
March 2022 CCLM 115/3 
 

  
 

  www.fao.org على موقع املنظمةميكن االطالع على الواثئق 

NI334/A 

A 

 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة اخلامسة عشرة بعد املائة

 2022مارس/آذار  23-21روما، 

معلومات حمدثة عن سياسات منظمة األغذية والزراعة بشأن محاية البيا�ت وحقوق 
 الفكرية  امللكية

 معلومات أساسية -أوًال 

دعا اجمللس، يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة، إىل تعزيز أطر منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) املتعّلقة حبماية  -1
 2واالسرتاتيجية اجلديدة إلشراك القطاع اخلاص، 1البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية، ال سيما يف سياق مبادرة العمل يًدا بيد،

، يف دورته السادسة والستني بعد املائة، وذّكر اجمللس 193.-واإلطار االسرتاتيجي اجلديد، واستجابة املنظمة جلائحة كوفيد
وضع سياسة شاملة للبيا�ت مبا يضمن حوكمة البيا�ت، وتكامل البيا�ت وخصوصيتها إضافًة إىل حقوق ابحلاجة إىل "

  4".الربوتوكوالت املتفق عليها دولًياري و يامللكية الفكرية، واالمتثال للمعا

تعّلق ابملبادئ نتائج اللجنة واستنتاجاهتا يف ما ي، "اجمللس يف دورته الثامنة والستني بعد املائةويف ما بعد، أيّد  -2
ية االتوجيهية بشأن محاية البيا�ت وامللكية الفكرية اليت من شأ�ا أن تشّكل معامل عملية وضع إطار عمل املنظمة حول مح

مدى أمهية سّلط الضوء على " 5"،البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية، وإذ الحظ اهتمام أعضاء املنظمة والتزامهم هبذه املسألة
وضع السياسات ابلتشاور مع األعضاء، وأوصى إدارة املنظمة ابختاذ الرتتيبات الالزمة إلجراء املزيد من املشاورات الشاملة 

يقة إطار العمل ووضعها يف صيغتها النهائية، مبا يف ذلك من خالل األجهزة الرائسية للمنظمة، مع األعضاء بغية توضيح وث
 6".حسب االقتضاء

                                                           
 CL 165/REP (ط) من الوثيقة14الفقرة  1
 CL 165/REP (ي) من الوثيقة11الفقرة  2
 CL 165/REP (ج) من الوثيقة13الفقرة  3
 CL 166/REP (ك) من الوثيقة24الفقرة  4
 CL 168/REP (د) من الوثيقة30الفقرة  5
 املرجع نفسه. 6
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، أصدرت اإلدارة طلًبا عرب بوابة األعضاء اللتماس اآلراء بشأن املسائل اليت اعترب األعضاء 2021ويف يوليو/متوز  -3

ض املالحظات بع يفالنظر لدى و  ،البيا�ت. وبعد تلقي مسامهات قّيمةمحاية حول أنه جيب معاجلتها يف إطار العمل 
 2021، مت عقد جلسة إحاطة غري رمسية عن محاية البيا�ت وامللكية الفكرية يف أكتوبر/تشرين األول املقدمةوالتساؤالت 

األعضاء لتقدمي املزيد ، أعادت اإلدارة توجيه دعوة إىل 2021شارك فيها مجيع األعضاء. ويف نوفمرب/تشرين الثاين 
 اإلسهامات اخلطية. من

مارس/آذار  7اإلدارة جلسة إحاطة غري رمسية أخرى يف  عقدتويف ضوء التوصيات اليت قدمتها األجهزة الرائسية،  -4
ؤون وسوف يعقد اجتماع غري رمسي مشرتك بني جلنة الش إلطالع األعضاء على التقدم احملرز والتماس تعليقاهتم. 2022

ملناقشة بصفة خاصة البند املتعلق حبوكمة األنشطة اإلحصائية  2022مارس/ آذار  18الدستورية والقانونية وجلنة الرب�مج يف 
 ومواءمة السياسات بشأن محاية البيا�ت وامللكية الفكرية.

 سياسة محاية البيا�ت -اثنًيا

بادئ التوجيهية بشأن املعلى املرفقة هبذه الوثيقة  (السياسة) محاية البيا�تشأن ودة السياسة الداخلية بمس شتملت -5
قائمة داخل املنظمة. املسؤوليات وآلية الرقابة ال إضافة إىلوتتناول تصنيف البيا�ت  ،محاية البيا�ت (مبادئ محاية البيا�ت)

وستطبق هذه السياسة على مجيع أنشطة املنظمة وعملياهتا اليت تنطوي على معاجلة البيا�ت الشخصية وغري الشخصية 
دورهتا  يف الشؤون الدستورية والقانونية جانب املنظمة. ولقد مت وضع املسودة مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن جلنة من

قد مت أيًضا الوارد ذكرها أعاله. ول العمليات التشاوريةاملعلومات واآلراء الواردة من األعضاء عرب ، و الثالثة عشرة بعد املائة
ليت مت وضعها ا والصكوك ،اتبعة ملنظومة األمم املتحدةفردية املعايري الدولية وما يعادهلا من صكوك وضعتها وكاالت  أخذ

 .، يف االعتبارومة األمم املتحدةعن طريق تنسيق منظ

ويف حني أن السياسة هتدف إىل تقدمي القدر الكايف من التوجيهات لتمكني املوظفني من تطبيق املبادئ بشكل  -6
ستكمل خبطوط توجيهية تشغيلية وإجراءات مفصلة تتناول أنواًعا مباشر على أنشطتهم الرمسية، إال أ�ا ستُ 

لضمان اتساقها  ،استعراض اإلجراءات املفصلة القائمة، وسيستمر استعراضهاحالًيا نشطة أو البيا�ت. وجيري األ من حمددة
 7السياسة. مع

 سياسة امللكية الفكرية -اثلثًا

ابلرغم من أن مسودة سياسة محاية البيا�ت تتناول البيا�ت الشخصية وغري الشخصية وتغطي ابلتايل بعض  -7
نظمة. امللكية الفكرية من جانب امل حقوق الفكرية، فإنه جيري إعداد صك منفصل يتناول إدارةجوانب حقوق امللكية 

، لشؤون الدستورية والقانونيةا جلنةامللكية الفكرية اليت استعرضتها قوق وسيتضمن هذا الصك املبادئ التوجيهية املتعّلقة حب
 م املتحدة.املعتمدة يف منظومة األمتلك واآلراء الواردة من األعضاء، ابإلضافة إىل املمارسات واملعايري الدولية و  واملعلومات

                                                           
(تكنولوجيا  505(توريد السلع واألشغال واخلدمات) و 502(ملفات املوظفني السرية) و 340(التحويالت النقدية) و 702على سبيل املثال األقسام  7

 اإلدارية. دليل التعليمات(إدارة األرشيف والسجالت) من  601املعلومات) و
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 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اللجنة -رابًعا

لكية ق املمحاية البيا�ت وحقو حول املنظمة  عمل إن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علًما ابلتقدم احملرز يف وضع إطار -8
 الفكرية. وقد ترغب اللجنة، على وجه اخلصوص، يف اإلحاطة علًما مبسودة سياسة محاية البيا�ت وتقدمي التعليقات عليها.

 امللحق األول

 مسودة سياسة محاية البيا�ت
 

 تعميم إداري
 

           

 XX/2022 رقم        

  2022 مارس/آذار XX :التاريخ

 

 سياسة محاية البيا�ت

 مقدمة -أوًال 

غذية مجع املعلومات املتعّلقة ابلتمن الدستور، تتمثل إحدى وظائف منظمة األغذية والزراعة يف " 1وفًقا للمادة  -1
إحدى  نأيًضا إىل أ 2031-2022ويشري اإلطار االسرتاتيجي للفرتة  8".واألغذية والزراعة وحتليلها وتفسريها ونشرها

ملتعّلقة جتميع وحتليل ورصد وحتسني الوصول إىل البيا�ت واملعلومات يف اجملاالت ا"الوظائف األساسية للمنظمة تتمثل يف 
ادة الدعوة واالتصال على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك ابملستهلكني، مع االستف"" ويف بوالية املنظمة

 9."يا�هتا وموقعها كوكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة ودورها املوثوق كوسيط حمايدمن معارف املنظمة وب

ى استخدام هذه قادرة عل هذه األخرية جيب أن تكونو  .البيا�ت أصوًال اسرتاتيجية لتنفيذ والية املنظمة وتُعدّ  -2
ة ن يكون هناك سياسة خاصة حبماية البيا�ت لكفالأمهية مبكان األصول من دون تقويضها أو تعريضها للخطر. ومن األ

 . وسالمتهاواستخدامها محاية البيا�ت اليت تعاجلها املنظمة وضمان قيمتها 

تستخدمها املنظمة أو تعاجلها أو تنقلها إىل طرف اثلث، أن تعاجل بشكل صحيح ومتسق  10وينبغي ألي بيا�ت -3
 . إىل حني حذفهاختزينها و طيلة دورة حياهتا، أي من حلظة مجعها األويل 

                                                           
 من الدستور.) 1(1املادة  8
 .2031-2022من اإلطار االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للفرتة  43الفقرة  9

