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 جلنة الشؤون الدستورية والقانونية

 الدورة الثالثة عشرة بعد املائة

 2021أكتوبر/تشرين األول  27-25روما، 

  سياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن محاية البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية:
 املنظمة وقواعدها بشأن محاية البيا�تمبادئ 

 

 مقدمة -أّوًال 

ابســــم يلي أُدرج هذا البند على جدول األعمال املؤقت للجنة الشــــؤون الدســــتورية والقانونية (املشــــار إليها يف ما  -1
تنظر  اليت تنّص على أن ،مة)األغذية والزراعة (املنظ من الالئحة العامة ملنظمة 34من املادة  8 لفقرةجب امبو "اللجنة") 

 ."أحاهلا إليها اجمللس أو املدير العام ية مسائلاملتعلقة أباجلوانب القانونية والدستورية "يف  اللجنة

 معلومات أساسية –اثنًيا

يف ما يتعلق حبماية البيا�ت وحقوق املنظمة تعزيز أطر إىل اجمللس، يف دورته اخلامســـــــــة والســـــــــتني بعد املائة،  عاد -2
، واإلطار 2، واالســـــــرتاتيجية اجلديدة إلشـــــــراك القطاع اخلاص1وال ســـــــيما يف ســـــــياق مبادرة العمل يًدا بيد، الفكريةامللكية 

الســــــــادســــــــة اجمللس، يف دورته وذّكر . 193-، واســــــــتجابة املنظمة جلائحة كوفيد2031-2022للفرتة  اجلديداالســــــــرتاتيجي 
ابحلاجة إىل وضع سياسة شاملة للبيا�ت مبا يضمن حوكمة البيا�ت، وتكامل البيا�ت وخصوصيتها، " ،والستني بعد املائة

ا ّمث يف الــدورة الثــانيــة ومن . 4"إضــــــــــــــــافــة إىل حقوق امللكيــة الفكريــة، واالمتثــال للمعــايري والربوتوكوالت املتفق عليهــا دوليــً
إجراء التحليل املالئم للمخاطر  ضــــرورة معاالبتكار، مبا يشــــمل الرقمنة، على أمهية مجيع أشــــكال  املؤمتر شــــّدد"ألربعني، او 

مبوازاة ضــمان خصــوصــية البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية، بصــفتها قّوة دافعة و االقتضــاء،  أســس علمية عندابالســتناد إىل 
  .5"يف جماالت الزراعة والبيئة وجتارة السلع واألغذية، واألمن الغذائي والتغذية

                                                      
  REP/165CL (ط) من الوثيقة14الفقرة   1
  REP/165CL (ي) من الوثيقة11لفقرة ا  2
  REP/165CL (ج) من الوثيقة13الفقرة   3
  REP/166CL ) من الوثيقةك( 24الفقرة   4
  REP/2021C ) من الوثيقةح( 64الفقرة   5
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على أّن املنظمــة  املؤمتر يف دورتــه الثــانيــة واألربعنيالــذي أقرّه  2031-2022إلطــار االســـــــــــــــرتاتيجي للفرتة ونّص ا -3
) والبيا�ت، 3) واالبتكار، (2) التكنولوجيا، (1أربعة "عوامل مســـــّرعة" شـــــاملة ومشـــــرتكة بني القطاعات هي: (ســـــُتطّبق "
البشـــري واملؤســـســـات) يف مجيع تدخالهتا الرباجمية من أجل اإلســـراع يف إحداث ) والعناصـــر املكّملة (احلوكة ورأس املال 4(

 .6"األثر ويف الوقت نفسه التقليل من املقايضات إىل أدىن حدّ 

تعتزم  ال املنظمة التأكيد على أنّ  سية املذكورة أعاله. وقد متّ ائطلبات وقرارات األجهزة الر ب عمًال هذه الوثيقة وتُقّدم  -4
ت وحقوق امللكية الفكرية. أصحاب املصلحة بشأن محاية البيا�غريهم من لألعضاء و عامة  سياساتية توجيهاتوضع  حالًيا

احلوكمة اخلاصة وقرارات أولو�ت هبا لتنفيذ تضطلع ق على األنشطة اليت طبّ ذلك، فهي تضع السياسات اليت ستُ  عنعوًضا و 
 التنفيذية للمنظمة.إطار الوظائف يف هذه املسائل  تُعاجلما  املنظمة. وعادةً  الوفاء بواليةابألعضاء و 

 اإلطار القانوين –ااثلثً 

من دســــــــــــتور املنظمة، تشــــــــــــمل وظائف املنظمة مجع املعلومات املتعلقة ابلتغذية  1حبســــــــــــب ما تنّص عليه املادة  -5
البحوث العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصـــــــــادية املتعلقة ويشـــــــــمل ذلك " 7والزراعة وحتليلها وتفســـــــــريها ونشـــــــــرها.

 8".وأساليبهانشر املعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة عن " "، فضًال الزراعةاألغذية و ابلتغذية و 

دســــتور املنظمة الذي تســــتمد  ، أال وهي:معاهدة وهي كيان أُنشــــئ مبوجب قانون الدويل العامللاملنظمة  ضــــعختو  -6
 منه شخصيتها القانونية وواليتها.

