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 والقانونية الدستورية الشؤون جلنة
 الدورة السابعة عشرة بعد املائة

 2022أكتوبر/تشرين األول  26-24روما، 

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

 معلومات حمدثة عن سياسة منظمة األغذية والزراعة حلماية البيا�ت )1(

 مسودة سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن حقوق امللكّية الفكريّة )2(
 

 معلومات أساسية –أوًال 

 CCLMابلوثيقة  ،، يف دورهتا اخلامســـــــــة عشـــــــــرة بعد املائة(اللجنة) رّحبت جلنة الشـــــــــؤون الدســـــــــتورية والقانونية -1

، "معلومات حمدثة عن ســـــــياســـــــات منظمة األغذية والزراعة بشـــــــأن محاية البيا�ت وحقوق امللكية الفكرية"بعنوان  115/3
 1.األغذية والزراعة بشأن حقوق امللكّية الفكريّةيف سياسة منظمة ، عشرة بعد املائة ةيف دورهتا السابع، نظرإىل ال تطّلعتو 

وجوب إصــــدار ســــياســــة محاية البيا�ت هبدف تنفيذها يف وقت "وافق اجمللس يف دورته الســــبعني بعد املائة على و  -2
مبكر، وتنقيحها استناًدا إىل توصيات جلنة الشؤون الدستورية والقانونية، وأنه ينبغي عقد مشاورات غري رمسية مع األعضاء 

 2".على حنو ما أوصت به اللجنة

 

                                                      
يف خريف هذا العام الدورة الســــابعة  رةاملقرّ ، ســــتصــــبح الدورة 2022يف يونيو/حزيران  رةمقرّ دورة غري نظًرا إىل عقد .  13/170CLالوثيقة يف  20الفقرة  1

 السادسة عشرة بعد املائة. وليسعشرة بعد املائة، 
 REP/170CL Æيف الوثيقة  (ج) 33الفقرة  2
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 اية البيا�ت وتنفيذهاسياسة مح - اثنًيا

قبل و تنطبق على مجيع عمليات املنظمة أبثر فوري. هي و  2022يوليو/متوز  8صــدرت ســياســة محاية البيا�ت يف  -3
وقع املالصادرة على محاية البيا�ت سياسة تُتاح و توجيهات اجمللس.  من أجل مراعاة ها، مت تنقيح نصالسياسةهذه  إصدار

 https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/الرابط التـــــــايل:  القـــــــانوين علىلمكتـــــــب لاخلـــــــاص اإللكرتوين 
.pdf06-2022legal/docs/AC. 

املراجعة املتعلقة حبماية ســــــــتشــــــــارية إحاطة من مكتب املفتش العام بشــــــــأن توصــــــــيات اإلشــــــــراف االت جلنة تلقّ و  -4
جلنة اإلشــراف االســتشــارية تلقى تســو . محاية البيا�تتعلق بســياســة تتوصــيات  أصــدرتو  2022 حزيران/البيا�ت يف يونيو

 .2022 تشرين األول/املقبل يف أكتوبر ايف اجتماعهمحاية البيا�ت حتديثًا عن اخلطوات املتخذة لتفعيل سياسة 
 

 الرتتيبات املؤسسية -ألف

، 2022 كانون األول/ديســــــــمرب 31املكتب القانوين على أســــــــاس مؤقت حىت  ضــــــــمن تقع وحدة محاية البيا�ت -5
مكتب و إىل املدير العام  اتقاريره وترفعمســــتقلة اتبعة ملكتب املدير العام،  وحدةً ابعتبارها بعد ذلك هناك  اوســــيكون مقره

ســــــــُتخصــــــــص ســــــــيبدأ التعيني يف الوظائف اليت و ملكتب القانوين. وأمني املظامل ومكتب املفتش العام وا الشــــــــؤون األخالقية
 .2023 كانون الثاين/هبدف تشغيلها كوحدة قائمة بذاهتا يف يناير 2022يف عام محاية البيا�ت لوحدة 

تقاريرها إىل املدير العام بشــــــــأن مســــــــائل محاية  ترفعمحاية البيا�ت، اليت  اإلشــــــــراف علىســــــــيتم تشــــــــكيل جلنة و  -6
االقتصــاديني  رئيس اخلرباءاملدير العام  عّني . وقد 2022أكتوبر/تشــرين األول  إىلســبتمرب/أيلول من  الفرتةالبيا�ت، خالل 

 .نطاقًا إدارة البيا�ت األوسع مسائلالبيا�ت مع مسائل محاية ضمان التنسيق بشأن من أجل لرائسة اللجنة 
 

 مع سياسة محاية البيا�ت ملواءمتهاوالصكوك القائمة  والعملياتاستعراض املمارسات  -ابء

املنظمة للتأكد أقســـام مجيع الوحدات واملكاتب امليدانية يف مجيع  صـــدرت توجيهات إىل، الســـياســـة عند إصـــدار -7
 .محاية البيا�تالتوجيهية متوافقة مع سياسة اخلطوط من أن مجيع اإلجراءات و 

القطاع اخلاص والعلوم إشــــــــــراك نظمة و املاملتعلقة إبحصــــــــــاءات  القائمةجتري مراجعة الســــــــــياســــــــــات واإلجراءات و  -8
هذه الوثيقة، مت أتكيد أن  إعداد ولدى .البيا�ت محايةلتأكد من أ�ا تتماشــــــــــى متاًما مع ســــــــــياســــــــــة ، من أجل اواالبتكار

