ال  و أطراف اثلثة. 
والية املنظمة،  ضمنال  تدخ  اإلحصائية والبياانت ذات الصلة ال  يقدمها األعضاء وغريهم من ذوي الصلة نجملاالت 

ذلك  نملوظف  وعائالهتم، والبياانت الشططططططيصططططططية للمسططططططتفيدين من مشططططططروع املنظمة وغري ةالشططططططيصططططططية اخلا ططططططلفات املو 

                                                      
 .CL 165/REPالوثيقة  من)ط( 14الفقرة   1
 .CL 165/REPالوثيقة )ي( من 11الفقرة   2
 . CL 165/REPالوثيقة  من)ج( 13الفقرة   3
 .CL 165/10الوثيقة  من) ( 11الفقرة   4
 .CL 165/10الوثيقة من )ج( 16الفقرة   5
)التحويالت  702و والسطططططجالت( )إدارة األرشطططططيف 601و)تكنولوجيا املعلومات(  505و( ملفات املوظف  السطططططرية) 340على سطططططبي  املثال األقسطططططاا   6

 AC 2013/23 والوثيقة (املنظمة سطططططططططططططياسطططططططططططططة اسطططططططططططططتيداا موارد تكنولوجيا املعلومات يف) AC 2008/23 اإلدارية، والوثيقةمن دلي  اإلجراءات النقدية( 
رتخيص تقدمي اسة منظمة األغذية والزراعة لسيمنظمة األغذية والزراعة بشأن الو ول املفتوح إىل البياانت، و )السياسة اخلا ة بسرية البياانت( وسياسة 

 لقواعد البياانت اإلحصائية. املفتوحةالبياانت 
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ال  يقوا ، وبياانت املمثل  الدائم  والزوار، والبياانت املنظمة ات الفنية ال  تقدمهاأبنشطة املساعد اخلا ةالبياانت  من
 .تلك املتاحة هلماخلدمات أو  وومقدم نو املور د جبمعها

رة ويف ضوء التكثيف التكنولوجا حنو الزراعة  -6 يف جمال رقمنة واالبتكار نلنظمة امل عن التزاا لبياانت، فضال  نامليس 
  ا البياانت الزراعية مجلة أمورغط  لمسطططططططامهة يف االبتكار املسطططططططتداا. وتلقيمة البياانت الزراعية  بشطططططططك  سطططططططريع تزداد، الزراعة

  مناخي ا دة من الزراعة الذكية عن البياانت األخرى املستمثا ططططططططططططي ، فضططططططططططططال  ااملعلومات الوراثية املسططططططططططططتمدة من من بينها 
 .ينهاها، وتربط يف ما بومن أجل

ة، والبياانت احلساسة البياانت الداخلية السري   إضافة إىلاملنظمة البياانت العامة وغري احلساسة، تشم  بياانت و  -7
جبمع  ويقوا ك  مكتب من مكاتب املنظمة. ةلسطططططري  ن ما يتعلق املنظمة يفسطططططياسطططططة يف  ، على النحو اثددأو الشطططططيصطططططية

 هذه الفئات وإدارهتا. ضمن خمتلفالبياانت ال  تندرج 

تم مجعها من خالل دراسطات اسطتقصطائية ألغراض إحصطائية، وضطع ية ال  لبياانت الشطيصطي  ناخلا طة  الةاحلويف  -8
اجلزئية البياانت اإلحصطططططططططائية، وبروتوكوالت تعميم البياانت نشطططططططططر  مكتب كبري اإلحصطططططططططائي  بروتوكوالت )بروتوكول مراقبة

ا نإل(، و والو ططفية هوية  إلغفالددة اثعمليات الطوات و من شططأنه حتديد اخل جلزئيةحصططاءات ونشططر البياانت امعيار ا خا طط 
املتعلقة املنظمة  سططططياسططططات وجتدر اإلشططططارة إىل أن   تها.ري  سططططتقويض  اإلحصططططائية دون اجلزئية اجلهات ال  أفادت نلبياانت