  ".التعاريفأد�ه وامللحق األول بعنوان " 9 ةالفقر  انظر 10
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 عن البيا�ت وسوء استخدامها ومعاجلتها بطريقة غري مالئمة، ومعاجلة البيا�ت املصرّح لهويعّرض اإلفصاح غري  -4

ت اليت يتم قة ابلسمعة. وتساهم سياسة محاية البيا�ذات النوعية الرديئة، املنظمة ملخاطر قانونية ومالية وتشغيلية ومتعلّ 
هبا  تعهدملنظمة أو أي بيا�ت يف حوزة ا حتظىيف تعزيز الثقة ابملنظمة وبعملها. ومن الضروري أن  حيحصتنفيذها بشكل 

 . ، حبماية مالئمةهذه األخرية إىل طرف اثلث

ا�ت واليت ترد ماية البيحب املتعّلقة املنظمة هذه السياسة مبادئ حتددوللتخفيف من املخاطر وتعزيز احلماية،  -5
ت، . وتتواءم هذه املبادئ الشاملة مع املبادئ والضوابط الدولية املتعّلقة حبماية البيا�أد�هابلتفصيل يف القسم الثالث 

، وتنطبق على كامل دورة حياة معاجلة البيا�ت أي: كيف يتم مجع وضوابطها 11ذلك مبادئ منظومة األمم املتحدة يف مبا
 . حذفهاوكيف جيب حفظها ومعاجلتها، وكيف ومىت جيب  البيا�ت،

 وكما هو مفّصل يف القسم الثالث، فإن مبادئ محاية البيا�ت هي:  -6

 نزاهةال 

 السالمة 

  املسؤولية 

  األمن 

  الشفافية 

ّلق ابلتكنولوجيا. يتع وتعترب مبادئ محاية البيا�ت وما ينشأ عنها من التزامات، رفيعة املستوى وحيادية يف ما -7
 ولذلك، فإ�ا تتيح املرونة الالزمة يف تطبيقها اليومي. وينبغي للموظفني أن يرتمجوا هذه املبادئ إىل تدابري وأدوات تلّيب 

تم إصدار توجيهات من احلماية للبيا�ت اليت يعاجلو�ا. وسي امستوى متناسبً يف الوقت نفسه  ؤمنتو احتياجاهتم احملددة للعمل 
 البيا�ت. غيلية إضافية يف إطار هذه السياسة يكون من شأ�ا معاجلة أنواع حمددة من األنشطة اليت تتطلب معاجلةتش

 النطاق والتطبيق  -اثنًيا

صا�هتا وإىل عدم وامتيازاهتا وح ، بصفتها وكالة متخصصة اتبعة لألمم املتحدة،نظرًا إىل الوضع القانوين للمنظمة -8
معاجلة البيا�ت  ظمنأنشطتها، حتدد هذه السياسة املبادئ والقواعد الشاملة اليت ت انطباق القوانني الوطنية أو اإلقليمية على

   12ومحايتها من جانب املنظمة.

                                                           
مبادئ األمم املتحدة و" "العام لألمم املتحدة من أجل العمل من قبل اجلميع، يف كل مكان بتبّصر وأتثري ونزاهةاسرتاتيجية بيا�ت األمني مثًال " انظر 11

 ".بشأن محاية البيا�ت الشخصية وخصوصيتها
ديها من سلطة لتوفري ما لتطبق هذه السياسة مع إيالء العناية الواجبة للخصائص الرئيسية للمنظمة، مبا يف ذلك وضعها احلكومي الدويل، وحيادها، و  12

املنظمة.  ضمنتدى حمايد ميكن فيه للدول أن تدعو كل منها األخرى للحوار ولتبادل املعرفة وسلطة للطلب من أي من األعضاء تقدمي معلومات متصلة بغر 
 . 2031-2022سرتاتيجي للمنظمة للفرتة من الدستور من مجلة مواد أخرى، واإلطار اال 6و 1النصوص األساسية للمنظمة، مبا يف ذلك املادتني  انظر
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، وال على البيا�ت اجملهولة املصدر،  14وال تنطبق هذه السياسة على البيا�ت العامة، كما هو مبّني يف الفقرة  -9

، مبا يف ذلك 13يف امللحق األول. وتنطبق هذه السياسة على مجيع البيا�ت األخرى بشىت أشكاهلا جيري تعريفهاكما 
  14البيا�ت الشخصية وغري الشخصية اليت يفصح عنها شخص اعتباري أو طبيعي للمنظمة أو اليت تصدر عن املنظمة.

نب املنظمة أو من اجاسة على مجيع األنشطة والعمليات اليت تنطوي على معاجلة البيا�ت من طبق هذه السينوت -10
جانب أطراف اثلثة يف نطاق تعاملها مع املنظمة. ويتعّني على مجيع املوظفني معاجلة البيا�ت مبا يتفق مع هذه السياسة. 

ها وفًقا هلذه ل جوانب حمددة من محاية البيا�ت، وتفسري تنفيذ مجيع القواعد والسياسات الداخلية األخرى اليت تتناو  وجيب
 السياسة. ويف حال وجود أي تعارض، تكون الغلبة هلذه السياسة.

ها من جانب شخص عهد هبا إليهذه السياسة املعايري الدنيا حلماية البيا�ت اليت توّلدها املنظمة أو اليت يُ  ددوحت -11
يا�ت اآلليات املؤسسية الداخلية لإلشراف على تطبيق مبادئ محاية الب تنشئاعتباري أو فرد (أي مزود للبيا�ت). كما أ�ا 

مللحق ا. ويرد تعريف املصطلحات املستخدمة يف هذه السياسة يف منها تبقى مالئمة للغرض حىتولرصد هذه السياسة 
 األمثلة على كيفية تطبيق مبادئ محاية البيا�ت. امللحق الثاينيف د فيما تر ، األول

                                                           
 الرقمي أوطبوع املابلشكل 13 

بتقدمي  وتطبق هذه السياسة بغض النظر عما إذا كانت البيا�ت مقدمة من الفرد الذي تتم معاجلة بيا�ته أو من كيان خمتلف (مثًال عندما يقوم عض 14
 اخلاضعني لواليته القانونية).معلومات عن األفراد 
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 ماية البيا�تحلاملبادئ اخلمسة  -اثلثًا

 النزاهة -1

ن البيا�ت األدىن م ابلقدر"نعاجل البيا�ت ابالستناد إىل أساس شرعي ولغرض حمدد فقط. وال جنمع وحنتفظ سوى 
 حنن حباجة إليها" اليت

  

. صورة معقولةب يتوقعها مزود البيا�ت ميكن أن أن املنظمة تعاجل البيا�ت بطرق عينالنزاهة ت النقاط الرئيسية   1-1
ويتطلب ذلك حتديد أساس شرعي لعملية املعاجلة وتوضيح الغرض التجاري بشكل جيد. وال 

ال و  األدىن من عناصر البيا�ت الالزمة ملثل هذا الغرض. القدرسوى  املنظمة أن جتمع جيب
 .ق هذا الغرضيحتقبعدما يتم االحتفاظ ابلبيا�ت جيوز 

  املسؤوليات 1-2

األساس  1-2-1
 الشرعي

 

ال جيوز للموظفني معاجلة البيا�ت إال يف إطار األنشطة املضطلع هبا يف سياق والية املنظمة 
ون ملوظفّيئ اأن يه جيبيتماشى مع إطارها القانوين. وابإلضافة إىل التأكد مما ذكر أعاله،  ومبا

 15) موافقة مزود البيا�ت املسبقة عن علم؛1األسس الشرعية التالية ملعاجلة البيا�ت: ( أحد
 16املصاحل احليوية للفرد يف حال تعّذر احلصول على موافقة مسبقة عن علم؛أو ) 2(
عقد العمل  قبل معاجلة البيا�ت (مثًال لتنفيذ شروط أبرماحلاجة إىل تطبيق اتفاق قانوين  أو )3(

 املربم).