، محاية البيا�ت) تتماشــى ابلفعل مع ســياســة تهايا�ت وســريالتوجيهية اإلحصــائية (بشــأن نشــر الباخلطوط معظم املبادئ و 
 القيام بعمل إضايف لضمان االمتثال الكامل والشامل. يتعنيولكن 

 اتهتوجيإضـــــافة إىل ذلك، تعاقدت املنظمة مع مكتب خصـــــوصـــــية البيا�ت التابع للبنك الدويل لدعم وضـــــع و  -9
املشــرت�ت، ومعاجلة بيا�ت املســتفيدين، والشــركاء التشــغيليني واملنفذين، وأمن لة يف اجملاالت الرئيســية (مثل تشــغيلية مفصّــ 

 النتهاكواالســـــــــــــــتجابة  ،وتقييمات أتثري محاية البيا�ت ،وإدارة طلبات مزودي البيا�ت ،لبيا�تابالحتفاظ االبيا�ت، و 
توصيات رفع مراجعة الرتتيبات القائمة و يشمل هذا العمل و . محاية البيا�تال لسياسة املساعدة يف التنفيذ الفعّ و البيا�ت) 

 إلجراء تعديالت عند الضرورة.
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 م والتوعيةالتعلّ  -جيم

من الداخلية البالغات تعزيز محاية البيا�ت وثقافة اخلصـــوصـــية داخل املنظمة، مت إصـــدار ســـلســـلة من ســـعًيا إىل  -10
 إعداد، جيري خصـــــوصـــــية البيا�ت التابع للبنك الدويل مكتبللموظفني. وبدعم من محاية البيا�ت ســـــياســـــة أجل عرض 

منصـــــة التعلم اإللكرتوين للمنظمة كتدريب إلزامي جلميع  ضـــــمنوحدة هذه ال وســـــُتدرجوحدة تدريب على محاية البيا�ت. 
 املوظفني.

 
 صاف املتعلقة حبماية البيا�تتنآليات اال - اثلثًا

بعقد مشـــــاورات غري رمسية مع األعضـــــاء بشـــــأن آليات " أخرى، ، من بني أمورأوصـــــت اللجنة يف دورهتا األخرية -11
وقد أقر اجمللس هذه التوصــــية. ومن  3".االنتصــــاف، مع اإلشــــارة إىل إمكانية عقد هذه املشــــاورات بعد إصــــدار الســــياســــة

جتري اســـــــــتشـــــــــارة وكاالت منظومة األمم املتحدة وكإجراء حتضـــــــــريي، . 2022ســـــــــبتمرب/أيلول  16يف  ةمشـــــــــاور  عقدر املقرّ 
يف ضـــــــوء املواعيد النهائية إلعداد الواثئق للجنة، ســـــــيتم تقدمي إحاطة شـــــــفوية عن نتائج املشـــــــاورات يف الدورة و الشـــــــقيقة. 

 السابعة عشرة بعد املائة للجنة.

صاف عموًما على أنه تنم االيُفهو صاف" يف سياق محاية البيا�ت. تنوال يوجد تعريف معتمد دولًيا ملصطلح "اال -12
صـــاف بشـــكل تنيف الوال�ت القضـــائية الوطنية، تُبىن آليات االو  4."مرتكبخطأ  بســـبب تســـديد مبلغ"تصـــحيح اخلطأ أو 

تشمل سبل االنتصاف و مبؤسسات ميكن من خالهلا إنفاذ هذه احلقوق.  مقرتنةوتكون ئة للحقوق، عام على القوانني املنشِ 
واســـــــــــــع النتهاكات حقوق محاية البيا�ت احلق يف االعرتاض على معاجلة البيا�ت والوصـــــــــــــول إىل املعرتف هبا على نطاق 

 عن يف املنتد�ت احمللية، قد تشمل سبل االنتصاف أيًضا التعويض املايل، فضًال و واحلذف.  التصويبالبيا�ت والتصحيح/
 العقوابت املدنية أو اجلنائية.

اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصـــــــصـــــــة على النحو املبني يف و  إلطارها القانوين. ضـــــــع أنشـــــــطة املنظمة إّال ختوال  -13
، تتمتع املنظمة ابحلصـــــــانة من كل شـــــــكل من أشـــــــكال اإلجراءات القانونية ابســـــــتثناء ما إذا كانت قد تنازلت وحصـــــــا�هتا

املنظمة، ال ميكن  وضـــعيف ضـــوء و . كما أن أي تنازل عن احلصـــانة ال يشـــمل أً� من تدابري التنفيذصـــراحًة عن حصـــانتها،  
ال ميكن أن و املنظمة وعملياهتا من قبل الســـــــــــــــلطات الوطنية أو من خالهلا.  لوائحاملتعلقة بجراءات اإلنتهاكات و االتقييم 

إجراء  اختاذاخلاصـــــــــــــــة، إىل  لوائحهايؤدي االنتهاك املزعوم من قبل املنظمة لقاعدة محاية البيا�ت الوطنية أو اإلقليمية، أو 
 من خالل آلية وطنية.بطريقة صحيحة املنظمة  حبق

إطارها القانوين، توفري مجيع سبل االنتصاف اليت قد تكون متاحة  ضمنوعالوة على ذلك، ال تستطيع املنظمة،  -14
اإلدارية يف ظل خمتلف النظم القانونية الوطنية أو اإلقليمية. وميكن لآلليات الوطنية أو اإلقليمية أن تعتمد على الســــــلطات 

عاقبة، ويف بعض احلاالت، منح تعويض نقدي يف حالة انتهاك امل، و وفرضـــهلتحقيق، وإنفاذ االمتثال ابأو القضـــائية املخولة 
عالوة على ذلك، فإن مواردها املالية و ال تتمتع املنظمة هبذه الصــــالحيات. و حق معرتف به مبوجب القوانني ذات الصــــلة. 