دهتا جلنة األمم املتحدة لتنسططططيق األنشطططططة ال  حد  البياانت اجلزئية اإلحصططططائية تتضططططمن املعايري وأفضطططط  املمارسططططات  بتعميم
إدارة سططرية اإلحصططاءات والو ططول إىل األسططاسططية لءحصططاءات الراية، والعم  األسططاسططا املتمث  يف  واملبادئاإلحصططائية، 

 .ادية ألوروناالقتصاألمم املتحدة جلنة الصادرة عن  املمارسات اجليدةية بشأن توجيهاخلطوط البادئ و امل :البياانت اجلزئية

آليططات ملعططاجلططة  توجططدإىل أنططه يف ح   اجتططدر اإلشطططططططططططططططارة أيضططططططططططططططط  ، الالمركزيططة ة املنظمططة ال  ّي زهططاطبيعططإىل  انظر  و  -9
لسطططططططططياسطططططططططات وقواعد محاية البياانت تقع انتهاكات للقواعد املعمول هبا، فإن املسططططططططط ولية اليومية عن ضطططططططططمان االمتثال  أي
 .واملوظف  فيها وحدات املنظمة مجيععاتق  على

د. معق   هو عم  وضطططططع سطططططياسطططططة شطططططاملة حلماية البياانتليف ضطططططوء ما سطططططبق، فإن العم  الذي يتع  القياا به و  -10
أن تكون البياانت وعمليات املعاجلة املعنية، و  ا عديدة منأنواع   تغطا، وأن نملرونةأي سطططياسطططة مسطططتقبلية  تتسطططمأن  جيبو 

محاية ُتسططططططند األولوية إىل مسططططططألة مجع البياانت وماهية ذلك. لذلك، موقع  جبميع األنشطططططططة، بغض النظر عن ططططططلة ذات 
 .تركيز هذه الوثيقة حتديد ا حمورهذا هو و البياانت. 

 امللكية الفكرية حقوق -نء

 وتتعلق. احالي    عونت كبرية أي –من حيث املمارسة  -حقوق امللكية الفكرية  تطرح، ال ما سبقعلى نقيض  -11
 .إىل املنظمة تعودامللكية الفكرية ال  حبقوق بشك  أساسا يف هذا الصدد  املتناولةالقضا  

 يتوىل  احب هذه احلقوق الدفاع عن حقوق امللكية الفكرية أو محايتها.و  -12

املنظمة،  فيه تشططططططططططططططرت و  ألي كيان آخر تعود ملكيتهأي منتج نلنسططططططططططططططبة إىل قوق احللكية مباملنظمة  تطالبال و  -13
املتعلقة حبقوق  املسائ يف  تشار  عادةلذلك، فها ال  الفنية. اتاملثال، يف سياق أنشطتها البحثية أو املساعدسبي   على

 األخرى. ها أو الكياانتءشركاال  ختص الفكرية امللكية 
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د ت أُع املنظمة أو أعد هتا مفاده أن مجيع حقوق امللكية الفكرية يف املواد ال  لدى املنظمة هنا  موقف راسطططططططططط و  -14
عامة وأن ملكية املنظمة هلذه احلقوق سطططتكف  إ حة  اسطططلع   عتربتُ  -ث  املعلومات والربجميات والتصطططاميم م -نلتعاون معها 
ّتلك ق نلتعاون الفين على أن ما يتعل . ونلتايل، عادة ما تنص االتفاقات املربمة مع الشططططططططططططططركاء يفللعامةهذه املنتجات 

أو منظمة حكومية دولية،  منتجات هذا التعاون أو، عندما يكون الشطططططططططريك عضطططططططططو ا جلميعنظمة حقوق امللكية الفكرية امل
 حلقوقا ة احبنظمة ها املا يف احلاالت ال  تكون فيهو . مع املنظمةشك  مشرت  بحقوق امللكية الفكرية  ستعود ملكية

سططططتيداا الللشططططريك  ادائم   اترخيصطططط   اعموم  ة ، ّنح املنظمحكوميةالشططططركاء جهات فاعلة غري  كانإذا  خا ططططة  - ةالوحيد
 املنتج ألغراض غري جتارية.