املنظمة وكالة متخصـــــــصـــــــة من وكاالت األمم املتحدة وقد تُعّد دســـــــتور، المن  12املادة حبســـــــب ما تنّص عليه و  -7
المتيازات واحلصـــــــا�ت مبوجب القانون الدويل تمتع ابتفهي حيدد عالقاهتا مع األمم املتحدة. وهبذه الصـــــــفة،  ااتفاقً أبرمت 
 19479املعتمدة يف عام وحصــــــــــــا�هتا  مم املتحدةلأل الوكاالت املتخصــــــــــــصــــــــــــة مبوجب اتفاقية امتيازاتوال ســــــــــــيما العام، 

 مع األعضاء. املربمة واالتفاقيات الثنائية

يف األمم املتحدة اليت ســُتمنح إىل منظمة  صــا�تاحلمتيازات و الاملتعلقة اب 1945ســجالت مفاوضــات عام وتُبّني  -8
كل ما ميكن اعتباره ضـــرورً� لبلوغ غا�ت املنظمة،   "مزا�" و"حصـــا�ت" بصـــورة عامة إىل شـــري عباراتتُ " ما يلي:املســـتقبل 

ن واحلصـــانة م ،أي اإلعفاء من الضـــرائب وضـــمان العمل احلر ألجهزهتا، واملمارســـة املســـتقلة لوظائف مســـؤوليها ومهامهم:
ولكن ا (...). ، وصون حرمة املباين واملمتلكات واحملفوظات وغريهابالتصاالت اخلاصة تسهيالتالاإلجراءات القانونية، و 

إذا ما وجد مبدأ واحد أكيد فهو أنه ال جيوز ألي دولة عضو أن تعرقل أبي شكل من األشكال سري عمل املنظمة أو أن 
 .10"ة األعباء على كاهل املنظمة سواء أكانت أعباء مالية أو غريهاتتخذ أي إجراءات تؤدي تداعياهتا إىل ز�د

                                                      
 .)2031-2022(اإلطار االسرتاتيجي للفرتة   7/2021Cمن موجز الوثيقة  6فقرة ال  6
 .من دستور منظمة األغذية والزراعة 1-1املادة   7
 .والزراعة(أ) و(ب) من دستور منظمة األغذية  2-1املادة   8
، 33اتفـاقيـة امتيـازات الوكـاالت املتخصــــــــــــــصـــــــــــــــة لألمم املتحـدة وحصـــــــــــــــا�هتـا، األمم املتحـدة، جمموعـة املعـاهـدات، اجمللـد رقم  (ب) من 1-1املـادة   9

 .261 الصفحة
، اللجنة الرابعة (التنظيم قضـــــائي)، اللجنة الفنية 1945يونيو/حزيران  12)، 2(2/42/رابًعا ،933الدولية، الوثيقة  اتمؤمتر األمم املتحدة بشـــــأن املنظم  10
 .705كما وافقت عليه اللجنة، الصفحة   2الرابعة/اللجنة (املشكالت القانونية)، تقرير مقرر  2
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 على أنّ  تنصّ و هذه املبادئ العامة،  وحصـــــــــــا�هتا لألمم املتحدة الوكاالت املتخصـــــــــــصـــــــــــة اتفاقية امتيازات مظّ نتُ و -9
 ةأيّ  صـــــراحة يفما مل تتنازل عنها شـــــكل من أشـــــكال اإلجراءات القانونية  تتمتع ابحلصـــــانة من كلّ املتخصـــــصـــــة "الوكاالت 

 اتلكاهتممتكون ابإلضـــــــــــافة إىل ذلك، و  11." يشـــــــــــمل هذا التنازل أّي إجراء من إجراءات التنفيذأّال على و ، خاصـــــــــــةحالة 
أنواع آخر من نوع التفتيش واالســـتيالء واملصـــادرة ونزع امللكية وأي  معفاة من أو كان حائزها كان مكا�ا  أ�ًّ "  وموجوداهتا

ال تنطبق التشريعات الوطنية أو اإلقليمية، مبا و . 12"ةتشريعيالأو ة قضائيالأو  ةدارياإلأو  ةتنفيذيسواء الاإلجراءات اجلربية، 
ا ع. و 13امللكية الفكرية، على أنشــــــــــطة املنظمة حقوق محاية البيا�ت أوتنّظم يف ذلك تلك اليت  ذلك، تصــــــــــدر  عنوضــــــــــً

ومبادئ وممارسات  وائحلواملمارسات اجليدة املعرتف هبا عموًما، مبا يف ذلك وسياساهتا، مع مراعاة املبادئ  وائحهالاملنظمة 
 الكيا�ت األخرى يف منظومة األمم املتحدة.

وهو هبذه  .نظمةعن إدارة املاملدير العام هو املســـــــــــــــؤول " على أنّ العامة للمنظمة  من الالئحة 38املادة  تنصّ و -10
للمدير " هعلى أنّ  ا أيضـــــً نصّ ت". و معامالهتااملنظمة يف مجيع ابســـــم خيدم املؤمتر واجمللس، وينفذ قراراهتما، ويتصـــــرف الصـــــفة 

يقوم املدير و . 14"اإلدارة الداخلية للمنظمةيضــطلع مبســؤولية  هو" و"املنظمةعمل توجيه يف  والتفويض العام كامل الســلطة
 ائحللو اوتطبيق وضـــع من خالل ال ســـيما العام وموظفو املنظمة الذين يعملون حتت إشـــرافه بتعزيز ومحاية مصـــاحل املنظمة، 

 عملها.تنّظم والسياسات التشغيلية اليت 

الداخلية للمنظمة االمتثال للنصوص األساسية فحسب، بل جيب أن توفر وائح ل تضمن السياسات والجيب أّال و -11
ا ضـما�ت فعالة ضـد املخاطر، مبا يف ذلك االلتزامات املاليةأ  املالية التزامات ائتمانية على املدير العام وائحالل فرضتو . يضـً

" 1(أ) " 1-10تتطلب املادة  ،ســـــبيل املثال علىو . ســـــيةائعنها أمام األعضـــــاء من خالل األجهزة الر  مســـــؤوًال  يكونالذي 
راعاة اإلدارة املالية ومفعالية ان "العام قواعد وإجراءات مالية مفصــــــــــــلة من أجل ضــــــــــــم من الالئحة املالية أن يضــــــــــــع املدير

"يتعّني على املدير العام احلصـــــــــــول على موافقة املؤمتر ه على أنّ  للمنظمة من الالئحة املالية 7-6املادة  تنصّ و ". االقتصـــــــــــاد
قد ترتتب عليها، بطريق مباشــــــــــر أو غري مباشــــــــــر، التزامات مالية  اليت ،غري ذلك وســــــــــواء كانت نقدية أ ،التربعات قبولل