 من معاجلة البيا�ت قبل مجعها.  املعّني حتديد الغرض  جيب حتديد الغرض 1-2-2

املعاجلة  1-2-3
 اإلضافية

ثر ا واحًدا أو أكوز معاجلة البيا�ت لغرض جديد إال إذا استوفت هذه العملية شرطً جتال 
) لديها أساسها الشرعي اخلاص؛ 2؛ (األساسي) تتفق مع الغرض 1الشروط التالية: ( من
ويل؛ املوافقة األساس الشرعي األ شّكلتتستند إىل تعبري جديد عن املوافقة يف حال  )3(
لمنظمة؛ هبا لتحقيق الوالية الفنية ل ترتبط ابألنشطة اإلحصائية أو البحثية املضطلع )4(
بشأن إدارة األرشيف  اإلدارية دليل التعليماتمن  601ألغراض احلفظ مبوجب القسم جترى  )5(

 .    والسجالت

غرض األدىن فقط من البيا�ت الالزمة لتحقيق ال الكم، ابلقدر املمكن عملًيا، مجع ومعاجلة جيب الضرورة 1-2-4
 مجع أو معاجلة البيا�ت غري الضرورية أو الزائدة أو اليت ال صلة هلا ابلغرض.   جيوزاحملدد. وال 

                                                           
أيًضا معاجلة البيا�ت  انظرج. -33جيوز ملزود البيا�ت أن يسحب موافقته. وميكن االطالع على التوجيهات املتعّلقة مبعاجلة سحب املوافقة يف الفقرة  15

 أد�ه.  24احلساسة يف الفقرة 
ة األفراد أو مثًال عندما تكون معاجلة البيا�ت ضرورية حلماية حيا - ممكًنا يف احلاالت االستثنائية اليت ال يكون فيها احلصول على موافقة عن علم 16

 بوز معاجلة البيا�ت على أساس املصلحة احليوية. وجيجت - مأو أمنه مأو صحته مأو سالمته ينآخر  أشخاصصحتهم أو أمنهم، أو حياة  سالمتهم أو
هذه  ىا بصورة منتظمة للتأكد من أن الظروف اليت حالت دون احلصول علوافقة عن علم ابلكامل واستعراضهاملتسجيل أسباب عدم احلصول على 

 يف هذه السياسة. لواردةا املوظفني من االمتثال جلميع العناصر األخرى كتلك  مل تتغّري. وعلى سبيل املثال، ال تعفي الظروف االستثنائيةاملوافقة 
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االحتفاظ  1-2-5

 ابلبيا�ت 
ه. وعندما من أجل مجُعتلتحقيق الغرض الذي  الالزمةللمدة  إالاالحتفاظ ابلبيا�ت  ال جيوز

راض احلفظ، ألغراض إحصائية أو حبثية أو ألغ تعاجل البيا�ت تكن ا ملومالغرض،  هذا يتم حتقيق
حتقيق  بعدأو جعل مصدرها جمهوًال، حسب االقتضاء، يف مهلة معقولة ها حذف فإنه جيب

ت من عالغرض. وجيوز ختزين البيا�ت لفرتة أطول من الفرتة الالزمة لتحقيق الغرض الذي مجُ 
اظ اليت التقّيد بفرتات االحتف (مثلا أجله بقدر ما يكون هناك غرض مشروع من االحتفاظ هب

تفرضها قواعد املنظمة أو االتفاقات اليت تربمها هذه األخرية مع البلدان املستفيدة والشركاء يف 
 املوارد).

عمليتا  1-2-6
االحتفاظ ابلبيا�ت 

 وحذفها

لفرتة  لبيا�تلضمان االحتفاظ اب املناسبةاملعايري والعمليات واألدوات  جيب أن يطّبق املوظفون
 يف ما بعد.   وحذفها حمدودة

احتفاظ طرف  1-2-7
 اثلث ابلبيا�ت 

رف ملزًما أن يكون هذا الطون ملوظفا جيب أن يكفلعندما يتم نقل البيا�ت إىل طرف اثلث، 
مجيع البيا�ت املنقولة إليه أو إعادهتا إىل املنظمة ما أن يتحقق الغرض  إبتالفمبوجب العقد 

رف الثالث الط كانإذا   إالقلت مبوجبه أو انقضاء مدته، �اء االتفاق الذي نُ من نقلها أو عند إ
 موافقة مزود البيا�ت الصرحية على مواصلة عملية املعاجلة.  حاصل على

 

 سالمةال -2

 "أو نصحح أي بيا�ت غري دقيقة أو غري موثوق هبا ذفنتحقق من أن البيا�ت دقيقة. وحن"

  

ام. وهذا أمر دقة البيا�ت بشكل ع كفالةتعين تطبيق العمليات والضوابط اهلادفة إىل   السالمة النقاط الرئيسية 2-1
ن، قبل مجع و فملوظا وجيب أن يّتخذمطلوب لضمان استخدام البيا�ت وتفسريها بشكل فعال. 

 وموثوقيتها. �ت اليت يعاجلو�اادقة البي كفالةالبيا�ت وطيلة دورة حياهتا، تدابري معقولة ل
 نه جيبفإألي سبب كان ويف أي وقت كان، أن البيا�ت غري دقيقة أو مضللة،  ،ثبت وإذا

 . حذفهاتصحيحها أو  ماناختاذ تدابري فورية لض

  املسؤوليات 2-2

 املوجبات 2-2-1
 العامة 

مجيع  يتخذوا أن جيبن مسؤولون بصفة فردية عن دقة البيا�ت اليت يعاجلو�ا. ولذلك، و املوظف
 دقة البيا�ت.  كفالةالتدابري املعقولة ل

تسجيل  2-2-2
  وحذفهاالبيا�ت 

) تسجيل ومعاجلة البيا�ت الدقيقة فقط، 1اختاذ مجيع التدابري املعقولة من أجل: ( جيب
 من دون إبطاء.  هاأو تصحيح أي بيا�ت غري دقيقة حذف وضمان )2(

عمليات الستعراض دقة البيا�ت بصورة منتظمة هبدف جتّنب األخطاء أو التناقضات  هتيئة جيب االستعراض  2-2-3
 والتقليل منها. 
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 املسؤولية -3

 أن نثبت امتثالنا هلا" ماية البيا�ت وميكنناحل ئ اخلمسةلمبادلبشكل استباقي "منتثل 

 

 النقاط الرئيسية 3-1

 

على مجيع املوظفني االمتثال ملبادئ محاية البيا�ت والتمكن من إثبات أ�م اختذوا  جيب
معقولة لضمان االمتثال هلذه السياسة وللخطوط التوجيهية واإلجراءات ذات الصلة  تدابري

 حددهتا املنظمة.  اليت

  املسؤوليات 3-2

 املوجبات 3-2-1
 العامة 

ذه السياسة. وفًقا هل تعاجل أن البيا�ت لضمان وإثباتتدابري مناسبة ومتكافئة اختاذ  جيب
ل اختاذ التدابري لتصميم عملية املعاجلة بطريقة تسمح ابحلؤو  جيبمعاجلة البيا�ت،  وقبل
ذه التدابري ه وجيب أن تكفل. التقليل منهابتعّرض مزود البيا�ت واملنظمة للمخاطر أو  دون

هذه التدابري  رضُتستع وجيب أنأيًضا عدم مجع بيا�ت غري تلك الالزمة لتحقيق الغرض احملدد. 
 حسب االقتضاء.  وأن يتم حتديثهابشكل منتظم 

األدلة  3-2-2
 االمتثال  على

 جيوز استخدام اإلجراءات التالية إلثبات االمتثال هلذه السياسة:  

نشطة املعاجلة تشمل على األقل معلومات عن الغرض ألسجالت حمّدثة حفظ  • 
املعاجلة، والبيا�ت اليت تتم معاجلتها، ومستوى سرّيتها، وحسب االقتضاء، املستفيدين  من
 ،ابلبيا�ت الحتفاظل املتوقعةفرتات الو  ،البيا�ت (الداخليني واخلارجيني على السواء) من

 والتدابري األمنية املتخذة. 

("تقييم أتثري محاية البيا�ت")، قبل معاجلة البيا�ت، لتحديد املخاطر إجراء تقييم  •
يا�ت عملية املعاجلة مزود الب تعّرضن من املرجح أن اوالتخفيف منها يف حال ك ومعاجلتها

، يةعال ةطر اخم. ولتقييم ما إذا كانت عملية املعاجلة تنطوي على يةعال خاطرةمل املنظمة أو
ة فداح مدىضرر حمتمل و ي تعّرض مزود البيا�ت أو املنظمة أل إمكانيةاملوظفون مدى  حيدد

. وعندما يتقرر أنه من احملتمل أن تعّرض عملية املعاجلة مزود البيا�ت أو املنظمة هذا الضرر
اللتماس مشورهتا وتوجيهاهتا يف ما يتعّلق  17استشارة وحدة محاية البيا�ت جيبخلطر عال، 

 ملة وتنفيذها.بتدابري التخفيف احملت

تصميم عملية املعاجلة بطريقة تسمح ابحلؤول دون التعّرض للمخاطر اليت مت حتديدها،  •
 أو بتجّنبها أو التقليل منها. 

 تنفيذ العمليات واإلجراءات ملعاجلة طلبات مزودي البيا�ت واالستجابة هلا. •
                                                           

 أد�ه. 44الفقرة  انظر 17
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سرّية مستوى من األمن يتناسب مع مستوى ال تكفلتطبيق عمليات وأساليب وتقنيات  •

املصّنف وفًقا للقسم الرابع أد�ه. وميكن أن تشمل هذه اخلطوات حجب اهلوية، أو استخدام 
 ). امللحق األولاألمساء املستعارة، أو التشفري (أنظر 

 

 األمن -4

 معقولة ضد التهديدات اخلارجية والداخلية" ابختاذ إجراءات"حنمي البيا�ت 
  

 تدابري ن يتخذواأملوظفني فيها ا وجيب علىتعترب املنظمة مسؤولة عن البيا�ت اليت تعاجلها  النقاط الرئيسية 4-1
عنها نع اإلفصاح مبعلى سرّية البيا�ت  التدابريأن حتافظ هذه  وجيبمعقولة حلمايتها.  أمنية

سالمة البيا�ت من خالل منع تعديلها  وأن حتفظ، صرّح هلاغري مبطريقة استخدامها  أو
 بصفة فردية نيمجيع املوظفني مسؤوليكون و له فقط.  املصرّحالوصول  وإاتحة املصرّح له غري

 لتدابريالبيا�ت وعن ضمان اختاذ ا ملعاجلة حمددةأي عملية عن تقييم املخاطر الناشئة عن 
 األمنية املعقولة. 

