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تمهيد
إّن منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( هي وكالة متخصصة من وكاالت منظومة األمم املتحدة أنيطت بها والية 

استئصال الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية؛ والقضاء عىل الفقر؛ وتشجيع التقدم عىل شكل التنمية االقتصادية 
واالجتامعية؛ وتعزيز اإلدارة املستدامة واستخدام املوارد الطبيعية ملا فيه خري أجيال الحارض واملستقبل  

وتشري تحديًدا املادة 1 من دستور املنظمة إىل أّن "املنظمة تتوىل جمع املعلومات املتعلقة بالتغذية واألغذية والزراعة وتحليلها 
وتفسريها ونرشها " وتعمل املنظمة بهذا الصدد عىل جمع البيانات عىل املستوى الوطني من البلدان األعضاء وتقوم من ثّم 

بتوحيدها ونرشها من خالل قواعد بياناتها اإلحصائية  ومتثل قواعد البيانات هذه مجتمعًة أكرث املصادر اتساًعا وموثوقية من 
حيث القرائن التي تستند إليها بشأن األغذية والزراعة يف العامل  

المسّوغ المنطقي إلصدار التراخيص 

للبيانات المفتوحة والتعاريف
يرتبط سياق "البيانات املفتوحة" مبجموعة من املبادئ الرامية إىل تعظيم القدرة عىل النفاذ إىل البيانات1 وبالتايل استخدامها  ومن 

شأن تذليل العقبات أمام النفاذ إىل البيانات أن يعزز الفرصة املتاحة للباحثني وصانعي السياسات وسواهم من أصحاب املصلحة 
لتكوين نظرة ثاقبة قابلة للتنفيذ و التي ميكن ترجمتها لصنع القرارات املستندة إىل القرائن وتحسني النتائج اإلمنائية  

ويحدد إصدار الرتاخيص للبيانات الرشوط القانونية التي ميكن من خاللها نرش البيانات واستخدامها وتشاطرها  ويشّكل عدم 
وجود ترخيص للبيانات قابل للتبادل ومفهوم دوليًا عائًقا ملحوظًا أمام القدرة عىل النفاذ إىل البيانات وهو يقّوض قيمة قواعد 

البيانات اإلحصائية بالنسبة إىل البلدان األعضاء  

 )https://opendatacharter net/principles( للمزيد من التفاصيل، يرجى االطالع عىل رشعة البيانات املفتوحة الدولية  1



ويعرّف إصدار الرتاخيص للبيانات املفتوحة يف سياق هذه السياسة عىل أنه الظروف التي تطبّق فيها املنظمة مبادئ البيانات 
املفتوحة عىل رشوط استخدام بياناتها  وتعترب املنظمة أّن إصدار الرتاخيص للبيانات املفتوحة هو تطبيق عميل هام اللتزامها إزاء 

جمع البيانات اإلحصائية للمنظمة وتوليفها وتوضيبها وتوزيعها عىل نطاق العامل ككّل وال سيام عىل سكان البلدان التي قد ال 
يكون من السهل فيها الحصول عىل هذا النوع من املعارف  وتدعو هذه السياسة إىل تطبيق ترخيص مناسب للبيانات املفتوحة 

عىل جميع البيانات اإلحصائية التي يتم نرشها من خالل قواعد بيانات املنظمة  

وتستويف هذه السياسة وتكّمل قواعد و رشوط املنظمة وسياسة املنظمة الخاصة بالنفاذ املفتوح وسياسة املنظمة الخاصة 
بالتواصل وسياسة املنظمة الخاصة بالنرش وعملية النرش يف املنظمة - وثيقة االسرتاتيجية والتوجيهات وسياسة املنظمة وخطوطها 

التوجيهية بشأن استخدام الشعارات واملعيار اإلحصايئ للمنظمة بشأن استخدام مصادر البيانات الخارجية 

بيانات السياسة

____  النطاق و مجال التطبيق 1.

عمالً بأحكام املادة 1، تقوم املنظمة بجمع البيانات اإلحصائية من البلدان األعضاء يف مجاالت مختلفة تتعلق باإلحصاءات الزراعية 
مبا يف ذلك اإلنتاج والتجارة واملدخالت واالنبعاثات الزراعية واستخدام األرايض واألسعار واألمن الغذايئ والغابات وسواها الكثري  
وتجّهز من ثّم هذه البيانات مبا يكفل دقتها واستيفائها للمعايري اإلحصائية السليمة والقدرة عىل مقارنتها عىل املستوى الدويل  

ويف الختام، يجري نرش املؤرشات املجّمعة عىل املستوى الوطني من خالل قواعد البيانات املتاحة عىل املوقع اإللكرتوين للمنظمة 
مجانًا بأشكال مقروءة بالحاسوب  

وتعمل املنظمة كذلك عىل جمع و/أو إعادة توزيع البيانات املتاحة بصورة علنية متاشيًا مع السياسات الوطنية واملؤسسية الراعية 
للبيانات اإلحصائية  وال تُدرج البيانات الدقيقة املوجودة يف أي من قواعد البيانات يف نطاق هذه السياسة  

ويتضّمن امللحق 1 قامئة بقواعد بيانات املنظمة التي تشملها هذه السياسة  

21CREATIVE COMMONS إصدار التراخيص من ِقبل  ____

 Creative اعتباًرا من 30 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، سيجري تطبيق ترخيص املنظامت الحكومية الدولية 0 3 الصادر عن
 www FAO org :عىل سائر قواعد بيانات املنظمة املدرجة ضمن امللحق 1 واملتاحة عىل الرابط التايل Commons