وحقوق امللكية  لبيا�تاجيب أن هتدف األطر اجلديدة حلماية  ،. وابلتايل"دول األعضـــــــاء واألعضـــــــاء املنتســـــــبةللإضـــــــافية 
 املباشرة أو غري املباشرة الناجتة عن أنشطة املنظمة.االلتزامات إىل منع  الفكرية

امللكية حقوق يوجد إطار قانوين داخلي حلماية البيا�ت و  ،15حبماية البيا�ت على وجه التحديدما يتعلق  يفو -12
 اخلاصة هبا مبادئ محاية البيا�ت الشخصية 2021يف يناير/ كانون الثاين  أصدرتقد  املنظمةكانت و ه جمزأ. الفكرية ولكنّ 

دارة. املعنية ابإل رفيعة املســــتوىالجلنة األمم املتحدة الصــــادرة عن على مبادئ محاية البيا�ت الشــــخصــــية واخلصــــوصــــية بناًء 
 هذه األداة البيا�ت الشخصية اليت تعاجلها املنظمة وتنطبق على مجيع أنشطتها. نّظمتو 

                                                      
 من القسم الرابع من اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وحصا�هتا. 3املادة   11
 من القسم اخلامس من اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وحصا�هتا. 3املادة   12
دولة،  194من االمتثال للقوانني املختلفة للدول األعضــــــــــــــاء البالغ عددها  من الناحية العملية بغض النظر عن اإلطار القانوين، لن تتمكن املنظمة  13

 ومنظمة عضو واحدة، وعضوين منتسبني.
 .(أ) من الالئحة العامة للمنظمة 2-38و 1-38اداتن امل  14
 . 3/130PCمن الوثيقة  17الفقرة   15
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 املبادئ التوجيهية املقرتحة –رابًعا

 امللكية الفكرية ما يلي:حقوق اجلديدة بشأن محاية البيا�ت و  وائحهالو  املنظمة سياسات عتبّ ست -13
 

 على النحو احملدد يف النصوص األساسية؛وضعها املنظمة و وظائف حتديدها وفًقا ل يتمّ س )أ(
 تهاوســــــــــلط احملايد هاوضــــــــــعو  العاملية ارفهامع: "، أال وهيمنظمةلل املميزة ماتســــــــــالتأخذ يف االعتبار ســــــــــ )ب(

 ؛16"اجلامعة
، مبا يف ذلك ىواملواد األخر املنظمة ابلبيا�ت إىل تعهد الكيا�ت اليت حرتام ومحاية حقوق مجيع ســــتقوم اب )ج(

 ن.ين والشركاء وأصحاب املصلحة اآلخر ياألعضاء واملستفيد
 

اليت األماكن إطار ميكن تفعيله يف مجيع وضــــع  ةالالمركزي املنظمة الذي ُمتّيزه طابعيقتضــــي ، ابإلضــــافة إىل ذلكو  -14
 تعمل فيها املنظمة.

 ماية البيا�تاخلاصة حببادئ امل –ألف 

صـــول من احل -مبا يف ذلك البيا�ت الشـــخصـــية  - فظهاالبيا�ت وح محايةهتدف إىل محاية البيا�ت هي عملية  -15
 .هاتغيري ، و غري القانوين هاإتالف، و افقدا�و ، عنها به املصرّحأو الكشف غري على البيا�ت 

ـــة وتُعّرف  -16  ميكن التعرف عليـــهطبيعي حمـــدد أو أ�ـــا معلومـــات تتعلق بشـــــــــــــــخص على البيـــا�ت الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــي
غري املرتبطة البيا�ت  نوع آخر منأّي البيا�ت غري الشخصية تتضّمن على العكس من ذلك، و . 17البيا�ت") احبص("

 بشخص طبيعي حمدد أو ميكن التعرف عليه.

ســتمدة من جمموعة واســعة موهي أد�ه. الواردة إىل املبادئ  يف املنظمة ماية البيا�تحلشــامل الطار اإلســتند وســي -17
 قبولة على نطاق واسع.املعايري امل، وتعكس 18ةالوطنية والدولي واد املعرفيةمن امل

  

                                                      
 .)2025-2022للفرتة اخلطة املتوسطة األجل (  3/2021Cمن الوثيقة  40الفقرة   16
 .جلنة األمم املتحدة الرفيعة املستوى املعنية ابإلدارة" الصادرة عن مبادئ محاية البيا�ت الشخصية واخلصوصية"لع على اطّ   17
خصــوصــية البيا�ت واألخالقيات واحلماية: مذكرة توجيهية بشــأن البيا�ت الضــخمة لتحقيق خطة عام املثال على الواثئق التالية: "لع على ســبيل اطّ   18

" املبادئ التوجيهية بشــــأن اخلصــــوصــــية" الصــــادر عن املنظمة الدولية للهجرة؛ "بيا�تالدليل محاية "؛ اإلمنائية" الصــــادرة عن جمموعة األمم املتحدة 0302
يب األمحر؛ الصـــــــادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي؛ "دليل محاية البيا�ت يف العمل اإلنســـــــاين الصـــــــادر عن" اللجنة الدولية للصـــــــل

" الصـــادرة عن مفوض األمم املتحدة الســـامي لشـــؤون ســـياســـة محاية البيا�ت الشـــخصـــية لألشـــخاص املعنيني لدى املفوضـــية الســـامية لشـــؤون الالجئني"
" الصــادرة مبادئ محاية البيا�ت الشــخصــية واخلصــوصــية"" الصــادر عن بر�مج األغذية العاملي؛ دليل محاية البيا�ت الشــخصــية واخلصــوصــيةالالجئني؛ "