  املسؤوليات 4-2

املعنية  اإلدارية ماتدليل التعليألقسام  وفًقاعلى املوظفني محاية البيا�ت اليت يعاجلو�ا  جيب العامة املوجبات 4-2-1
 اإلدارية ذات الصلة.  واملنشورات

ة األمني التدابري 4-2-2
   املناسبة

حلماية  ملناسبةااعتماد التدابري واإلجراءات والضوابط األمنية التنظيمية واملادية والفنية  جيب
جراءات والضوابط إلأن تكون هذه التدابري وا وجيبتبًعا ملستوى سرّية هذه األخرية.  ،البيا�ت

يف مجيع األوقات، متناسبة مع املخاطر اليت حددها املوظفون من خالل التقييم الذي جيرى 
 ، ومستجيبة هلا.2-2-3مبوجب الفقرة 

 2-2-4ب الفقرة ا مبوجهلتدابري األمنية اليت طبقو ل ًضا دور�ً استعرا جيب أن جيري املوظفون االستعراض 4-2-3
 أعاله، وأن يقوموا بتحديثها حسب االقتضاء. 

استخدام موارد  4-2-4
تكنولوجيا املعلومات 

 واالتصاالت 

دارية، إدارة مجيع نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك نظم املعلومات اإل جيب
املستخدمة ملعاجلة أو ختزين البيا�ت اليت تقع ضمن نطاق هذه السياسة، ابالمتثال للقسم 

 اإلدارية وأي أحكام أخرى ذات صلة من دليل التعليمات اإلدارية.  دليل التعليماتمن  505

ة أو غري املصرّح هلا، يالعرضختزين البيا�ت يف أماكن مناسبة وبطريقة حتميها من املعاجلة  جيب التخزين  4-2-5
 أو . وإذا كانت البيا�ت ستعاجليف االعتبار مستوى السرّيةمع أخذ  أو الفقدان أو التلف،

اعة اسرتاتيجية منظمة األغذية والزر طبق ندمات النظم السحابية، تخلختّزن من جانب مقدم 
صة اخلطوط التوجيهية وعملية تقييم املخاطر اخلاو  اخلاصة ابعتماد نُظم احلوسبة السحابية

 . ابحلوسبة السحابية

https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ERlm7jGj655Oi5FVeLhZbnwBg3U7FsgTOwZIhvUE-oq1Sg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=77SR2W
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ERlm7jGj655Oi5FVeLhZbnwBg3U7FsgTOwZIhvUE-oq1Sg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=77SR2W
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ESxiDwrvbC9FptMorEInyywB47bAOdBB_xvJAQpLrpaCXg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=iHXS6G
https://unfao.sharepoint.com/:w:/s/IT-Division/ESxiDwrvbC9FptMorEInyywB47bAOdBB_xvJAQpLrpaCXg?email=Donata.Rugarabamu%40fao.org&e=iHXS6G
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الوصول إىل  4-2-6

 البيا�ت 
إىل  ونلألشخاص الذين حيتاج إال ومنح هذه اإلمكانيةابلوصول إىل البيا�ت  السماحجيوز ال 

املنسوب  مستوى السرّية حبسب، وذلك تحقيق الغرض من معاجلتهالاالطالع على البيا�ت 
 هلم وحبقوق الوصول اليت مت منحها.   املصرّحسجل أبمساء األشخاص  وجيب حفظ. يهاإل

ا، من أن التدابري عاجلتهغرض م، قبل نقل البيا�ت إىل أطراف اثلثة لونملوظفأن يتأكد ا وجيب
لبيا�ت على اقها يلتدابري املطلوب تطبمشاهبة على األقل لاألمنية اليت تطبقها هذه األطراف 

 .يف املنظمة ذات مستوى السرّية نفسه

 

 الشفافية -5

يها. وميكننا والطريقة اليت نستخدمها ف ، والسبب وراء معاجلتها،"حنن واضحون ومنفتحون حيال البيا�ت اليت نعاجلها
 أن نفّسر ذلك بصورة واضحة ملزودي البيا�ت"

  

 النقاط الرئيسية 5-1

 

، البيا�ت عمج لدىمبدأ الشفافية التحلي ابلوضوح واالنفتاح مع مزودي البيا�ت يعين 
 هذه مر معاجلةيتطلب األ "ملاذا"البيا�ت اليت تعتزم املنظمة معاجلتها، و "ما هي"حتديد  أي

بًعا لطبيعة . ويتباين مستوى املعلومات اليت يتم توفريها تستتم معاجلتها "كيف"البيا�ت، و
 البيا�ت والسياق التشغيلي. 

  املسؤوليات 5-2

عاجلة بشأن م معلومات كافية وذات صلة وحمّدثةتوفري   عناملوظفون مسؤولني كوني العامة  املوجبات 5-2-1
ت ، مبا يشمل إمكانية تقدمي مزّودي البيا�مزود البيا�ت إىل حسب االقتضاء،، البيا�ت

 . أد�ه 33لطلبات تتعلق ببيناهتم على النحو املبّني يف الفقرة 

األدوات اليت  5-2-3
 تعزز الشفافية

استخدام األدوات املناسبة، مثل املذكرات اإلعالمية، إلطالع مزود البيا�ت  جيب
األدوات  استعراض هذه وجيب. البيا�تة هذه عملية معاجلة بيا�ته طيلة دورة حيا على

  .وحمّدثةبشكل منتظم لضمان بقاء املعلومات املقدمة إىل مزود اخلدمات ذات صلة 

تسجيل أسباب  وجيباملعلومات.  يتم توفرياستشارة وحدة محاية البيا�ت يف حال مل  جيب االستثناءات  5-2-5
ابلكامل واستعراضها بصورة منتظمة للتأكد من أن الظروف الداعمة  ،عدم توفري املعلومات

  18لقرار عدم توفري املعلومات مل تتغّري.

                                                           
البيا�ت لدى مجع  يبشكل فوري إىل مزود املعلومات توفريمثًال يف حاالت الطوارئ النامجة عن القيود األمنية واللوجستية، قد ال يكون من املمكن  18

 البيا�ت.
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 تصنيف البيا�ت ومستو�ت السّرية   -رابًعا

ة ابإلفصاح واملخاطر املتصل ،وحساسيتها ،تصنيف البيا�ت على أساس حمتواها يكون املوظفون مسؤولني عن -12
 عنها بشكل غري املالئم. 

ة منها حساسية البيا�ت اليت يعاجلها املوظفون واملخاطر ذات الصل وهناك أربعة مستو�ت من السرّية يعكس كلّ  -13
 . بطريقة غري مصرّح هلافصاح عنها اإل وأاليت ميكن أن تنشأ عن استخدامها 

 تو�ت السرّية األربعة التالية: أحد مس ضمنالبيا�ت  أن تصّنف وجيب -14

 األمثلة الوصف والتعّرض للمخاطر مستوى السّرية

 البيا�ت العامة

 

بيا�ت غري حساسة مبا أن املنظمة قد وافقت على 
  19إاتحتها للجمهور العريض.

 ال يوجداملخاطر: 

 لحق الوصول غريمعقول أن يُ  يس من املتوقع بشكلل
له إىل البيا�ت أو اإلفصاح غري املالئم عنها،  املصرّح

 الضرر ابملنظمة أو مبزود البيا�ت.

التقارير املنشورة أو اإلحصاءات أو  •
 البيا�ت الصحفية.

 البيا�ت الداخلية

 

بيا�ت ال جيوز اإلفصاح عنها خارج املنظمة بسبب 
طابعها التحضريي أو غري املكتمل، أو بسبب احلاجة إىل 

 موافقة داخلية. 

  متوسطةاملخاطر: 

 ملصرّحالحق الوصول غري ميكن التوقع بصورة معقولة أن يُ 
له إىل البيا�ت أو اإلفصاح غري املالئم عنها، الضرر مبزود 

ت نظمة (مثل تقويض عمليات اختاذ القراراالبيا�ت أو ابمل
 على سبيل املثال ال احلصر). ،املستقلة يف املنظمة

 االتصاالت الداخلية. •

واثئق املشاريع، والتقارير السردية  •
اك حيث قد يكون هن للمشاريع واملالية

حاجة إىل موافقة مزود البيا�ت على 
 نشر هذه املعلومات.

مسودة الواثئق الفنية اليت هي قيد  •
 ال تزال حباجة إىلاإلعداد واليت 

املصادقة عليها واملوافقة على نشرها 
 .للعموم

                                                           
بقواعد البيا�ت  عّلقةاملتاألخرى  وأحكام البيا�ت املفتوحة سياسة املنظمة بشأن النفاذ املفتوحإاتحة البيا�ت العامة جماً� للجمهور وفًقا ل جتوز 19

 اإلحصائية.

https://www.fao.org/3/i9461ar/I9461AR.pdf
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 األمثلة الوصف والتعّرض للمخاطر مستوى السّرية

 بيا�ت حساسة بطبيعتها.  البيا�ت السّرية

 عاليةاملخاطر: 

اح له إىل البيا�ت أو اإلفص املصرّحلحق الوصول غري يُ 
غري املالئم عنها، ضررًا كبريًا مبزود البيا�ت أو ابملنظمة. 