 .ةاملاحنواجلهات عضاء يقدمه األابلقدر الذي حمدودة 

                                                      
 13/170CL Æيف الوثيقة  23الفقرة  3
4 )REDRESS | meaning in the Cambridge English Dictionary( Cambridge Dictionary 

https://www.fao.org/3/ni703ar/ni703ar.pdf
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/redress
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ميكن من خالهلا ملقدمي البيا�ت تقدمي طلبات  انتصـــــــافتنشـــــــئ آلية  محاية البيا�ت ومع ذلك، فإن ســـــــياســـــــة -15
 .من األوقات والتصحيح واحلذف، أو االعرتاض على معاجلة بيا�هتم من قبل املنظمة يف أي وقت للنفاذ

 من خاللهميكن  2022) يف عام Privacy@fao.org-Data-FAOص (بريد إلكرتوين خمصــــــــّ عنوان وقد أُنشــــــــئ  -16
تتعلق ببيا�هتم.  التعبري عن خماوفالشــكاوى أو االعرتاضــات، وإرســال أســئلة أو  رفعملقدمي البيا�ت تقدمي هذه الطلبات، و 

التعامل وســيجري املصــاحل. حمتمل يف تضــارب أي ، وهي وحدة قائمة بذاهتا، لتجنب وحدة محاية البيا�تإدارة اآللية  توّىل تو 
الطلبات والشكاوى الواردة، وستظهر . محاية البيا�ت مع الطلبات والرد عليها يف الوقت املناسب وبطريقة فعالة وفًقا لسياسة

محاية  تنفيذ ســياســة عنيف تقاريرها  على محاية البيا�تاإلشــراف  ، يف التقارير املقدمة إىل جلنةاملتخذةإضــافة إىل اإلجراءات 
 .البيا�ت

 اآلليات املعتادة ملعاجلة املظامل: تُتاح أيًضا، محاية البيا�تمبوجب سياسة  املنشأةإضافة إىل اآللية املخصصة و  -17

تابعة جيوز ألي فرد أو كيان اإلبالغ عن سوء سلوك من جانب موظفي املنظمة من خالل آلية الشكاوى ال )أ(
 5ملكتب املفتش العام اليت قد تؤدي إىل اختاذ إجراءات أتديبية.

 مبوجب عقود الشراء املعمول هبا. النزاعاتجيوز ملقدمي السلع واخلدمات إىل املنظمة تفعيل آليات تسوية و  )ب(

هي القرارات اإلدارية  كانتشـــــــــــــــكاوى من خالل مكتب املفتش العام و/أو، إذا  تقدمي الجيوز للموظفني و  )ج(
يف النهاية إىل احملكمة  يوصــــــل األمر، جيوز هلم الشــــــروع يف إجراءات االســــــتئناف، مما شــــــكواهمالســــــبب يف 

 اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، اليت قد متنح تعويضات مالية.

توافق آليات االنتصـــــــــــــــاف املعمول هبا يف املنظمة مع ممارســـــــــــــــات وكاالت منظومة األمم املتحدة األخرى اليت وت -18
 سياسات وآليات حلماية البيا�ت الشخصية. وضعت

 سياسة حقوق امللكّية الفكريّة - رابًعا

هبذه الوثيقة، على مجيع األنشـــطة الداخلية للمنظمة اليت  ةاملرفقامللكية الفكرية، حقوق ســـياســـة مســـودة طبق تُ ســـ -19
تضـــــمن املبادئ تو كانت مملوكة للمنظمة أو ألطراف اثلثة. أتنطوي على امللكية الفكرية أو حقوق امللكية الفكرية، ســـــواء 

التوجيهية الشــاملة بشــأن امللكية الفكرية ("مبادئ امللكية الفكرية") اليت اســتعرضــتها جلنة الشــؤون الدســتورية والقانونية يف 
نظومة األمم التابعة ملالدولية و  عن املمارسات واملعايري ، فضًال 2021 تشرين األول/يف أكتوبر ا الثالثة عشرة بعد املائةدورهت

 7الدستوري. هاعكس وضع املنظمة وتفويضتو  6املتحدة،

                                                      
دمة املدنية وظفي اخلمعايري الســـلوك ملأو  مدونة الســـلوك األخالقي ملنظمة األغذية والزراعة. تؤكد الســـياســـة أن انتهاك )fao.orgمكتب املفتش العام ( 5

 تتناول مدونة قواعد السلوك األخالقي صراحة استخدام املعلومات ومحايتها.و قد يكون سبًبا الختاذ إجراءات أتديبية.  الدولية
 . 4/113CCLMالوثيقة يف  49إىل  33 من الفقراتو ؛  3/115CCLMالوثيقة  يف 7الفقرة  6
دعم العمل القطري ، وعلى ""وتفســـــــــريها ونشـــــــــرها وحتليلها مجع املعلومات املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة"على من دســـــــــتور املنظمة  1تنص املادة  7

والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصــــادية املتعلقة ابلتغذية  العلميةالبحوث : [من بني أمور أخرى] والدويل، وتوصــــي ابختاذه حيثما يكون مناســــبا فيما يلي
 ".نشر املعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة وأساليبها" و"واألغذية والزراعة

mailto:FAO-Data-Privacy@fao.org
https://www.fao.org/aud/48643/en/
https://www.fao.org/aud/48643/en/
https://www.fao.org/3/cb4863ar/cb4863ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb4863ar/cb4863ar.pdf
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsA.pdf
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsA.pdf


5 CCLM 117/2 

 

ســــياســــة امللكية الفكرية ســــياســــة مؤســــســــية داخلية ال هتدف إىل توفري توجيه تنظيمي ألعضــــاء مســــودة ل شــــكّ تو  -20
توجيهات ألعضـــــــاء املنظمة أو األطراف الثالثة بشـــــــأن إدارهتا للملكية الفكرية  عطيوعلى وجه اخلصـــــــوص، ال ت ؛املنظمة

 وحقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة.

والسياسات واإلجراءات واملبادئ التوجيهية الداخلية األخرى  اللوائحمجيع وتنفيذ إىل ذلك، سيتم تفسري  إضافةً و  -21
امللكية الفكرية، حقوق وحقوق امللكية الفكرية يف املنظمة وفًقا لســـــــياســـــــة  8دة من امللكية الفكريةاليت تتناول جوانب حمد

 تصـــــــــدرهادة للمنتجات اليت د اإلجراءات احملدّ دّ حت ايف حني أ�و ، وعلى هذا النحو. تبايناليت تســـــــــود يف حال وجود أي 
ا املبادئ التوجيهية لتطبيقها على دّ حت ا، فإ�ابملنظمةنظمة، أو اليت يقدمها الشــــــركاء يف ســــــياق األنشــــــطة املنوطة امل د أيضــــــً

 كل حالة على حدة.لمعاجلة ج ب �ُ املنتجات اليت قد تتطلّ 

 اإلجراء املقرتح اختاذه من جانب اللجنة - خامًسا

امللكية وحقوق ماية البيا�ت اخلاصــــــــــة حبأُطر املنظمة  علًما ابلتقدم احملرز يف وضــــــــــع خذاللجنة مدعوة إىل األ إنّ  -22
 إبداءامللكية الفكرية، و حقوق مبســـــــــودة ســـــــــياســـــــــة  وقد ترغب اللجنة، على وجه اخلصـــــــــوص، يف اإلحاطة علًما الفكرية.

 التعليقات عليها.

 

                                                      
املفتوحة لقواعد  سياسة منظمة األغذية والزراعة إلصدار الرتاخيص للبيا�تو ، سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن النفاذ املفتوحعلى سبيل املثال،  8

 ، وسياسة تطوير الربجميات.البيا�ت اإلحصائية



تعميم إداري
 .../2022 :الرقم

2022.../: التاريخ

سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن امللكية الفكرية

مقدمة -أولا 

املعلومات جبمع " اليت تنص على أن تقوم املنظمة من دستورها 1ا املادة تستمد املنظمة واليتها من نصوصها األساسية، وحتديد  
دعم العمل القط ي والدويل، وتوصريرياب ابذا   تعمل على "، وأبن والزراعة، وحتليلها وتفسريرياها ونهريري ها املتعلقة ابلتغذية واألغذية
 ال حوث العلمية والتكنولوجية واالجتماعية واالقتصريريريريريريادية املتعلقة ابلتغذية واألغذية والزراعة [:ما يلاب] حيثما يكون مناسريريريريريري ا ي

."وأسالي ها نه  املعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة"و

املخ جات الفك ية الناشئة عن هذوإّن ا هلذ  الوالية الدستورية. وتضطلع املنظمة مبجموعة واسعة من األنهطة، تعزيز   -1
األنهطة توّلد امللكية الفك ية.

"ريةامللكية الفك"تعريف  -ااثنيا 

1."نية؛ وتصاميم؛ ورموز، وأمساء وصورفأدبية و مصنّفات إبداعات العقل، من اخرتاعات؛ و "امللكية الفك ية  عينت -2

2وتهمل حقوق امللكية الفك ية، على س يل الذك  ال احلص ، ما يلاب: -3

، امللموسةوأي من أشكاهلا مصّنفات امل دعني األدبية والفنية، أبشكاهلا ال قمية  ، وهاب حتماب"حقوق املؤلف" (1)
احلاسوبية،  ياتالربجم كود، و اإللكرتونية والتط يقاتمثل الكتب، واملوسيقى، والصور واألفالم، واللوحات الزيتية، 

نية.لتقوقواعد ال ياانت، واإلعالانت، واخل ائط وال سوم ا

 .املنظمة العاملية للملكية الفك ية عن نقولتع يف م 1
واألس ار  ،اجلغ افية  ياانتالتصاميم الصناعية، والكميكن االطالع على مزيد من املعلومات عن األنواع املختلفة للملكية الفك ية وعن أشكاهلا األخ ى )  2