" 108اتفاقية +"مجهورية األرجنتني؛ الئحتا االحتاد األورويب الصـــــــــادر عن  326-25رقم القانون جلنة األمم املتحدة الرفيعة املســـــــــتوى املعنية ابإلدارة؛ عن 
املعهد الوطين للمعايري والتكنولوجيا يف  " الصـــــادر عنإطار عمل حتســـــني األمن الســـــيرباين للبنية التحتية األســـــاســـــية" ؛"الالئحة العامة حلماية البيا�تو"

 محاية البيا�ت الشــخصــية قانون؛ "قانون محاية املعلومات الشــخصــية" الصــادر عن مجهورية الصــني الشــعبية؛ 1.1، اإلصــدار الوال�ت املتحدة األمريكية
 .اململكة املغربية الصادر عن 08-09رقم  قانونالمجهورية تركيا؛  الصادر عن

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
https://www.oecd.org/general/OECD-Decision-Processing-Personal-Data.pdf
https://www.oecd.org/general/OECD-Decision-Processing-Personal-Data.pdf
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3201023/personal_data_protection_act25326.pdf
https://rm.coe.int/16808ade9d
https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.04162018.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf
https://www.cndp.ma/images/lois/Loi-09-08-Ar.pdf
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 مشروعةو  نزيهة البيا�ت بطريقة اجلةمع

يكون هلا قد بطريقة  ، وليسالبيا�ت حبصـــــــــاوقعها يت ميكن أن بطريقة، أي نزيهة جيب معاجلة البيا�ت بطريقة -18
 .19يهآاثر سلبية غري مربرة عل

جيب أن تكون هذه املوافقة حرة و عاجلة. عملية املاألساس الرئيسي لاملوافقة ُتشّكل ، يف حالة البيا�ت الشخصيةو  -19
 واليةو البيا�ت  صــاحبلاحليوية  ةمهياألمثل ، رىأخأســس قانونية االســتناد إىل ميكن و  20وحمددة ومســتنرية وال لبس فيها.

نشـطة ألا، على معاجلة بيا�ت ل املثالينطبق، على سـبيهذا و ، عند الضـرورة، لتربير معاجلة البيا�ت الشـخصـية. 21املنظمة
 اتنزاعالأو الكوارث أو األوبئة يف سياق املستضعفني تفيدين ، كما يف حالة دعم املنظمة للمسعلى نطاق واسع اإلنسانية

 .ةحسلّ امل

 أمن البيا�ت

 :22رفّ تو الو  ةسالمالو  سريةللالبيا�ت  معاجلةختضع  -20

 .23لى البيا�ت أو استخدامها من قبل أشخاص غري مصرح هلمعصول احلميكن : ال السرية )أ(
 .24غري مصرح له بذلكشخص : البيا�ت صحيحة وال ميكن تعديلها من قبل أي سالمةال )ب(
 .25الضرورة لى البيا�ت أو استخدامها من قبل األشخاص املصرح هلم عندعصول : ميكن احلالتوفر )ج(

 إدارة البيا�ت

إلعادة االســــــــــــــتخدام ("املبادئ التوجيهية و البيين وقابلة للتشــــــــــــــغيل  متاحةو لإلجياد جيب أن تكون البيا�ت قابلة  -21
 FAIR.("26ملبادرة 

دون من ، على أقصـــــــى حّد ممكن الوصـــــــول املفتوح إىل البيا�تســـــــيُتيحان  هاإدارة البيا�ت ونشـــــــر  فإنّ ، وابلتايل -22
 27أنواع معينة من البيا�ت.املساس ابلسرية والضما�ت اليت تتطلبها 

  

                                                      
الصادرة  "2030خصوصية البيا�ت واألخالقيات واحلماية: مذكرة توجيهية بشأن البيا�ت الضخمة لتحقيق خطة عام الوارد يف وثيقة " 1املبدأ  نظرا  19

 .عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية
 .املنظمة الدولية للهجرةالصادر عن  "بيا�تالدليل محاية "من  41الصفحة   20
 منظمة األغذية والزراعة.الصادرة عن املبدأ األول (ب، ج، د) من مبادئ محاية البيا�ت الشخصية   21
 ,Information Availability: An Insight into the Most Important Attribute “Mir, Suhail & Quadri, Syed انظر على ســــبيل املثال  22
.194-2016, 07, pages 185 Journal of Information Security”, of Information Security 

23  .Linköping 2007”, Actual and Perceived Information Systems Security“Per Oscarson,  
24  .Linköping 2007”, Actual and Perceived Information Systems Security“Per Oscarson,  
25  .Linköping 2007”, Perceived Information Systems Security Actual and“Per Oscarson,  
.The FAIR Guiding Principles for scientific data “ et al., Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I؛ "GO FAIRمبادرة "  26

management and stewardship”, Scientific Data, 3, (2016) 
" الصادرة 2030وجيهية بشأن البيا�ت الضخمة لتحقيق خطة عام خصوصية البيا�ت واألخالقيات واحلماية: مذكرة تالوارد يف وثيقة " 8املبدأ  انظر  27

 .عن جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية

https://unsdg.un.org/resources/data-privacy-ethics-and-protection-guidance-note-big-data-achievement-2030-agenda
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://www.researchgate.net/publication/301319816_Information_Availability_An_Insight_into_the_Most_Important_Attribute_of_Information_Security
https://www.researchgate.net/publication/301319816_Information_Availability_An_Insight_into_the_Most_Important_Attribute_of_Information_Security
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16984/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16984/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:16984/FULLTEXT01.pdf
https://www.go-fair.org/go-fair-initiative/
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
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 البيا�تنقل 

البيا�ت الطرف الثالث مســـــــــــتوى من محاية يُقّدم البيا�ت مع أطراف اثلثة بشـــــــــــرط أن مشـــــــــــاركة جيوز للمنظمة  -23
، حســـــب الشـــــخصـــــيةغري بيا�ت الشـــــخصـــــية أو يف ما يتعلق ابلاليت تنفذها املنظمة  ســـــتو�ت احلمايةأو مشـــــاهبًا مل مطابًقا

 28.املشرتكة نوع البيا�تل وتبًعااالقتضاء 

ا يســـتويف ، جيب أن يف حالة البيا�ت الشـــخصـــيةو  -24 القانونية املنصـــوص عليها يف الشـــروط أحد نقل البيا�ت أيضـــً
 معاجلتها.و ماية البيا�ت منظمة األغذية والزراعة حلمبادئ 

 دقة البيا�ت

األغراض احملددة ملعاجلة البيا�ت  لبية، لتإذا لزم األمر وحمّدثة، ا�ت اليت تعاجلها املنظمة دقيقةجيب أن تكون البي -25
 29ذات الصلة.