ابع ط اابملنظمة ضررًا ذ الالحقوميكن أن يكون الضرر 
مايل أو قانوين أو اسرتاتيجي أو تشغيلي أو متعّلق 

 ابلسمعة.

املعلومات بشأن املساعدة الفنية  •
واتفاقات املقدمة إىل بلدان حمددة 

 املاحنني مع األعضاء.

مزود  ددحيالبيا�ت املتناهية الدقة اليت  •
 البيا�ت أنه ال جيب اإلفصاح عنها. 

قوائم املشاركني يف الدورات التدريبية  •
اليت تنظمها املنظمة والواثئق األخرى 
اليت تتضمن بيا�ت شخصية مثل 
األمساء، وعنوان الربيد اإللكرتوين، 

 ، وأرقام اهلاتف. يةالوظيفلقاب األو 

 العناية الواجبة وتقييم املخاطر. ممارسة •

 عمليات اختيار املوظفني. •

بيا�ت حساسة جًدا بطبيعتها. وميكنها أن تشمل أيًضا  البيا�ت احلساسة 
واليت جيب  حساسةعلى أ�ا فة البيا�ت اليت تصبح مصنّ 

تصنيفها على هذا النحو بسبب حمتواها أو الظروف 
 بتوليدها أو نقلها.احمليطة 

  عالية جًدااملخاطر: 

اح له إىل البيا�ت أو اإلفص املصرّحلحق الوصول غري يُ 
غري املالئم عنها، ضررًا جسيًما للغاية مبزود البيا�ت 

يكون الضرر امللحق ابملنظمة ضررًا  قدابملنظمة. و  أو
جسيًما وال ميكن إصالحه وله طابع مايل أو قانوين 

 أو تشغيلي أو متعّلق ابلسمعة.اسرتاتيجي  أو

البيا�ت الشخصية اليت تكشف  •
م، ثنيتهم، أو دينهإعرق األفراد، أو  عن

أو صحتهم، أو بيا�هتم الوراثية، 
مقاييسهم احليوية، من مجلة أمور  أو

 أخرى.
الواثئق املتعّلقة ابلتحقيقات أو  •

اإلجراءات التأديبية أو إجراءات 
 االستئناف.

لها األعضاء أو الواثئق اليت حيي •
األطراف الثالثة إىل املنظمة شرط 

 احملافظة على سرّيتها.
شري الواثئق املتعّلقة ابملشرت�ت واليت ي •

البائع إىل أ�ا حتتوي على معلومات 
 حساسة جتارً�.
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املعمول  أو النشر التصريحابتباع إجراءات  إالجيوز اإلفصاح عن البيا�ت ألي طرف خارجي أو للجمهور ال و  -15
 هبا.

ة، مستوى كل حالة على حد  حبسبون ملوظفأن يقرر ا جيبوعندما يتم تطبيق تدابري وضوابط أمنية حمددة،  -16
وجيب ّني من عمليات املعاجلة. نوع معيف ضوء املخاطر اليت مت حتديدها  يفاحلماية اليت جيب تقدميها للبيا�ت اليت يعاجلو�ا 

 وتستجيب له.  احملددبري األمنية املالئمة اليت تتناسب مع مستوى السرّية التدا ونملوظفا أن يتخذ

هذه األخرية  موظفيعلى  فيجبويف حال حدد مزود البيا�ت مستوى سرّية بيا�ته قبل نقلها إىل املنظمة،  -17
هذه البيا�ت وفًقا ملستوى السرّية ذاك. ويف حال مل يكن مزود البيا�ت قد حدد مستوى السرّية بعد، تصّنف  ايعاجلو  أن

 البيا�ت على أ�ا سرّية إال إذا اتفقت املنظمة ومزود البيا�ت على خالف ذلك.

ستوى التصنيف مملوظفني مراجعة على اولضمان مستوى من احلماية يتناسب مع مستوى السرّية ويستجيب له،  -18
لسرّية للبيا�ت، مستوى ا إبسنادمل يقم موظفو املنظمة أو مزود البيا�ت  يف حالبشكل منتظم وتعديله عند االقتضاء. و 

 على أ�ا سرّية.  األخرية تصّنف

أو ممثل  ،رؤساء مكاتبهماملوظفني استشارة  علىأو عدم يقني بشأن مستوى السرّية،  ويف حال وجود أي شكّ  -19
 وحدة محاية البيا�ت، حسب االقتضاء، اللتماس التوجيهات. أو املنظمة أو املدير العام املساعد/ املمثل اإلقليمي،

 واجب احلفاظ على السّرية -خامًسا

ة معاجلة البيا�ت طيلة دورة حياهتا. وخيضع املوظفون للمساءلة عند معاجل عند التكتمجيب توخي أقصى درجات  -20
 قد أنشئ هذاو  .البيا�ت ذلك عند نقلها إىل طرف اثلث. كما أ�م ملزمون بواجب احلفاظ على سرّيةالبيا�ت، مبا يف 

املدنية معايري السلوك ملوظفي اخلدمة  من 39، والفقرة من النظام األساسي للموظفني 5-1-301ملادة اب عمالً  واجبال
نطبق على مجيع املوظفني. وقد خيضع املوظفون الذين ال ي، و للمنظمة مدونة السلوك األخالقي من 12-5، والفقرة الدولية

مسية، إلجراءات ليها حبكم وظيفتهم الر اسة اطلعوا عيتقّيدون هبذه األحكام عند التعامل مع معلومات داخلية أو سرّية أو حسّ 
 إدارية أخرى.   أتديبية أو

وز الوصول إىل البيا�ت جيال سرّية البيا�ت اليت جيمعو�ا أو يصلون إليها أو يعاجلو�ا. و ون ملوظفا وجيب أن يكفل -21
 اإلفصاح عنها ألي شخص آخر، مبا يف ذلك لطرف اثلث أو ملوظفني جيبوال  ،معاجلتهامن غرض تحقيق الل إالأو نقلها 

تدابري أمنية تناسب ب هًنار  أو ابحلصول عليها ابلوصول إىل البيا�ت احيً صر  إذ�ً  جلهة املتلقيةا �لت آخرين يف املنظمة، إال إذا
 مستوى سرّيتها. 

  ماية البيا�تحل اخلمسة لمبادئلالتطبيق احملدد  -سادًسا

 توفري املعلومات ملزودي البيا�ت 

عقولة زود البيا�ت، قبل مجع البيا�ت أو يف غضون فرتة زمنية ممل احلد األدىن التايل من املعلومات جيب توفري -22
إىل طرف اثلث؛ ها ما إذا كان سيتم نقلو ) 3؛ (تهاالغرض من معاجلو ) 2) البيا�ت اليت ستتم معاجلتها؛ (1مجعها: ( من
كيفية تقدمي و ) 5أو االعرتاض على استخدامها؛ ( حذفهاأو التحقق منها أو تصحيحها أو  يهاطلب الوصول إلية كيفو ) 4(

http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/301_staff_regulations/3011_duties_obligations_and_privileges/
http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/304_standards_of_conduct_for_the_international_civil_service/304_appendix_a/
http://intranet.fao.org/faohandbook/fao_manual/chapter_iii_human_resources/304_standards_of_conduct_for_the_international_civil_service/304_appendix_a/
https://www.fao.org/3/cb4863ar/cb4863ar.pdf


CCLM 115/3 14 

 
هوية جهة و ) 6ق؛ (سابال هرد على طلبلمثًال اب ى مزود البيا�تيف حال عدم رضا شكوى [إىل وحدة محاية البيا�ت] بشأ�

 .اجلهة هبذه االتصال ، وتفاصيليف املنظمة ابلبيا�ت اخلاصةاالتصال املعنية ابالستفسارات أو الطلبات 

غة تالئم زود البيا�ت بلغة واضحة ومفهومة وبصيملاملعلومات توفري  جيبوعندما تتم معاجلة بيا�ت شخصية،  -23
 .ة وضعهومدى إملامه ابلقراءة والكتابة، وهشاش ه،عمر 

 معاجلة البيا�ت احلساسة

ايتها، تدابري وضما�ت حمددة لكفالة حسن استخدام البيا�ت احلساسة ومح تطبيق جيب. اعتماد التدابري املناسبة -24
 ماية البيا�ت.حل اخلمسة بادئاملمع مراعاة سياق املعاجلة والتشغيل و 

يق الغرض إمكانية حتق، ابستكشاف قبل مجع البيا�ت احلساسةون، ملوظفأن يقوم ا جيب .تقييم الضرورة -25
 املعاجلة من دون معاجلة بيا�ت حساسة.  من

البيا�ت يف إطار األنشطة املضطلع هبا مبوجب والية املنظمة ومبا يتماشى مع  جيب أن تعاجل. األسس الشرعية -26
رعية التالية ابالستناد إىل أحد األسس الش إالجيوز للموظفني معاجلة البيا�ت احلساسة ال إطارها القانوين. إضافة إىل ذلك، 