وقف الذي يعكس م -لقضطططططططا  ال  تنشطططططططأ يف هذا الصطططططططدد، ووضطططططططوح موقف املنظمة ل العدد اثدود يف ضطططططططوءو  -15
 ةملح مسططططططططططططألة حبقوق امللكية الفكرية ليس خاصإطار  وضططططططططططططعرى اإلدارة أن ت -وكاالت منظومة األمم املتحدة األخرى 

 ماية البياانت.حل مقارنة بوضع إطار

فإن امل سسات  ،7يةيف أنواع حمددة للغاية من امللكية الفكر نظمة ملمقاب  خربة ايف  هأنيف هذا السياق، ، الحظيُ و  -16
 .أوسع حنوعلى  تلك املسائ فة مبعاجلة األخرى مث  املنظمة العاملية للملكية الفكرية مكل  

 اخلصوصيةو محاية البياانت  أطر مصادر ال وجيهات بشأن -اثلث ا

 االقائمة حالي  ألطر اعلى عكس ذلك، فإن و يناسططططططططططططططب اجلميع" حلماية البياانت.  واحدال يوجد منوذج أو هنج " -17
جمموعة أسططططططططططططاسططططططططططططية  تظهرو تاحة. امل وعمليات املراقبةأة للغاية من حيث املوضططططططططططططوع والنطاق، ودرجة احلماية املتوخاة، جمز  
البيططاانت  أن تكون معططاجلططةدئ تتطلططب هططذه املبططاو  .ااملبططادئ واملمططارسطططططططططططططططات اجليططدة يف مجيع أطر محططايططة البيططاانت تقريبطط   من
اسططططططتيدامها أو  ذ إىل البياانتالنفا مراقبة من خالل وأن جتري محايتهاتها وسططططططالمتها وتوافرها، افظ على سططططططري  حنو حي على

 انت الشطططططططيصطططططططية لزفراد املعني .، مع مراعاة احلق يف اخلصطططططططو طططططططية ومحاية البياإتالفهاأو  قداهناف غري املصطططططططرح هبما وملنع
 نة أدانه.هذه املبادئ يف األطر املبي   االط الع على وميكن

 ية األخرىمحاية البياانت يف منظومة األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدول  -جيم

ماية البياانت ال  تتعلق حب 9واالسططططططرتاتيجيات 8عدد من املبادراتإطالق  املتحدةعلى مسططططططتوى منظومة األمم  ت   -18
 التابعة لزمم املتحدة ، اعتمدت اللجنة اإلدارية الرفيعة املسططططتوى2018ويف عاا  -يها علأو ت ثر  - والبياانت الشططططيصططططية

م سططسططات منظومة األمم املتحدة، يتلف ما يتعلق مب يفو . 10"واخلصططو ططية لشططيصططيةاالبياانت  محايةمبادئ من "جمموعة 
اجلمعية العامة لزمم املتحدة، ونشرات  الصادرة عن قراراتالمن  عددمبوجب  إطار محاية البياانت يف األمم املتحدة ُوضع

                                                      
 راعة.نطاق املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية النباتية لزغذية والز  ضمنال  تقع  مث  املسائ   7
" الصادرة عن جمموعة األمم 2030 بشأن البياانت الضيمة لتحقيق خطة عاا توجيهيةخصو ية البياانت واألخالقيات واحلماية: مذكرة نظر "أ  8

 " الصادرة عن مبادرة النبض العاملا لزمم املتحدة.بادئ بشأن محاية البياانت واخلصو يةاملاملتحدة اإلمنائية و"
 ".لعم  من قب  اجلميع، يف ك  مكانا لزمم املتحدة من أج  ألم  العاااسرتاتيجية بياانت انظر "أ  9