أبنهطة املنظمة. وإ ا  عادة   ال تتصل اجلغ افية واألس ار التجارية  ياانتالتجارية( على املوقع اله كاب للمنظمة العاملية للملكية الفك ية. فالتصاميم الصناعية، وال
نصوص م ادئ امللكية الفك ية امل ابالستناد إىل على حدةة كل حالة سوف تتّم معاجلف، متارسه املنظمة نهاطعن أي هذ  األنواع من امللكية الفك ية ما نهأت 

 ي هذ  السياسة. عليها

المرفق

https://www.wipo.int/about-ip/ar/index.html
https://www.wipo.int/about-ip/ar/index.html


متّيز سلع وخدمات  - جتارية من ق يل شعار أو ماركة - أو ع ارة   ا، أو رمز  عالمة   حتماب ، وهاب"العالمة التجارية" (2)
 .أخ ى عن سلع وخدمات ش كات معينة ش كة

، مثل منتج جديد أو عملية جديدة، وميكن أن تهمل مثال ، العمليات اتقني   ااخرتاع  ، وهاب حتماب "الرباءة" (3)
 امليكانيكية، وتصاميم اآلالت أو الرتكي ات الكيميائية.

 النطاق والتطبيق -ااثلثا 

، وهاب تس ي على مجيع األنهطة الداخلية إدارة املنظمة للملكية الفك ية نّظمالسياسة امل ادئ الهاملة اليت ت هذ  حتّدد -5
، سواء أكانت مملوكة للمنظمة أم امللكية الفك ية وحقوق امللكية الفك يةملنظمة األغذية والزراعة اليت تنطوي على 

 .ألط اف اثلثة

جه داخلية ال ت ماب إىل توفا توجيهات تنظيمية ألعضاء املنظمة. وعلى و مؤسسية سياسة  ع ارة عن وهذ  السياسة -6
حلقوق امللكية الفك ية  ة هؤالءر اخلصوص، ال حتّدد هذ  السياسة توجيهات ألعضاء املنظمة أو ألط اف اثلثة بهأن إدا

 األغذية والزراعة.و املتعلقة ابلتغذية 
ميع القواعد والسياسات واإلج اءات واخلطوط جلمسؤولون عن االمتثال هلذ  السياسة. وين غاب  3ي املنظمة لعاملونوا -7

ابلتماشاب مع  أن تنّفذ وتفّس  امللكية الفك ية وحقوق امللكية الفك ية، من اليت تتناول جوانب حمددة األخ ى التوجيهية
 هذ  السياسة. وي حال وجود أي تعارض، تكون الغل ة هلذ  السياسة.

 مبادئ امللكية الفكرية -ارابعا 

ا ابحرتام حقوق امللكية ساءلة. وهاب ملتزمة أيض  بقابلية املؤولية و ونزاهة ومس لدبعاملنظمة ملتزمة إبدارة امللكية الفك ية  -8
والهعوب  ،ال احلص  أعضاء املنظمة، واملستفيدين، واله كاء ثالالفك ية لألط اف الثالثة، مبا ي  لك على س يل امل

 وغاهم من أصحاب املصلحة. وتنعكس هذ  االلتزامات ي امل ادئ احملددة أدان .األصلية، 

السادس والسابع والثامن أدان  املمارسة العامة اليت تت عها املنظمة ي إدارة امللكية الفك ية. وحيث  قسمال كل من  ي وت د -9
 مل ادئ.اب عرب االسرتشاد، كال على حدةاملتصلة ابمللكية الفك ية   قضاايتتوف  أي إج اءات حمددة، سوف يتم تناول ال ال

                                                           
األساساب لهؤون  لنظاممن ا 301.13.6 للمادة اوفق   هم املنظمة،منظمة األغذية والزراعة" املوّظفني واألشخاص اآلخ ين الذين توّظف ون يالعامليضّم تع ا "  3

 عاملنيقصاة األجل، فضال  عن  محمددة أ مت تي ات تعاقدية مستم ة، أ سواء أكانوا يعملون مبوجب، أعضاء املالك يعمجمبا يهمل، ي مجلة أمور، ، املوّظفني
ومتدرّبني داخليني، وموّظفاب مهاريع وطنّية متطّوعني، ، و اخلدمات الهخصيةاتفاقيات  مهرتكني ي، و خرباء استهارينيمن غا املوظفني ُيستخدمون بصفة 

 لتقدمي اخلدمات ي املنظمة. وموّظفني آخ ين مستخدمني 



 العامة العاملية سلعال -1املبدأ 

جيب اعت ار املواد اليت تُنتجها املنظمة أو اليت تُنَتج ابلنيابة عنها، ي إطار دورها كمنظمة عاملية للمع فة بصدد أداء  -10
الكلفة  هّكلوين غاب أاّل ت كلما أمكن  لك.  بدون قيد،على نطاق واسع  تعميمهاعامة عاملية، قابلة ل سلع، مبثابة واليتها

 العامة اليت تقدمها املنظمة. سلعالوصول إىل ال تعيقأو املوقع اجلغ اي عق ة 
دون متييز ب والوصول إليها وف ص اإلسهام ي املهاريع العلمية،والتكنولوجيا املع فة العلمية و لرتاث الثقاي ابويُعّد التمتع  -11

 كرب قدر من االنفتاحأبوجيب أن يكون الوصول متاح ا  االعت ارات األساسية. من ي ما يتعلق بفوائد العلوم وتط يقاهتا،
 .نتج نيابة عنهاإىل مجيع املعارف العلمية وتط يقاهتا اليت متلكها املنظمة و/أو اليت تُ 