 . البيا�ت) أو محاية املصاحل احليوية ملزود 2؛ (البيا�تد زوّ مل املوافقة الصرحية) 1: (السائدةالظروف  تناسباليت 

توجيهات وحدة محاية البيا�ت يف ما يتعّلق ابإلجراءات املناسبة اليت جيب اختاذها، حسب  لتمستُ  .التوجيه -27
 .ملنظمةوا البيا�تنجم عنها خماطر عالية على مزودي تعند معاجلة بيا�ت حساسة يكون من املرجح أن ، ضاءاالقت

 نقل البيا�ت

ملنظمة قد نقلت اليت حتصل عليها ا املوظفون أن البيا�ت يكفل. جيب أن املنظمة حتصل عليهاالبيا�ت اليت  -28
 ، مثل موافقة مزود البيا�ت. املناسبةابالستناد إىل األسس الشرعية  إليها

 بشرط أن ينقل املوظفون البيا�ت إىل طرف اثلث إال جيوزال  .املنظمة إىل طرف اثلث تنقلهاالبيا�ت اليت  -29
يقدم هذا األخري مستوى من محاية البيا�ت مطابًقا أو مشاهبًا ملستو�ت احلماية اليت تقدمها قواعد املنظمة وسياساهتا،  أن

 ذه السياسة. مبا يف ذلك ه

 ثالث. جيب أن يقّيم املوظفون مستوى احلماية اليت يقدمها الطرف الثالثالطرف التقييم احلماية اليت يقدمها  -30
ة والتنظيمية إليه. ويتطلب ذلك إجراء تقييم للضما�ت األمنية الفنيهذه البيا�ت  قبل نقل ،تبًعا ملستوى سرّية البيا�ت

يقدمها الطرف الثالث، وللمخاطر واملنافع اليت ينطوي عليها نقل البيا�ت، وألية عناصر أخرى ذات صلة بعملية  اليت
ستوى من قدمي متأن الطرف الثالث عاجز عن  لتشاور مع وحدة محاية البيا�ت، حسب االقتضاء،تقرر، ابالنقل. وإذا 

للتخفيف  املناسبة على البيا�ت، فإنه جيب حتديد التدابري قها املنظمةاليت تطبالتدابري  ملا تقدمهماية مطابق أو مشابه احل
 من املخاطر احملتملة أو عدم نقل البيا�ت.

الضما�ت ذات  دراجإبنقل البيا�ت بناء على ترتيب تعاقدي خطي أو، حسب االقتضاء، ت. الرتتيبات التعاقدية -31
يبات، مثل د واخلطوط التوجيهية املعمول هبا لكل نوع من أنواع الرتتالصلة يف الرتتيبات التعاقدية املربمة مبوجب القواع

ة). القطاع اخلاص (قائمة غري شامل إلشراكاإلدارية، واسرتاتيجية املنظمة  دليل التعليماتمن  701و 507و 501األقسام 
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معقولة ات هذه االستثناءيكون هناك استثناءات حمدودة الشرتاطات الصكوك التعاقدية، ولكن جيب أن تكون  جيوز أنو 

 يف الظروف القائمة وأن يتم تسجيل مربراهتا، مبا يف ذلك التدابري احلمائية املتخذة.

 . ال جيوز نقل البيا�ت إال ابلوسائل اليت تكفل محايتها املالئمة. وجيب أن حتدد وسائل نقلوسائل نقل البيا�ت -32
أعاله، جيب أن يكفل املوظفون، ابلتشاور  7-2-1ومتاشًيا مع القسم  البيا�ت ابالستناد إىل مستوى سرّية هذه البيا�ت.

ظمة ما أن البيا�ت املنقولة إليه أو سيعيدها إىل املن سيتلفمع وحدة محاية البيا�ت، حسب االقتضاء، أن الطرف الثالث 
 يتحقق الغرض من نقلها. 

 طلبات مزودي البيا�ت

. جيب أن يكون مزود البيا�ت قادرًا على طلب الوصول إىل بيا�ته اليت تعاجلها املنظمة وتصحيحها نوع الطلبات -33
 وحذفها، أو على االعرتاض على معاجلتها من جانب املنظمة.   

الوصول. جيوز ملزود البيا�ت أن يطلب أتكيًدا على ما إذا كانت جتري معاجلة بيا�ته، ويف هذه احلالة،  )أ(
 .    وصول إليهااليطلب  أن

 التصحيح. جيوز ملزود البيا�ت أن يطلب تصحيح بيا�ته أو حتديثها.  )ب(
البيا�ت ضرورية لتحقيق الغرض  مل تعد) 1( إذااحلذف. جيوز ملزود البيا�ت أن يطلب حذف بيا�ته  )ج(

رعي أساس شهناك أي  ومل يكن) أو سحب مزود البيا�ت موافقته على معاجلة البيا�ت 2معاجلتها، ( من
 آخر للمعاجلة.

االعرتاض. جيوز ملزود البيا�ت أن يعرتض على معاجلة بيا�ته لدى مجعها. وجيب أن يقوم موظفو املنظمة  )د(
  20تداعيات حمتملة، حسب االقتضاء.إبعالم مزود البيا�ت مبا ميكن أن يرتتب عن اعرتاضه من 

. يكفل املوظفون تلقي طلبات احلصول على البيا�ت وتصحيحها وحذفها واالعرتاض على معاجلتها، التنفيذ  -34
األسس  الوقت املناسب وبطريقة فعالة. وإذا توافرت يف يهاواإلجابة عل لتهاومناو  والتحقق منها هذه الطلبات وتسجيل

 الوارد.  الستجابة بصورة كاملة أو جزئية للطلبل املناسبةالشرعية لتلبية الطلب، جيب أن يتخذ املوظفون اإلجراءات 

بعد استشارة وحدة محاية البيا�ت، جيوز رفض طلبات مزودي البيا�ت أو تقييدها على أساس  .القيود -35
) أو القواعد والتوجيهات ذات الصلة املتعّلقة ابلسرّية 2، (البيا�توسالمة املوظفني أو األطراف الثالثة أو مزودي  أمن )1(
 ) أو أن الطلب غري واضح أو غري معقول. 3إلفصاح عن املعلومات، مبا يف ذلك هذه السياسة، (وا

 ةىل أي بيا�ت متلكها املنظمإ ابلوصول. ال تقّيد هذه السياسة حقوق مكتب املفتش العام أحكام خاصة -36
فتش العام، ىل البيا�ت اليت يقوم مكتب املإ للوصول. وال متنح هذه السياسة حقوقًا جديدة املنصوص عليها يف ميثاقه

 ومكتب الشؤون األخالقية، وأمني املظامل إبدارهتا ومعاجلتها. 

                                                           
 نظمة اإلحجام عن معاجلةعلى املعلى سبيل املثال، إذا اعرتض أحد املستفيدين من املنظمة على معاجلة بيا�ته يف سياق أنشطة التحويالت النقدية،  20

 من املمكن أن تقدم املنظمة املساعدة من دون هذه البيا�ت، فسوف حتتاج إىل إعالم املستفيدين بذلك. وإن مل يعدالبيا�ت.  هذه
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 انتهاكات البيا�ت 

العام  ، أو ممثل املنظمة أو املديرجيب أن يقوم املوظفون الذين يعاجلون البيا�ت، ابستشارة رؤساء مكاتبهم -37
ن هذا البيا�ت. وجيب حتديد ما إذا كا حبق يتنّبهون النتهاك سرعان ما، اءاالقتضحسب املساعد/ املمثل اإلقليمي، 

سجل موجز  فظحاملنظمة. وجيب تقييم اخلطر الذي مت حتديده و  عن خطر يهدد مزود البيا�ت أو ،سفر أم الاالنتهاك يُ 
 ابلتحليل الذي أجري وإبالغ وحدة محاية البيا�ت به لكي تقدم مشورهتا بشأن إجراءات التخفيف اليت ميكن اختاذها.

وعندما يسفر انتهاك البيا�ت عن خطر يهدد مزود البيا�ت، يتم إبالغ هذا األخري به وابلتدابري املطبقة للتخفيف  -38
 . مناسبضروري أو  غريت أن التبليغ منه إال إذا قررت وحدة محاية البيا�

 والرقابةاملسؤوليات  -سابًعا

 جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت

نفيذ هذه على أنشطة محاية البيا�ت على نطاق املنظمة وترصد ت الرقابة ،تتوّىل جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت -39
 اية البيا�ت.ع تقاريرها وتقدم مشورهتا إليه يف ما يتعّلق مبسائل محالسياسة. وتكون هذه اللجنة مسؤولة أمام املدير العام وترف

 وتتأّلف جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت من: -40

 رئيس: �ئب للمدير العام يعّينه املدير العام. )أ(
، (مكتب الشؤون القانونية) وأعضاء: مدير شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات، واملستشار القانوين )ب(

ومسؤول الشؤون األخالقية (مكتب الشؤون األخالقية)، ومدير شعبة اخلدمات اللوجستية، ومدير شعبة 
 إدارة املوارد البشرية، ومدير شعبة دعم املشاريع، وعضوين من املكاتب امليدانية يعّينهما املدير العام.