 ".اخلصو يةو محاية البياانت الشيصية مبادئ نظر "أ  10

https://unsdg.un.org/resources/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-big-data-achievement-2030-agenda
https://www.unglobalpulse.org/policy/ungp-principles-on-data-privacy-and-protection/?highlight=PROTECTION
https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
https://unsceb.org/privacy-principles
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منظومة األمم املتحدة من أخرى م سططططسططططات ت تبن  عالوة على ذلك، و . 11السططططارية األم  العاا والسططططياسططططات واإلجراءات
 .12وقامت بتعزيزها محاية البياانت الشيصية لفئات معينة من األفراد بشأنداخلية  سياسات

منظمة التعاون  من بينهاو  ،تتعلق حبماية البياانت ا طططططططكوك   ااعتمدت م سطططططططسطططططططات حكومية دولية أخرى أيضططططططط  و  -19
ليطططططة خطوات وال ت دو ب تتمتعاالقتصططططططططططططططططططادي وجملس أورون. ونملثططططط ، اختطططططذت كيطططططاانت أخرى يف امليطططططدان والتنميطططططة 

 .13االجتاه هذا يف

 اإلقليما والوطين املستوي محاية البياانت على   -دال

يف عاا  14العاا حلماية البياانت النظاا بدأ سطططططر ن مااالحتاد األورويب نشطططططط ا يف هذا السطططططياق، ال سطططططيما بعد يُعد   -20
201815. 

السططنوات  خالل اكبري    اهذا العدد تزايد   وقد شططهد ،من البلدان تشططريعات حلماية البياانتكبري  عدد  ونملث ، سططن   -21
ا 126 وعددهم ،املنظمةأعضططططططططططاء  هنا  من ب ، منظمة األغذية والزراعة إدارةعلى حد علم و األخرية.  لديها  اعضططططططططططو   بلد 

ا 20تشريعات سارية لتأم  محاية البياانت واخلصو ية، و ا 36وضعت مسودة تشريع، و اعضو   بلد   تنعدا فيها اعضو   بلد 
ا  12 إىل أما نلنسططبة ؛تشططريعات سططارية بادئ املميكن حتديد بعض  بينما ولكن،. 16هبذا الصططددتتاح بياانت  ا فالعضططو  بلد 

عدة ب   اختالفاتيبدو أن هنا   التدابري الوطنية واإلقليمية، ال  تتضططططططططططمنها تلكماية البياانت ما يتعلق حب املشططططططططططرتكة يف
 ماية البياانت.حل وطنيةأنظمة 

                                                      
. "ملفات البياانت الشيصية اثوسبة داااستي املبادئ التوجيهية لتنظيم"الصادر عن اجلمعية العامة:  45/95قرار النظر، على سبي  املثال، أ  11

" سية املعلومات وتصنيفها ومعاجلتهاحسا": ST/SGB/2007/6يف واثئق عديدة من بينها الوثيقة  السياسات العامة املتعلقة حبماية البياانت وترد
 ".السجالت وإدارة حمفوظات األمم املتحدة حفظ: "ST/SGB/2007/5والوثيقة 

لدى  سياسة محاية البياانت الشيصية لزشياص املعني " الصادر عن املنظمة الدولية للهجرة، و"دلي  محاية البياانتنظر على سبي  املثال، "أ  12
" دلي  محاية البياانت الشيصية واخلصو يةو"الصادرة عن مفوض األمم املتحدة الساما لش ون الالجئ ،   "املفوضية السامية لش ون الالجئ 

 برانمج األغذية العاملا.الصادر عن 
ال  وافق عليها جملس  "108التفاقية ا"، ويف امليدان االقتصادي " الصادرة عن منظمة التعاون والتنميةاملبادئ التوجيهية بشأن اخلصو يةنظر "أ  13