التامة أو  مبا فيها ال ياانت الس ية ،حساسة موادامللكية الفك ية اليت حتتوي على جيب تناول ّما تقدم، ع وبص ف النظ  -12
نظ  ا) اوالتوجيهات املتصلة هبي  نصوص عليهااملسياسة محاية ال ياانت مع  ابلتماشاب ،س يةال

 .أدان ( 20الفق ة 

 من خالل ملكية حقوق امللكية الفكريةالتعميم  -2املبدأ 

املعارف  ضمان تعميم ّية، إ  متّكنها منفنتنفيذ واليتها ال ال يتجزأ منتُعّد ملكية املنظمة حلقوق امللكية الفك ية جزء ا  -13
 من خالل املواد اليت تنتجها.نطاق ممكن  أوسععلى 

 وأال يكون أن تتمكن املنظمة من منع االستخدام غا املناسب ملوادها، اوتضمن ملكية حقوق امللكية الفك ية أيض   -14
اواتلك امل تعميم  وسياساهتا.  ة املنظمةبط يقة ال تتماشى مع والي د مقيد 

 حتقيق األثر التعميم هبدف -3املبدأ 

. وسيتحقق هذا اهلدف من خالل معايا األث  العامة العاملية للمنظمة من أجل حتقيق أقصى قدر من سلعنه  الجيب  -15
 املعلومات. نفا  إىل"مفتوحة" لل

الس ية وحلقوق األط اف  محاية املعلومات أو املواد اخلاضعة اللتزامات تعميملن تقوم املنظمة بوعلى ال غم ممّا تقّدم،  -16
فق على خالف  لك تّ قيود على استخدام هذ  املعلومات أو املواد اخلاصة أبط اف اثلثة، ما مل يريُ لالثالثة القائمة ول

 .صاحب امللكية الفك ية مع

 حقوق امللكية الفكرية اخلاصة أبطراف اثلثةاحرتام  -4املبدأ 

، ينقلون ال ياانت واملعلومات إىل املنظمة ممّن من أط اف اثلثة،جيب احرتام حقوق امللكية الفك ية اخلاصة ابملتعاونني  -17
 للنهوض بواليتها. للمنظمة ابستخدام املواد اليت ينتجوهنا يسمحون أو

ولن ُتطالب املنظمة مبلكية حقوق امللكية الفك ية اليت متلكها أط اف اثلثة، ولن تنقل مواد امللكية الفك ية هذ  ألط اف  -18
 .الفك ية حقوق امللكيةمن دون موافقة صاحب  هاأو تكهف عنأخ ى 

https://login.microsoftonline.com/163ac468-abb8-44d0-81fd-d9db15e3af96/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=61ceeaf5-9bf3-486b-bace-87761fca0846&scope=openid&nonce=d457209b-50d3-434d-b372-85f47d305278&redirect_uri=https%3a%2f%2fintranet.fao.org%2f&state=AppProxyState%3a%7b%22InvalidTokenRetry%22%3anull%2c%22IsMsofba%22%3afalse%2c%22OriginalRawUrl%22%3a%22https%3a%5c%2f%5c%2fintranet.fao.org%5c%2ffileadmin%5c%2fuser_upload%5c%2fFAO_Communications%5c%2fac%5c%2f1_AC_2022-06.pdf%22%2c%22RequestProfileId%22%3anull%2c%22SessionId%22%3a%22a5d897db-b939-4515-a1d6-dbc90dd028e0%22%7d%23EndOfStateParam%23&client-request-id=a5d897db-b939-4515-a1d6-dbc90dd028e0


ت عى هذا االستخدام  مواد متلكها أط اف اثلثة، جيب توثيق األحكام واله وط اليت استخداموعندما يُتاح للمنظمة  -19
 . حبذافاها هلا واالمتثال

 أو املواد احلساسة أو السرية املعلومات -5املبدأ 

أو اتمة الس ية )مثل  س ية   اليت تكون املنظمة تناول امللكية الفك ية اليت تتضمن معلومات حساسة، أو ي لعاملنيجيوز ل -20
، هذا النوع من املعلوماتين غاب معاجلة قواعد ال ياانت اليت تتضمن بياانت عن مه وع حساس أو بياانت شخصية(. و 

ا لسياسة محاية وفق   ، اإلفصاح عنهاومحايتها، وعند االقتضاءمبا ي  لك ال ياانت اليت توف ها أط اف اثلثة للمنظمة، 
 ال ياانت.

 املرعي اإلجراء والمتيازات واحلصاانتالقانون  -اخامسا 

القانون الدويل، وال ذضع املنظمة ألي قوانني وطنية أو إقليمية، مبا ي  لك القوانني  ألحكامأنهطة املنظمة  ذضع -21
دون املساس بوضع املنظمة وامتيازاهتا بالوطنية أو اإلقليمية اليت تتناول امللكية الفك ية. وُتطّ ق سياسة امللكية الفك ية هذ  

أّي شكل آخ   إزاء تهاامللكية الفك ية اخلاصة هبا(، وحصانوأصوهلا )مبا ي  لك  وال سيما ح مة ممتلكاهتاوحصاانهتا، 
 .4القانونية من أشكال اإلج اءات