 Creative Commons Attribution- :وسيكون الرتخيص االعتيادي الذي سيطبّق عىل قواعد بيانات املنظمة التايل
NonCommercial-ShareAlike 3 0 IGO )CC BY-NC- SA 3 0 IGO( 

ولن يطبّق أي ترخيص من ِقبل Creative Commons عىل قواعد بيانات املنظمة الصادرة قبل 30 نوفمرب/ترشين الثاين 2019 
ما مل تحمل البيانات الوصفية لقاعدة البيانات شعار CC املبنّي يف امللحق 2 و/أو ما مل تدرج قاعدة البيانات تحديًدا يف رشوط 

االستخدام الخاصة مبجموعات البيانات  



____  االستثناءات الخاصة بالطرف الثالث 1.

يف بعض الحاالت، تدرج املنظمة بيانات ضمن قواعد بياناتها التي يتيحها طرف ثالث والتي ال يعاد توزيعها أو استخدامها من دون 
موافقة مزّود البيانات األصيل أو أنها قد تخضع لرشوط وأحكام مختلفة عن تلك املعتمدة يف املنظمة  ويف الحاالت التي ينطبق 

فيها هذا، سيشار إىل ذلك يف البيانات الوصفية لقاعدة البيانات  

____  المسؤوليات1.

تكون إدارات المنظمة أو مكاتبها الميدانية المسؤولة عن قواعد البيانات اإلحصائية التي تشملها هذه السياسة 

مسؤولة عّما يلي: 

ضامن جمع البيانات اإلحصائية وتجهيزها ونرشها طبًقا للسياسات الوطنية واملؤسسية الراعية للبيانات اإلحصائية � 

ضامن إتاحة بيانات وصفية دقيقة ومناسبة بالنسبة إىل جميع قواعد البيانات اإلحصائية للمنظمة مع اإلشارة عىل وجه � 
التحديد إىل الحاالت التي تكون فيها البيانات متاحة من ِقبل طرف ثالث  

يكون مكتب كبير االحصائيين في المنظمة مسؤوالً عّما يلي: 

ضامن نرش جميع البيانات اإلحصائية للمنظمة غري املحظورة من خالل قواعد بياناتها طبًقا لهذه السياسة وضامن حرية � 
النفاذ إليها جميًعا وحفظ الذاكرة املؤسسية للمنظمة ألجيال املستقبل  

ورصد عملية إنشاء قواعد بيانات إحصائية جديدة ونرشها وتقديم املساعدة العتامد هذه السياسة  � 

وقيادة عملية استعراض هذه السياسة واملالحق املوافقة لها حسب املقتىض  � 

يكون مكتب االتصاالت في المنظمة مسؤوالً عّما يلي: 

 �digital@fao org رصد طلبات االستخدام لألغراض التجارية املوجة إىل

يتعيّن على جميع األطراف التي تعاود استخدام بيانات المنظمة أن:

تضمن حصولها عىل إذن بإعادة استخدام أي بيانات تعود لطرف ثالث وال تعود للمنظمة قد تظهر يف قواعد بيانات � 
املنظمة 



 المرفق

____  قائمة قواعد بيانات منظمة األغذية والزراعة التي تندرج تحت نطاق 1.

التراخيص للبيانات المفتوحة

الوحدة / الشعبة الفنية املسؤولة يف املنظمة قواعد البيانات اإلحصائية
 - )AMIS( نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية

قاعدة بيانات األسواق
أمانة نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية )تستضيفها 

 شعبة التجارة واألسواق(
 AMIS-Secretariat@fao org

النظام العاملي للمعلومات بشأن املياه والزراعة 
)AQUASTAT(

 شعبة األرايض واملياه
 aquastat@fao org

 قاعدة البيانات اإلحصائية املوضوعية يف املنظمة
)FAOSTAT(

 شعبة اإلحصاء
 faostat@fao org

)FISHSTAT( وحدة اإلحصاءات واملعلومات، إدارة مصايد مصايد األسامك وتربية األحياء املائية
 األسامك وتربية األحياء املائية
 marc taconet@fao org

)GLRD( شعبة السياسات االجتامعية واملؤسسات الريفيةقاعدة بيانات الجنسني والحقوق يف األرايض 
 Gender-And-Land@fao org

النظام العاملي لإلعالم واإلنذار املبكر عن األغذية والزراعة 
)FPMA( أداة رصد أسعار األغذية وتحليلها -)GIEWS(

 شعبة التجارة واألسواق
 giews1@fao org

)FAO/WHO GIFT) االستهالك الغذايئ الفردي العاملي 
املؤرشات فقط، ال بيانات دقيقة

 شعبة التغذية والنظم الزراعية
 fao-who-gift@fao org

 مكتب كبري االحصائينيبوابة البيانات الخاصة بأهداف التنمية املستدامة
 SDG-indicators@fao org

اإلحصاءات الحرجية ملنظمة األغذية والزراعةالتقييم العاملي لحالة املوارد الحرجية
fra@fao.org

____  النص والشعار الواجب إضافتهما إلى البيانات الوصفية لقواعد 21

بيانات المنظمة

 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3 0 IGO يتاح هذا العمل ضمن إطار الرتخيض
license )CC BY-NC-SA 3 0 IGO; https://creativecommons org/licenses/by-nc-sa/3 0/igo( 

وترد إضافًة إىل هذا الرتخيص بعض رشوط االستخدام املحددة لقواعد البيانات: رشوط استخدام مجموعات البيانات  
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لالتصال مبكتب االتصاالت يف املنظمة

طلبات االستخدام لألغراض التجارية 
Digital@fao org

لالتصال مبكتب كبري اإلحصائيني

للمعلومات العامة والدعم
Statistics-Requests@fao org