 " الصادر عن اللجنة الدولية للصليب األمحر.دلي  محاية البياانت يف العم  اإلنساينأورون، و"
ما  يفبشأن محاية األشياص الطبيعي   0162أبري  نيسان/ 27 يفالصادرة عن الربملان األورويب واجمللس  679/2016رقم )االحتاد األورويب( الئحة   14

 البياانت. بشأن حرية نق  تلكعاجلة البياانت الشيصية و مب يتص 
ما يتعلق بنق   ، ال سيما يفاملنظمةيف ذلك   سسات منظومة األمم املتحدة، مباأماا محلماية البياانت حتد ت كبرية  النظاا العاارحت أحكاا ط  15

واالحتاد األورويب. ، شار القانوين لزمم املتحدةاملناقشات اجلارية ب  منظومة األمم املتحدة، ال  ميثلها املست. وهذا هو موضوع البياانت الشيصية
 طنية أخرى، أنشطتها.إقليمية أو و أي قوان  أو حلماية البياانت،  هو أال حيكم النظاا العااموقف منظومة األمم املتحدة و 

التتب ع العاملا برانمج اخلصو ية املتاحة يف "و محاية البياانت تشريعات نظمة واملعلومات املتعلقة بامل أعضاءهذه األرقاا على أساس املقارنة ب   أُعد ت  16
ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.لقوان  الفضاء اإللكرتوين  " الصادر عن مّ 

https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44570
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/44570
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/#:~:text=WFP%20shall%20continue%20to%20implement,WFP%27s%20application%20programs%20and%20data
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/#:~:text=WFP%20shall%20continue%20to%20implement,WFP%27s%20application%20programs%20and%20data
http://www.oecd.org/digital/ieconomy/privacy-guidelines.htm
http://www.oecd.org/digital/ieconomy/privacy-guidelines.htm
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide
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 السائدة اجلي دة واملمارساتاملعايري  -هاء

األعمال  احتاداتالصادرة عن  والفنيةالتشغيلية اجليدة  املمارساتو  املعايري من عدد، هنا  نإلضافة إىل ما سبق -22
األمن  وعمليات مراقبةوأمن املعلومات،  ،محاية البياانت، وإدارة تكنولوجيا املعلومات وحوكمتهابشططططططططططططططأن  17والصططططططططططططططناعة
 واخلصو ية.

سطططططططتند إليها لتأعاله،  خمتلف املسطططططططتو ت املذكورة يف القائمةسطططططططتوا ططططططط  املنظمة اسطططططططتعراض األطر والتوجيهات و  -23
 محاية البياانت. بشأن إطار املنظمة اجلديد وضع عند

 بشأن محاية البياانت املس قبلية املنظمةخيط  -ااث ي  

العم   حجميرائط لفهم للعمليات رسططططططططططططططم ، 2019و 2018 ت خدمات تكنولوجيا املعلومات، يف عاماأجر  -24
أنواع البيططاانت ينهططا بعططديططدة من  االعمليططات أمور   تلططكحططددت و مططايططة البيططاانت. حل نملنظمططةخططاص  وضططططططططططططططع إطططارل الالزا
 يف املستقب . امفيد   امرجع   ةاملكثف ةهذه العمليستكون نتيجة و تديرها املنظمة وكيفية إدارهتا.  ال 

 جماال  ل  تشطططك  ا صطططيةمحاية البياانت الشطططيمسطططألة معاجلة  ةالقانونيالشططط ون ، طُلب من مكتب 2020يف عاا و  -25
عرب خمتلف الوحدات  تُأجري مسطططتفيضطططةمشطططاورات  وعقب، خا طططة يف ضطططوء املياطر القانونية اثتملة. وعاجال   احسطططاسططط  

تشك  املبادئ و ة )"املبادئ"(. البياانت الشيصي محايةمبادئ ، 2021 كانون الثاين/يناير 18يف ، نظمةاملاملعنية، أ درت 
مبادئ محاية البياانت ع "متتماشططططططططططى الوثيقة و شططططططططططام  حلماية البياانت.  إطار ال  يقوا عليها األسططططططططططاسططططططططططيةإحدى الركائز 