ح مان  تلك احلصاانت واالمتيازات نومُتنح املنظمة االمتيازات واحلصاانت اليت متّكنها من إجناز واليتها. وليس الغ ض م -22
. وبناء  عليه، لدى نهوء إساءة   العاملني فيهاس ل االنتصاف ي حال ارتكب أي من املنظمة أو  املطال ني اله عيني من

 أدان (. 38و 37نظ  الفق تني اادعاءات خب ق حقوق امللكية الفك ية، جيب معاجلتها على النحو املالئم )

 للمنظمةامللكية الفكرية حقوق  -اسادسا 

 ملكية املنظمة حلقوق امللكية الفك ية

. وهذا يهمل على س يل أو تنتجها كتس ها أو تنهئهااليت ت حلقوق امللكية الفك ية ص يةتكون املنظمة عادة  املالكة احل -23
مبا ي  لك قواعد ال ياانت، ال احلص ، الدراسات، واملط وعات واملواد اإلعالمية، واإلحصاءات، واملنصات ال قمية  ملثالا

ي االتفاقات املوّحدة   لك، والصور والفيديوهات. وينعكس ةقع اله كيااحلاسوبية، وحمتوى املو  جمياتوالتط يقات والرب 
ت عى املسامهات  اليت خ ىاألتفاقات الوا املتعلقة ابملسامهاتاليت تربمها املنظمة، مثل مذك ات التفاهم، واالتفاقات 

 الطوعية، واألحكام واله وط املوّحدة لعقود اله اء.

نتاجها خالل فرتة عملهم ي املنظمة، فضال  املنظمة إب العاملون ياملواد اليت يقوم  يوحتتفظ املنظمة ابمللكية الفك ية  -24
خطاابت  مبوجبل خدمات تهرتيها املنظمة من خال نتجعن املواد اليت يتّم إنتاجها ابلنيابة عن املنظمة، مثل املواد اليت تُ 

                                                           
اتفاقية امتيازات الوكاالت املتخصصة التابعة من  4ملنظمة. وعلى وجه اخلصوص، ينّص القسم ي ا املعمول هبا من دليل التعليمات اإلدارية 125نظ  القسم ا 4

"تتمتع الوكاالت املتخصصة وأمالكها وأمواهلا أينما توجد وأاي يكون حائزها ابحلصانة القضائية ما مل تق ر ص احة التنازل لألمم املتحدة وحصاانهتا على أن 
 أن يتناول أي إج اء من إج اءات التنفيذ."عنها ي حالة معينة على أنه من املفهوم أن التنازل عن احلصانة ال ميكن 



 502عن ط يق عقود مبوجب القسم أو  ،ملنظمةا املعمول به ي اإلدارية التعليماتمن دليل  507لقسم اب عمال  اتفاق 
 ي تك هملنظمة. وستتم معاجلة أي خ ق حلقوق امللكية الفك ية للمنظمة ي ا املعمول هبا مات اإلداريةيدليل التعل من

 ي االتفاقات التعاقدية املعنية. امل عية اإلج اءا لألحكام واله وط وفق   ،لخدماتل نو مقّدم املنظمة أوعاملون ي 

 أو نقل ملكية حقوق امللكية الفك ية متقاس

 مع جيوز للمنظمة أن توافق على تقاسم حقوق امللكية الفك ية اخلاصة هبا مع كياانت أخ ى ي منظومة األمم املتحدة أو -25
 فك ية ك اة ي املواد املعنية. مسامهة   قد قدمت هذ  الكياانت األخ ى كونمنظمات حكومية دولية، ش يطة أن ت

وجيوز للمنظمة أن توافق على تقاسم حقوق امللكية الفك ية اخلاصة هبا مع بلد عضو ي منظمة األغذية والزراعة، ش يطة  -26
 ك اة ي املواد املعنية.  قّدم مسامهة فك يةقد  هذا ال لد العضو كونأن ي

مت وجيوز للمنظمة أن توافق على نقل ملكية حقوق امللكية الفك ية اخلاصة هبا إىل دولة عضو ي ما خيص منتجات  -27
لمواد لتويّل مسؤولية الصيانة املستم ة ب املعنية للدولة العضو هذا يسمحو . ي إطار أنهطة خاصة هبذ  الدولة تطوي ها
، من الالئحة املالية 6-7 المتثال للفق ة لضمان اوقد يكون هذا األم  ض وراي  تدخل املنظمة.  ما بعد وتطوي ها املع فية

 أعضائها ميزانيةعبء إضاي على  فضاب إىل أيأن تق ل مسامهات طوعية قد تاليت تنّص على أنه ال ميكن للمنظمة 
ا مبسامهتها الفنية، جيب أن حتصل املنظمة على ت خيص وي هذ  احلاالت، وإق ار   5، من دون موافقة مؤمت  املنظمة.مجيع ا
 نهطة أخ ى تكون املنظمة مكّلفة هبا.أامللكية الفك ية الستخدام املنتج ي  صاحبمن 

 لله يك ي املوارد يتيحا ال يهّكل أساس  ما، منتج  البتكاراملنظمة  اه تستخدميتال ملسامهات الطوعيةاب التربعكما أن  -28
 .مع املنظمة أو تقامسها ذا املنتجهل حقوق امللكية الفك ية امتالك

 اتفاقات خطية )مثل اتفاقات املهاريع  ات الصلة(. إطار ي ،تقاسم حقوق امللكية الفك ية أو نقلها ين غاب  ك و  -29