 حفظهاختزين البيا�ت و 

 السجالت.و احملفوظات  يف جمال إدارة منظمةلل الداخلية سياسةلالبيا�ت أو ختزينها وفًقا لحفظ جيب  -26

طوال مّدة ال تتجاوز املدة الضــــــرورية إلجناز الغا�ت اليت ّمتت معاجلتها  االحتفاظ ابلبيا�ت الشــــــخصــــــية بجي -27
 .30من أجلها

 البيا�ت الشخصية احلساسة

 نظرًاتضـــمن املزيد من احلماية والضـــما�ت واليت  31"البيا�ت الشـــخصـــية احلســـاســـة" من فئة خاصـــةجيب إنشـــاء  -28
 32البيا�ت. احبصن ععلومات املبشكل خاص اليت تتسم هبا طبيعة احلساسة لل

  

                                                      
مفوض األمم املتحدة الصــادرة عن  "املفوضــية الســامية لشــؤون الالجئنياملعنيني لدى ســياســة محاية البيا�ت الشــخصــية لألشــخاص " من 1-6املبدأ   28

 .السامي لشؤون الالجئني
" الصــادرة عن مفوض األمم املتحدة ســياســة محاية البيا�ت الشــخصــية لألشــخاص املعنيني لدى املفوضــية الســامية لشــؤون الالجئني"من  5-2املبدأ   29

 .الجئنيالسامي لشؤون ال
العامة حلماية الالئحة (ج) من  1-5املادة ؛ " الصـــــادر عن بر�مج األغذية العامليدليل محاية البيا�ت الشـــــخصـــــية واخلصـــــوصـــــية"من  82الصـــــفحة   30

 .الصادرة عن االحتاد األورويب البيا�ت
" الصــادرة عن 2030توجيهية بشــأن البيا�ت الضــخمة لتحقيق خطة عام  خصــوصــية البيا�ت واألخالقيات واحلماية: مذكرةمن وثيقة " 11الصــفحة   31

 جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية.
ا 3املنظمة الدولية للهجرة؛ املادة  " الصـــــادر عنبيا�تالدليل محاية "من  72لصـــــفحة ا  32   Ley Federal de Protección de" الوثيقةن ) م(خامســـــً

Datos Personales en Posesión de los Particulares" ت املتحدة املكسيكيةالصادرة عن الوال�. 

https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://gdpr-info.eu/
https://gdpr-info.eu/
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/123648/Ley_Federal_de_Protecci_n_de_Datos_Personales_en_Posesi_n_de_los.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/123648/Ley_Federal_de_Protecci_n_de_Datos_Personales_en_Posesi_n_de_los.pdf


7 CCLM 113/4 

 

 التناسب والضرورة

اليت احملددة ابلنظر إىل الغا�ت  مالئمةعندما تكون ذات صــلة وحمدودة و إّال معاجلة البيا�ت الشــخصــية ال جيوز  -29
 33.ّمتت معاجلتها من أجلها

 الشفافية

أمكن ، حســـــب االقتضـــــاء وكلما ةالشـــــخصـــــي همعاجلة بيا�تعند  البيا�ت حباصـــــالتحلي ابلشـــــفافية إزاء جيب  -30
 صولحقوقهم يف طلب احلوكذلك عن ، معاجلة بيا�هتم الشخصيةعن مات جيب تزويد أصحاب البيا�ت مبعلو و  34ذلك.

ابملصاحل  رهًنا، 35البيا�ت")صاحب ("حقوق  هاأو حذف/و هاتصحيحأو /و منها والتحققالشخصية تلك البيا�ت  لىع
 منظمة.ية األساسية للالتشغيل

 واحلصا�تاالمتيازات 

 36منظمة وامتيازاهتا وحصا�هتا.لل لوضع القانويندون املساس ابمن جيب تنفيذ إطار محاية البيا�ت  -31

ا مبوجب نظام حقوق امللكية الفكريةوجتدر اإلشـــــــارة إىل أّن  -32 ، أل�ا بعض البيا�ت غري الشـــــــخصـــــــية حممية أيضـــــــً
اتندرج  إدارة البيا�ت تُنّظم املبادئ اليت أد�ه ترد ، وبناًء على ذلكألســـرار التجارية. النشـــر واو  التأليف حقوقضـــمن  أيضـــً

 امللكية الفكرية.حقوق غري الشخصية اخلاصة ابملنظمة واحملمية مبوجب 

 قوق امللكية الفكريةحب اخلاصة بادئامل - ابء

والربجميات  طبوعاتامل، مثل الفكرية ألنشــــــطتها لنتائجاإدارة من املبادئ هبدف حتســــــني جمموعة املنظمة  تبّىن ســــــت -33
ية الفكرية اليت تنتجها مللكابما يتعلق  الرتكيز على تعزيز ممارســـــات املنظمة يف جريلبيا�ت وغريها من املواد. وســـــيوقواعد ا
 37احلدودية االستخدام املتزايد للتكنولوجياتيستدعي ، أطراف أخرى. وابملثلأو ابالشرتاك مع سواء يف جمملها ، ومتتلكها

حقوق تعزيز إطار إدارة  املعاَجلة البيا�تارتفاع حجم عن و  العديدة والتطبيقات التكنولوجية املبادرات الرقميةالناجتة عن 
 امللكية الفكرية يف املنظمة.