على مجيع تنطبق بحت املبادئ وأ . نطاق ا " التابعة لزمم املتحدة وممارسات األمم املتحدة األوسعالشيصية واخلصو ية
 تقوا الوحدات فإنلذلك، . و دئمواءمة أنشطتها وعملياهتا مع املبا التأكد منويلزا على مجيع الوحدات  ،أنشطة املنظمة

 مع املبادئ. توافقهامدى تقييم من أج  عملياهتا  نستعراض احالي  

بشططططأن املوارد الوراثية النباتية  املعاهدة الدولية، نالشططططرتا  مع أمانة ةالقانونيالشطططط ون كتب م، قاا 2020ويف عاا  -26
مبادرة مع  شطططططرتا نال ،هتار وإدا البياانت الزراعيةدراسطططططة عن سطططططياسطططططة عداد تكليف إبوإ طططططدار بصطططططياغة  ،لزغذية والزراعة

املعارف واألفكار يف اهلياك   هاعدادإال  جيري وجامعة أو وا. وتضطططططططع الدراسطططططططة  البياانت العاملية املفتوحة للزراعة والتغذية
ز حقوق امللكية الفكرية. وترك  يشططططططم  ا، مبا املتعلقة مبلكية البياانت الزراعية ومراقبتها وإدارهت القائمةالقانونية والسططططططياسططططططاتية 

 سططططططائ على املغذية والزراعة، و البحث واالبتكار يف جمال األلتسططططططريع وترية الدراسططططططة بشططططططك  مزدوج على البياانت املفتوحة 
إجراء يف ن هذه الدراسطططة األولية الغرض ميتمث  تنمية قدرات البلدان النامية وأوجه التعاون. و يف جمال إلنصطططاف املتصطططلة ن

ارة البياانت الزراعية من أج  التفكري يف رؤية اسططططططططرتاتيجية وقيادة سططططططططياسططططططططاتية إلدلشططططططططروع يف عملية ل حتلي  مفاهيما أويل
 ات أجهزهتا الرائسية.بتوجيه امعيارية، رهن  وظيفة املنظمة لممارسة يف  ، ونلتايلالرقمية يف جمال الزراعة االبتكار

 إطارأن خيضطططططع ، سطططططيبدأ العم  على اإلطار الشطططططام  حلماية البياانت. وسطططططيكون من الضطططططروري 2021يف عاا و  -27
لضمان دمج املعايري والضماانت والضوابط عند االقتضاء  جيري تعزيزهزيد من املراجعة وأن ملماية البياانت حل املنظمة احلايل

املبادئ  سططططططططيجري اتباعاملعلومات فيها. لذلك،  وأنظمةاملنظمة وعملياهتا وسططططططططياسططططططططاهتا  لوائحكام  يف   على حنواملناسططططططططبة 

                                                      
 .مراجعة ومراقبة نظم املعلوماتاحتاد سبي  املثال، على   17
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مبا يف ذلك  - السططياسططةتلك إرشططادات تشططغيلية تتناول كيفية تطبيق و  (2)سططياسططة شططاملة حلماية البياانت،  (1)خالل  من
 به املنظمة. تضطلععلى ك  نشاط  - البياانت الشيصية ئ محايةمباد

ا للغايةو  اتقني   محاية البياانت جماال  جمال عد  يو  -28 ، 2021 يف خالل سنةهذا العم  يف  ااملضا قدم  ، ومن أج  معق د 
السططططططططياسططططططططات  وسططططططططرتاعالالحتفاظ نخلربات اخلارجية، والعم  حتت إشططططططططراف املكتب القانوين. الالزمة املوارد  جرى توفري

القضططططططططططا  املتعلقة نمللكية  سططططططططططُينظر يف. كما اجلديدة ال  يشططططططططططملها عم  املنظمةاالت اجملبادرات و ملاوالتوجيهات اجلديدة 
 الفكرية، حسب االقتضاء.