 م مبا يلي:نشطة محاية البيا�ت. وتقو ألوجيهات على نطاق املنظمة تالجلنة اإلشراف على محاية البيا�ت  قدموت -41

 رصد تفعيل هذه السياسة وتنفيذها والتوصية، حسب االقتضاء، بتطوير صكوك إضافية؛ )أ(
 ؛هايوالتوصية، حسب االقتضاء، إبدخال تعديالت عل هذه السياسة تلقي التقارير بشأن تنفيذ )ب(
 ،ث سنوات على األقل مع مراعاة الدروس املستفادة من تنفيذهاكل ثالواحدة  استعراض هذه السياسة مرّة  )ج(

ذية والزراعة رات أخرى يف منظمة األغوأي تغّريات يف اهلياكل التنظيمية والسياسات التكميلية، وأي تطوّ 
 أو منظومة األمم املتحدة يكون من شأ�ا التأثري يف تنفيذ هذه السياسة؛

ذات الصلة،  هذه السياسة والصكوك تفعيللتقدمي املشورة إليه بشأن  رفع تقارير دورية إىل املدير العام )د(
 التدابري املطّبقة.  مدى مالءمة وبشأن

ألعضاء، حبضور شخصي. وبناء على موافقة ا وإمابشكل افرتاضي إما وجتتمع اللجنة مرّتني على األقل سنوً�،  -42
 جيوز للجنة أن تتخذ قراراهتا عن طريق املراسلة.

ب عنها انعكاسات اخلرباء االقتصاديني واليت يرتتبقيادة رئيس وحتال املسائل املثارة يف جمموعة تنسيق البيا�ت  -43
 محاية البيا�ت، إىل جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت اللتماس توجيهاهتا.   على
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 وحدة محاية البيا�ت 

 تضطلع وحدة محاية البيا�ت ابألمور التالية: -44

 األمانة للجنة اإلشراف على محاية البيا�ت؛توفري دعم  )أ(
ورفع تقارير منتظمة بشأن االمتثال هلذه السياسة أو تنفيذها وبشأن أي  ،رصد االمتثال هلذه السياسة )ب(

 قضا� أخرى تتعّلق حبماية البيا�ت إىل جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت؛
 إدارة طلبات مزودي البيا�ت وتقييمها؛ )ج(
وظفني بشأن وامل ، أو املديرين العامني املساعدين/ املمثلني اإلقليميني،إىل رؤساء املكاتب إسداء املشورة )د(

قييم أتثري محاية ذلك املنهجية اليت جيب اتباعها لت يف ل هلذه السياسة، مبااالتدابري الرامية إىل كفالة االمتث
مها مزودو الطلبات اليت يقد صالحيةتقييم لعاجلة البيا�ت احلساسة العالية املخاطر، و ملالبيا�ت، و 

 البيا�ت، وإسداء املشورة بشأن انتهاكات البيا�ت؛ 
شأن تنفيذ ب ، أو املديرين العامني املساعدين/ املمثلني اإلقليميني،تلقي التقارير السنوية من رؤساء املكاتب )ه(

 وحداهتم، حسب االقتضاء.ب بقدر ما يتعّلق األمرهذه السياسة 

 واملديرون العامون املساعدون/ املمثلون اإلقليميون  رؤساء املكاتب
 تالية:املسؤوليات ال واملديرين العامني املساعدين/ املمثلني اإلقليميني تقع على عاتق رؤساء املكاتب -45

 اإلشراف على معاجلة البيا�ت ضمن نطاق مسؤولياهتم؛ )أ(
 خيص قضا� محاية البيا�ت اليت تقع ضمن نطاق مسؤولياهتم؛ أتدية دور جهة االتصال يف ما )ب(
لسياسة املتعّلقة بتطبيق هذه ا االستفساراتمشورة جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت بشأن  التماس )ج(

 ؛حسب االقتضاء وتفسريها
 وضع إجراءات داخلية يف الوحدة لكفالة معاجلة البيا�ت وفًقا هلذه السياسة؛ )د(
ملة والتدابري وحتديد املخاطر احملت ،معاجلة البيا�ت داخل الوحدة لكفالة االمتثال هلذه السياسةرصد أنشطة  )ه(

 الكفيلة ابلتخفيف منها؛
إسناد مسؤوليات حمددة داخل الوحدة على املستوى الفردي ملناولة البيا�ت، مع مراعاة احلاجة إىل الفصل  )و(

 ؛بني املهام بشكل صحيح خالل دورة حياة البيا�ت
 السياسة والصكوك ذات الصلة إىل وحدة محاية البيا�ت. هذه  رفع التقارير السنوية بشأن تنفيذ )ز(

 املوظفون

 بصفة فردية عن االمتثال هلذه السياسة وللصكوك ذات الصلة. ويعين ذلك من نيمجيع املوظفني مسؤوليكون  -46
 ، أن املوظفني مطالبون ابلقيام مبا يلي:أخرى مجلة أمور

 الغرض من معاجلة البيا�ت ووسائلها وفًقا هلذه السياسة؛حتديد  )أ(
بة، من أجل اليت ميكنها أن تشمل إبرام الصكوك التعاقدية املناس املناسبةتنفيذ التدابري الفنية والتنظيمية  )ب(

  اء؛البيا�ت وفًقا هلذه السياسة، واستعراض هذه التدابري بشكل منتظم وحتديثها عند االقتض عاجلَ ضمان أن تُ 
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عمليات معاجلة البيا�ت، واتفاقات تقاسم البيا�ت، وطلبات مزودي البيا�ت لحفظ سجالت مالئمة  )ج(

وشكاواهم، وتقييمات أتثري محاية البيا�ت، واإلخطارات ابنتهاك البيا�ت، وطلبات مزودي البيا�ت 
 واملسائل ذات الصلة؛ 

هاك ت والتعاون يف أي حتقيق كان بشأن انتإعالم رؤسائهم على الفور يف حال حدوث انتهاكات للبيا� )د(
 مشبوه للبيا�ت؛

 تطبيق هذه السياسة وتفسريها.ب يف ما يتعّلقالتماس مشورة وحدة محاية البيا�ت  )ه(

 االستعراض والتعديل -اثمًنا

سيتم شهرًا من إصدارها، و  12سيتم استعراض هذه السياسة من جانب جلنة اإلشراف على محاية البيا�ت بعد  -47
ها ئمان بقادف ضهبكل سنتني على األقل واحدة  مرّة تستعرض هذه السياسة تعديلها حسب االقتضاء. وبعد ذلك، س

 مالئمة للغرض املنشود منها. 

 تصبح أي تعديالت يتم إدخاهلا على هذه السياسة �فذة اعتبارًا من اتريخ نشرها.و  -48

 اتريخ بدء النفاذ -اتسًعا

بشأن سياسة السرية  2013/23رقم  نياإلداري نيًذا بصورة فورية وحيل حمل التعميماإلداري �ف التعميميكون هذا  -49
 تم سحبهما.يبشأن مبادئ محاية البيا�ت الشخصية اللذين  2021/01رقم و 
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  امللحق األول

 التعاريف

ليه، أو البيا�ت الشخصية ف عتعين املعلومات اليت ال ترتبط بشخص طبيعي حمدد أو ميكن التعرّ  البيا�ت اجملهولة املصدر
 .  هامزود التعّرف علىاليت مت جتهيل مصدرها لكي يتعذر 

تعين اإلشارة احلرة واحملددة واملستنرية واليت ال لبس فيها إىل رضى مزود البيا�ت على معاجلة بيا�ته، واليت ميكن  املوافقة
 احلساسة.تكون ضمنية، أو صرحية عندما يتعّلق األمر ابلبيا�ت  أن

تعين أي معلومات صاحلة للمعاجلة وتكون آتية من املنظمة أو أفصح مزود البيا�ت عنها للمنظمة. وتشمل  البيا�ت
 . كانالبيا�ت مبوجب هذه السياسة، البيا�ت الشخصية وغري الشخصية الواردة أبي شكل  

إليها أو احلصول  أو تعديلها أو الوصول إتالفهاة، أو يعين فقدان البيا�ت، مبا يف ذلك البيا�ت احلساس انتهاك البيا�ت
ألغراض غري مصرّح هلا، ما يقّوض سرّية هذه البيا�ت  آخر هلا استخدامأي أو  ،بشكل عرضي أو غري مصرّح لهعليها 

 أمنها أو توافرها أو سالمتها. أو

صوًال واجلمع واملعاجلة والتخزين والنقل و ة البيا�ت، من التخطيط احي يفتعين مجيع املراحل  دورة حياة البيا�ت
 .اإلتالف إىل

فصح عن البيا�ت للمنظمة. ومبوجب هذه السياسة، جيوز لألشخاص هو شخص اعتباري أو فرد يُ  مزود البيا�ت
املنظمات و  االعتباريني، مبا يف ذلك أعضاء املنظمة، واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية،

غري احلكومية، وكيا�ت القطاع اخلاص، أن يفصحوا عما لديهم من بيا�ت شخصية أو غري شخصية متعّلقة بفرد معّني 
 للمنظمة. 