                                                      
؛ املتحدة الرفيعة املســتوى املعنية ابإلدارة" الصــادرة عن جلنة األمم مبادئ محاية البيا�ت الشــخصــية واخلصــوصــية" من 3املبدأ انظر على ســبيل املثال:   33
 .الصادر عن مجهورية األرجنتني 326-25القانون من  4املادة و 

" الصــــــادرة عن 2030خصــــــوصــــــية البيا�ت واألخالقيات واحلماية: مذكرة توجيهية بشــــــأن البيا�ت الضــــــخمة لتحقيق خطة عام من وثيقة " 8املبدأ   34
 .املتحدة اإلمنائيةجمموعة األمم 

 .الصادر عن" اللجنة الدولية للصليب األمحر ""دليل محاية البيا�ت يف العمل اإلنساين"حقوق أصحاب البيا�ت" من  2الفصل   35
الصــادرة عن مفوض األمم املتحدة " ســياســة محاية البيا�ت الشــخصــية لألشــخاص املعنيني لدى املفوضــية الســامية لشــؤون الالجئني"من  5-6املبدأ   36

دليل من " 21" الصــادر عن بر�مج األغذية العاملي؛ الصــفحة دليل محاية البيا�ت الشــخصــية واخلصــوصــيةمن " 25؛ الصــفحة الجئنيالســامي لشــؤون ال
 ." الصادر عن املنظمة الدولية للهجرةبيا�تالمحاية 

 ."، املنظمة العاملية للملكية الفكريةامللكية الفكرية والتكنولوجيات احلدودية" صفحة انظر  37

https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
https://unsceb.org/sites/default/files/imported_files/UN-Principles-on-Personal-Data-Protection-Privacy-2018_0.pdf
http://www.jus.gob.ar/media/3201023/personal_data_protection_act25326.pdf
https://unsdg.un.org/ar/resources/khswsyt-albyanat-walakhlaqyat-walhmayt-mdhkrt-arshadyt-hwl-albyanat-aldkhmt-lthqyq-khtt
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://cms.emergency.unhcr.org/documents/11982/52542/Data+Protection+Policy/06bc03cf-e969-4329-a52b-161ae1eb42d7
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/frontier_technologies/index.html
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 على أنشــــطة املنظمة وال يشــــكلفقط ينطبق الذي جيري إعداده اإلطار  ، على أنّ التأكيد، يف هذا الســــياق تمّ يو  -34
عضاء بشأن إدارهتم لألية اتسياسمبادئ توجيهية ال تسعى املنظمة إىل وضع و . سياساتية أو تنظيمية عاملية مبادئ توجيهية

تنظيمي ايت و من منظور ســـــــياســـــــهذه املســـــــائل مناقشـــــــة تندرج و حلقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة. 
املبادئ التوجيهية بع املنظمة ستتّ و  .األخرى ذات الصلة اهليئات أوة املنظمة العاملية للملكية الفكرياختصاص ضمن عاملي 

نظمة امل، تتناول معاهدة على ســـــــــــبيل املثالو إطارها الداخلي. وضـــــــــــع عند املنظمة العاملية للملكية الفكرية الصـــــــــــادرة عن 
املؤلف على جمموعات البيا�ت أو املواد األخرى  إمكانية تطبيق محاية حقّ حّق املؤلف بشـــــــــــــــأن العاملية للملكية الفكرية 

اؤلفنياخلاصــــة ابملابإلضــــافة إىل احلقوق العامة و  38("قواعد البيا�ت"). والنقل  40والتأجري 39التوزيعحقوق  ، متنح املعاهدة أيضــــً
 امللكية الفكرية.قوق إطارها اخلاص حبوضع عند  يف االعتبار املنظمة هذه احلقوق أخذوبناًء على ذلك، ست 41إىل اجلمهور.

نظمة على املبادئ التالية، املســـــــتمدة من املمارســـــــات يف املامللكية الفكرية حقوق دارة إب اخلاص طاراإل قومســـــــيو  -35
 .واد املعرفيةجمموعة واسعة من املالقائمة ومن 

 العامة العامليةاملنافع 

 نظمة عاملية، يف إطار دورها كمابلنيابة عنها اليت تُنَتج املنظمة أوتُنتجها اليت واألعمال جيب اعتبار املنتجات  -36
. 42د كلما أمكن ذلكوغري مقيّ قابلة للنشـــــــــــر على نطاق واســـــــــــع  ،منافع عامة عامليةمبثابة ، واليتهابصـــــــــــدد أداء  للمعرفة

 نظمة.اليت تقدمها املالعامة املنافع مام الوصول إىل عقبة أكلفة أو املوقع اجلغرايف تكون ال ّال ينبغي أو 

دون  من، املشــاريع العلميةســهام يف فرص اإلالرتاث الثقايف وتكنولوجيا املعرفة العلمية و والوصــول إىل  التمتع عدّ يُ و  -37
قدر اإلمكان  وجيب أن يكون الوصــــــول متاًحا 43االعتبارات األســــــاســــــية.أحد  ما يتعلق بفوائد العلوم وتطبيقاهتا، متييز يف

إبعمال حقوق املتعلقة ال ســـــــيما تلك و  ،تنتج نيابة عنها اليت أو/لكها املنظمة وا اليت متعارف العلمية وتطبيقاهتمجيع املإىل 
 44مثل احلق يف الغذاء. ،اإلنسان

متاحة حبرية وعلى قدم املســـــــــــاواة ألي شـــــــــــخص يرغب يف  ،قدر اإلمكان ،جيب أن تكون املنافع العامة العامليةو  -38
نظمة التنويه املناســـب مببشـــرط ، نســـخهاشـــخص يرغب يف  من قبل أيّ  ،قدر اإلمكان ،حبريةتقامسها وجيب  .اســـتخدامها

 45العامة العاملية.املنافع ذه املتعلقة هبحقوق الطبع والنشر  ةصاحبو صدر املابعتبارها األغذية والزراعة 

                                                      
 من معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حّق املؤلف. 5املادة   38
 من معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حّق املؤلف. 6املادة   39
 من معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حّق املؤلف. 7املادة   40
 من معاهدة املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن حّق املؤلف. 8املادة   41
 من دستور منظمة األغذية والزراعة. 1-1يتوافق هذا املبدأ مع املادة   42
والوثيقة الصـــادر عن مفوضـــية األمم املتحدة الســـامية حلقوق اإلنســـان؛  العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصـــادية واالجتماعية والثقافيةمن  15ملادة ا  43

 .مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان" الصادرة عن أثر نظم امللكية الفكرية على التمتع ابحلق يف العلم والثقافة"املعنونة 
ب) -1( 15(املادة  ،)2020( بشـــــأن العلم واحلقوق االقتصـــــادية واالجتماعية والثقافية 25رقم  ، التعليق العام.25GC//12E/Cالوثيقة من  62الفقرة   44
  لألمم املتحدة.، اجمللس االقتصادي واالجتماعي ) من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)"4) و(3) و(2و(
 .2020احلافظة الرقمية ملنظمة األغذية والزراعة، اإلصدار األول، مايو/ أ�ر  من 3الصفحة  45

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ImpactofIntellectualProperty.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/ImpactofIntellectualProperty.aspx
https://undocs.org/ar/E/C.12/GC/25
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خاصــــة ابملنظمة أو  على بيا�ت حســــاســــة أو ســــريةاليت حتتوي  حقوق امللكية الفكريةتقييد الوصــــول إىل جيب و  -39
  .ألعضاءاب

 نشر ملكية حقوق امللكية الفكرية

 ارفأتمني نشر املعإذ متّكنها من ، الفنّيةتنفيذ واليتها يف  أساسًياملكية املنظمة حلقوق امللكية الفكرية جزًءا  عدّ تُ  -40
غري  ســتخداماال، ابحلق يف االعرتاض على حّق املؤلفصــاحبة على أوســع نطاق ممكن وضــمان احتفاظ املنظمة، بصــفتها 

 46.املعرفية موادلل السليم

قوق حباملنظمة حتتفظ األمم املتحدة، منظومة يف منظمة األغذية والزراعة و املعمول هبا ا مع املمارســـــــــــات شـــــــــــيً امتو  -41
اخلدمات  ، عن طريقمثًال ( اليت حتصل عليها املنظمة أو تنتجها، أو يتم إنشاؤها نيابة عنها املعرفية امللكية الفكرية يف املواد

 مم املتحدة تتمتع بنفس امتيازاتلأل أخرى اتبعة تقاســـــــم حقوق امللكية الفكرية مع كيا�ت وزوجي). تشـــــــرتيها املنظمة اليت
. املعرفية املواد إنتاج ، شـــريطة أن يكون هذا الكيان التابع لألمم املتحدة قد قدم مســـامهة فكرية كبرية يفاوحصـــا�هت املنظمة

جيوز للمنظمة تقاســـم احلقوق مع املنظمات احلكومية الدولية وأعضـــاء منظمة األغذية والزراعة يف حالة تقدمي هذا العضـــو و 
ألنشــطة اخلاصــة بكل بلد، إىل اأو، ابلنســبة  املعرفية املواد إنتاج مســامهة فكرية كبرية يفاملنظمات احلكومية الدولية هذه أو 

 مبا يتجاوز تدخل منظمة األغذية والزراعة. املعرفية املوادتطوير لصيانة املستمرة و عندما يتوىل العضو املعين مسؤولية ا

 أتثريإحداث  من أجلاملنافع العامة العاملية نشر 

 حتقيق أقصى قدر من التأثري.من أجل جيب نشر املنافع العامة العاملية للمنظمة  -42

النفاذ بشـــأن املنظمة  املعلومات وفًقا لســـياســـةلى عصـــول حللمن خالل معايري "مفتوحة" هذا اهلدف ســـيتحقق و  -43
بيا�ت املفتوحة لقواعد البيا�ت إصـــــــــــــــدار الرتاخيص للبشـــــــــــــــأن ســـــــــــــــياســـــــــــــــة منظمة األغذية والزراعة كذلك ، و 47املفتوح

اليت منظمة األغذية والزراعة  طبوعات وواثئقمختضـــــــع و واإلصـــــــدارات الالحقة من الســـــــياســـــــات املذكورة.  48اإلحصـــــــائية
غري نســــــب املصــــــنف  - ترخيص املشــــــاع اإلبداعيإىل حالًيا  اخلاصــــــة هبا بيا�تالقواعد بعض و  2018بعد عام  رتصــــــد

ا هذســـــــــــمح يو  SA 3.0 IGO-NC-CC BY(.49( لفائدة املنظمات احلكومية الدولية 3.0الرتخيص ابملثل  - التجاري
، توزيعها وترمجتها وتكييفها ألغراض غري جتاريةوإعادة ذات الصـــــــــلة لألطراف الثالثة إبعادة اســـــــــتخدام األعمال الرتخيص 

مجيع أن ختضع وبشرط حقوق الطبع والنشر،  ةوصاحب صدرامل عتبارهااباملنظمة  إىلاألعمال ابلكامل  ملكية إبسناد رهًنا
  3.0 ملشــــــــاع اإلبداعياترخيص وضــــــــع  متّ و العمل األصــــــــلي. اليت خيضــــــــع هلا شــــــــتقة لنفس شــــــــروط الرتخيص املعمال األ
)Creative Commons 3.0 IGO licence ( ًا للمنظمات احلكومية الدولية، مبا يف ذلك هيئات األمم خصـــــــــــــــيصـــــــــــــــ

 املتحدة، مع مراعاة وضعها القانوين.