 هو عملية حتويل البيا�ت جلعلها غري قابلة للقراءة من دون امتالك معرفة خاصة من قبيل "مفتاح" أو كلمة مرور. التشفري

أو  عروف اهلويةم بفرد يكون هلا صلةتعين أي معلومات ذات طابع مايل أو فين أو تشغيلي ال  ةالبيا�ت غري الشخصي
ف عليه. وتشمل البيا�ت غري الشخصية على سبيل املثال، التقارير املالية أو بيا�ت البائع احلساسة جتارً� أو ميكن التعرّ 

 إلفصاح عنها.البيا�ت اليت تتضمن معلومات حساسة أمنًيا قام األعضاء اب

ين مكان أو ميكن التعّرف عليه، مثل األمساء، وعناو  عروف اهلويةتعين أي معلومات ذات صلة بفرد م البيا�ت الشخصية
 العمل والسكن، مبا يف ذلك عنوان الربيد اإللكرتوين، واتريخ الوالدة، واأللقاب الوظيفية، إخل.

 ذلك ه السياسة، إىل موظفي املنظمة واهليئات التابعة هلا، مبا يفستخدم يف هذامل على النحو، املوظفنييشري مصطلح 
االستشاريني، واملشرتكني يف اتفاقيات اخلدمات الشخصية، وموظفي املشاريع الوطنيني، واملتطوعني، واملتدربني، ومجيع 

 األفراد اآلخرين الذين يقدمون خدمات للمنظمة مبوجب اتفاق تعاقدي.

ال ال احلصر على البيا�ت وتشمل على سبيل املث جترىي عملية أو جمموعة عمليات، مؤمتتة أم ال، البيا�ت تعين أ معاجلة
التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو اهليكلة أو التخزين أو التكييف أو التغيري أو االسرتجاع أو التشاور أو االستخدام 

 وإال اإلاتحة أو التصحيح أو اإلتالف. ،خطًيا) أو النشر مشفوً� أ مكان ذلك بواسطة احلاسوب أأالنقل (سواء  أو
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ستخدام د من املمكن نسبها إىل مزود بيا�ت حمدد من دون او معاجلة البيا�ت حبيث ال يع يعين استخدام األمساء املستعارة

 كفالةن أجل  م معلومات إضافية. وجيب االحتفاظ مبثل هذه املعلومات اإلضافية بشكل منفصل وهي ختضع لتدابري فنية
 عدم إمكانية نسب البيا�ت الشخصية إىل فرد معّني.

اطر حمتملة نتيجة إىل احتمال ظهور خم استناًداتعين البيا�ت اليت يصّنفها املوظفون على أ�ا حساسة  البيا�ت احلساسة
 لشخصيةا اإلفصاح غري املالئم عنها وإىل ما لذلك من أتثري. وتشمل هذه البيا�ت على سبيل املثال ال احلصر، البيا�ت

قة لّ ثين، واآلراء السياسية، واملعتقدات الدينية، فضًال عن البيا�ت الوراثية أو املتعاليت تكشف عن األصل العرقي أو اإل
ابملقاييس احليوية والبيا�ت الصحية لألفراد واليت تعترب تلقائًيا حساسة جًدا. كما أ�ا تشمل البيا�ت غري الشخصية ذات 
الطابع احلساس جتارً� أو اقتصادً� واليت ترتبط ابألمن القومي، أو املعلومات األخرى ذات القدر نفسه من احلساسية 

 و أشخاص اعتباريني آخرين.يوفرها أعضاء املنظمة أ اليت

  إليه. قل البيا�تنتُ ، غري املنظمة ومزود البيا�ت، يعين أي كيان الطرف الثالث
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 امللحق الثاين

 ماية البيا�تحل اخلمسة بادئاملأمثلة على كيفية تطبيق 
 املثل املبدأ

ة يف ح املستفيدين، استخدام البيا�ت الشخصية الواردنَ ملتعتزم املنظمة، يف سياق مشروع  النزاهة
 وصىيطلبات احلصول على املنح إلرسال طلبات استقصائية. ومتاشًيا مع مبدأ النزاهة، 

أصحاب البيا�ت على استخدام بيا�هتم من  عن علماملوافقة  ابملبادرة أوال إىل التماس
 الشخصية ملثل هذا الغرض.

تضررة بشدة. م بلد عضو معّني تبقى االتصاالت والوصول إىل  بعد وقوع كارثة طبيعية،و 
املنظمة عملية  ري، جتهاأو بعد أنه ال ميكن حتديد نوع املساعدة املطلوبة فور وقوع الكارثة ومبا

هاء حالة . وبعد انتاملتضررينمجع واسعة للبيا�ت بغرض تقييم احتياجات األشخاص 
 دها.الضرورية لتقدمي املساعدة الفنية اليت مت حتديالطوارئ، حتذف املنظمة البيا�ت غري 

ة املنظمة جمموعة واسع جتمع، من جهات ماحنة متعددة األطرافعند إعداد اقرتاح متويل و 
من البيا�ت، مبا يف ذلك البيا�ت الواردة من الشركاء يف املشروع. ومتاشًيا مع مبدأ النزاهة، 

ر حتديد مدة ابلبيا�ت بعد تصنيفها. وعندما يتعذّ  لفرتة حمددة فقط حيتفظ املكتب القطري
االحتفاظ ابلبيا�ت، حيدد املكتب فرتة احتفاظ أولية ختضع الستعراض دوري. وإذا مت تقاسم 

 بيا�ت. حبذف ال هذا الطرفإجراءات معقولة لضمان قيام  تُتخذالبيا�ت مع طرف اثلث، 

يدين اليت مت نقدية ابالستناد إىل بيا�ت تسجيل املستفتعتزم املنظمة تنفيذ مشروع حتويالت   السالمة
بدء املشروع. ولضمان دقّة البيا�ت، جيب التحقق قبل تنفيذ املشروع من شهرًا  12 قبل مجعها

مما إذا كانت مواقع املستفيدين وتركيبة األسر املعيشية قد تغّريت خالل هذه الفرتة. وجيب 
لتحقق لبيا�ت للبعمليات فحص  ،حني انتهاء املشروع إىل، و بصورة دورية االضطالع

 دقتها.  من

يقوم مكتب إقليمي مبعاجلة البيا�ت ألنشطة عديدة مثل تنفيذ املشاريع، والتوظيف، والتعاقد   سؤوليةامل
كتب سجالت امل فظلسياسة، حيذه امع البائعني، وعقد حلقات العمل. وإلثبات االمتثال هل

، ونوع ةاملعاجلحيدد يف كل منها الغرض من و كل نشاط من أنشطة معاجلة البيا�ت لحمّدثة 
 الحتفاظلالبيا�ت املستخدمة، واجلهة املتلقية للبيا�ت (إن وجدت)، واحلدود الزمنية 

 لبيا�ت، والتدابري األمنية.اب

دارة املستدامة �مج اإلكجزء من إطار بر   ابألنشطة البحثيةاملنظمة بروتوكوًال يتعّلق  وضعت  األمن
للحياة الربية. ومتاشًيا مع مبدأ األمن، ينّص الربوتوكول على احلاجة إىل نسب بيا�ت تعريفية 

)SubjectID من خالل إاتحة الوصول إىل  -) متمايزة لألفراد مبا يضمن فصل البيا�ت
خصية ومحايتها شوتشفري امللفات اليت تتضمن بيا�ت  -فقط  األساسيني البيا�ت للمحققني
 بواسطة كلمة مرور.
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 نبيهاتت يف سياق عقود التنبيهات األمنية اليت ترسل مبوجبها اجلهة املتعاقدة مع املنظمةو 

األوضاع  ّينة منبموظفي هذه األخرية على هواتفهم الشخصية لتحذيرهم أو إبقائهم على  إىل
ية من البيا�ت ألغراض تسويق هذا النوع مناستخدام  ُحيظر صراحةاليت قد متّثل خطرًا، 

ماية مع أطراف اثلثة. إضافة إىل ذلك، جيرى تقييم ملستوى احل هأو تقامس ةاملتعاقد اجلهةجانب 
 اليت تقدمها اجلهة املتعاقدة قبل نقل البيا�ت إليها. 

جيري مكتب قطري اتبع للمنظمة مناقشات مع البلد املضيف هبدف إاتحة اللقاحات ضد    الشفافية
أ الشفافية، . ومتاشًيا مع مبدوملن يستحّق من األشخاص الذين يعيلو�مللموظفني  19-كوفيد

ة للسلطات البيا�ت الشخصية ذات الصل إفصاحعلى املوظفني عرب استبيان حمدد  إطالعيتم 
 . ، فيوافقون عليهالوطنية املعنية ابلرعاية الصحية لغرض إعطاء اللقاح

البحوث من احتاد شريك. وحتتاج املنظمة إىل إطالع الشريك تتلقى املنظمة بيا�ت و 
واملدة الزمنية  سيتم تقامسها، نالبيا�ت اليت ستتم معاجلتها، وكيف سيتم ذلك، ومع م على

اليت يتوقع أن تستغرقها عملية املعاجلة. وعند معاجلة طلب يقدمه الشريك للوصول 
مقدم الطلب  ةالواثئق املثبتة هلويعلى  محصوهلعلى املوظفون  حيرصالبيا�ت، جيب أن  إىل
 عدم الكشف عن أي بيا�ت تتعّلق ابألطراف الثالثة.على و 
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