بشـــــكل عام على االســـــتخدام غري التجاري. ها نيابة عناليت تُنَتج أو اليت متلكها املنظمة امللكية الفكرية تقتصـــــر و  -44
 هاوتكييف تهاوترمج هاوإعادة توزيع ،نظمةاخلاصـــــــــــة ابمل نشـــــــــــرالو الطبع مية حبقوق املواد املعرفية احملُمينح اإلذن ابســـــــــــتخدام و 

                                                      
 .الصادرة عن بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي 1992احلولية القانونية لألمم املتحدة لعام ، اجلزء الثاين، الفصل السادس، 245من الصفحة  5الفقرة   46
 .2018، أكتوبر/ تشرين األول سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن النفاذ املفتوحلع على اطّ   47
 .إصدار الرتاخيص للبيا�ت املفتوحة لقواعد البيا�ت اإلحصائيةبشأن سياسة منظمة األغذية والزراعة لع على اطّ   48
49  /igo/0.3https://creativecommons.org/licenses/by/. 

https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/pdfs/english/volumes/1992.pdf
http://www.fao.org/3/I9461ar/I9461ar.pdf
http://www.fao.org/3/I9461ar/I9461ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca7570ar/CA7570ar.pdf
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo
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صــــــريح من  طيخترخيص حلصــــــول على ابطلب رمسي و بتقدمي  رهًنالألغراض التجارية على أســــــاس كل حالة على حدة، 
املنظمة، ابلتعاون مع الوكاالت اإلحصـــــائية األخرى،  تدرسو والذي قد يتضـــــمن حتديًدا للغرض وشـــــروطًا أخرى.  ،املنظمة

 ملشــاع اإلبداعيا رتخيصالتنســيق األنشــطة اإلحصــائية، إمكانية اعتماد املنظمات الدولية األمم املتحدة لجلنة يف عضــاء األ
املعرفية املواد  شــــــــــاركةمبالذي يســــــــــمح للمســــــــــتخدمني و ، )CC BY- 4.0 IGO( ت احلكومية الدوليةلفائدة املنظما 4.0

 غرض. وأليّ شكل ونسخها وإعادة توزيعها أبي وسيلة أو 

القائمة  ةثالثالطراف األ قوقحلالســـــــرية و  لتزاماتالاخلاضـــــــعة بنشـــــــر املعلومات أو املواد املعرفية املنظمة تقوم لن و  -45
 صــــــاحب حقوق، ما مل يتفق على خالف ذلك مع اخلاصــــــة أبطراف اثلثةواد املعلومات أو امل هذه قيود على اســــــتخداملو 

 امللكية الفكرية.

 ةف اثلثاطر اخلاصة أب حقوق امللكية الفكرية

تعاونني الذين ينقلون البيا�ت واملعلومات إىل املنظمة للنهوض اخلاصـــــــــــــــة ابملجيب احرتام حقوق امللكية الفكرية  -46
امللكية  عن موادتكشــــــــف ولن تنقل أو ، أطراف اثلثةاليت متلكها املعرفية لكية حقوق املواد مباملنظمة ُتطالب لن و بواليتها. 
 احلقوق.صاحب دون موافقة من  طراف أخرىألذه الفكرية ه

احلقوق وااللتزامــات اليت من أّن ، املعرفيــة الوصـــــــــــــــول إىل هــذه املوادمــا يُتــاح هلــا عنــد ،املنظمــة جيــب أن تتــأكــدو  -47
عند واملوافقة عليها امللكية الفكرية  حقوق راجعةمب ســــــــــتقوم املنظمة، وابإلضــــــــــافة إىل ذلكهبا. اكتســــــــــبتها موثّقة ومعرتف 

 .األخرى املسائل احلساسةو ابألمن القومي املتعلقة أو  جتار�ً ، ال سيما املواد احلساسة ةاثلث طرافواد خاصة أباستخدام م

 املعلومات / املواد احلساسة

علومات امل ، مبا يف ذلكساسةاحل املعرفية واداملعلومات أو املواستخدام تلقي عند اختاذ االحتياطات املناسبة سيتّم  -48
عترب ســـــــرية من البيا�ت / املعلومات اليت تُ ها الية وغري املعلومات املابألمن القومي، و املتعلقة  علوماتاملجتارً�، و ســـــــاســـــــة احل

وعلى وجه اخلصــــــوص، ســــــتؤخذ يف االعتبار عند االقتضــــــاء القيود اليت تفرضــــــها أطراف  50وفًقا للقوانني الوطنية والدولية.
 .النشر النهائيأن تُقّيد عملية  يف �اية املطاف املواد املكتسبة، واليت من شأ�ااستخدام هذه املعلومات أو اثلثة على 

 االمتيازات واحلصا�ت

بوضــــــع املنظمة وامتيازاهتا وحصــــــا�هتا، وال ســــــيما  دون املســــــاسمن  امللكية الفكرية حقوق تنفيذ إطار محايةيتّم  -49
شـــــكل آخر  واحلصـــــانة القضـــــائية من احملاكم الوطنية أو أيّ امللكية الفكرية للمنظمة،  حقوق اليت تشـــــمل، و حرمة ممتلكاهتا

 51.اإلجراءات من أشكال
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 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة -اخامسً 

، اللجنة قد ترغبو . ه املسألةهذبشأن آرائها أو اقرتاحاهتا  بداءإإىل جلنة الشؤون الدستورية والقانونية مدعوة إّن  -50
 حقوقبيا�ت و المحاية أطر  أعاله، واليت تدعمالعامة املذكورة ما إذا كانت املبادئ  النظر يفعلى وجه اخلصـــــــــــــــوص، يف 

 .الوضع القانوين والدستوري للمنظمةأتخذ يف االعتبار بشكل مناسب ، يف املنظمة امللكية الفكرية