 املفتوحان واالستخدام التجاري الرتخيص
 احلصول على أ وانت ف دية الستخدام منتجات املنظمة. وذضع مجيع من الض وريال يكون ي معظم احلاالت،  -30

ذضع قواعد بياانت كما   .املنظمة بهأن النفا  املفتوح ياسةسل مستودع واثئق املنظمةاملتاحة ي  املط وعات والواثئق
 .6منظمة األغذية والزراعة إلصدار الرتاخيص لل ياانت املفتوحة لقواعد ال ياانت اإلحصائيةلسياسة إحصائية حمددة 

                                                           
 حُتّمل مليزانية  عيدصيانة ي األجل اللل تكاليف إىل ،ةطوعي سامهةمب عانتهاستفضل ببلد مستفيد  طّورها ةحاسوبي تفضاب ب جميةأن  بال جياملثال، على س يل   5

إىل احلكومة املستفيدة ي  ذا الربانمجهل  لك، جيب أن تُنقل حقوق امللكية الفك يةا عن عوض  و العادي للمنظمة بعد أن يكون قد مّت إغالق امله وع.  الربانمج
 امله وع. ختام

  -املنسوب للمصدر رتخيص املهاع اإلبداعابلوقواعد بياانت خمتارة ي املنظمة  2018املنظمة الصادرة بعد عام  ط وعاتم ذضعوقت إصدار هذا التعميم،  6
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ي املواقع اإللكرتونية للمنظمة أو ي سياسات  نصوص عليهااستخدام املواد األخ ى لألحكام واله وط امل ضعوخي
7حمددة.

 

وإعادة توزيعها وت مجتها وتكييفها  املواد اليت تنتجهااستخدام وعمال  مب ادئها وسياساهتا، جُتيز املنظمة عامة ألط اف اثلثة  -31
مصدر حقوق ك  بصورة كاملة العت ار املنظمةاالستخدام  ق. وخيضع هذا النوع من مس من دون إ ن   ألغ اض غا جتارية

 .اليت خيضع هلا العمل األصلاب نفسها ، وبه ط أن ذضع مجيع األعمال املهتقة له وط الرتخيصومالكتها الط ع والنه 
ومُينح  على االستخدام غا التجاري.وتقتص  امللكية الفك ية اليت متلكها املنظمة أو اليت تُنَتج نيابة عنها بهكل عام  -32

 ت خيصكل حالة على حدة، رهن ا بتقدمي طلب رمساب وابحلصول على   حبسباإل ن ابستخدام املواد لألغ اض التجارية 
للغ ض وش وط ا أخ ى. وألغ اض هذ  السياسة، فإن "االستخدام  قيود ا حمددةخطاب ص يح من املنظمة قد يتضمن 

تخدام من جانب أي شخص سى ال بح، أو ابلنيابة عنه، أو االالتجاري" يعين أي استخدام من جانب كيان يتوخّ 
 ط يعاب أو قانوين )كيان ال يتوّخى ال بح( لتوليد اإلي ادات.

 الستخدام منتجاهتا اليت: حبسب كل حالة على حدةيص( وجيوز للمنظمة عقد اتفاقات قانونية ف دية )ت اخ -33
منظمة األغذية والزراعة إلصدار الرتاخيص لل ياانت املفتوحة لسياسة املفتوح، أو  نفا ا لسياسة الال ذضع تلقائي   (أ)

 ، أو ألحكام وش وط موّحدة أخ ى؛لقواعد ال ياانت اإلحصائية
 ت غب أط اف اثلثة ي استخدامها ألع اض جتارية.  (ب)

  .Copyright@fao.orgالطل ات للحصول على املهورة وعلى منا ج االتفاقات املوّحدة إىل  توجه -34

 ةثحقوق امللكية الفكرية لألطراف الثال -اسابعا 

 اأو مقّدمو اخلدمات هل اهالعاملون فيي حال قام  على املستوى القانوين وي ما يتعلق بسمعتهااملنظمة خماط   تواجه -35
ومع أن املنظمة غا خاضعة لقوانني  8بط يقة غا م ّخصة. ، أو تقامسهاأط اف اثلثةتعود  امللكية الفك ية مابستخدا

 منستوجب وهذا ي ،حقوق امللكية الفك ية لألط اف الثالثوطنية أو إقليمية تتعلق ابمللكية الفك ية، ين غاب هلا احرتام 
 :مبا يلاب القيام املنظمة العاملني ي

 استخدام مواد املنظمة قدر اإلمكان؛ (أ)
ي حال انط اق استخدامها، و  ي حال وجوب استخدام ملكية فك ية ألط اف اثلثة، التحقق من أحكام وش وط (ب)

 ؛الفك ية امللكية، السعاب إىل احلصول على ت خيص من صاحب  لك
 سجل أبحكام وش وط االستخدام؛ مسك (ج)

                                                           
وسياسة املنظمة اليت تس ي على الصور التابعة للمنظمة  (fao.orgاألحكام واله وط )انظ  مثال قاعدة وسائط اإلعالم لدى املنظمة لالطالع على   7

 ي ما خص الربجميات اليت تطورها املنظمة. لتطوي  الربجميات

املنظمة للحصول حبق  مطال اتفنية، ونه ات دورية ومنصات إلكرتونية إىل تقدمي  مط وعاتعلى س يل املثال، أفضى االستخدام غا امل ّخص لصور ي   8
 ىل هتديدات ابذا  إج اءات قانونية.إعلى تعويض و 
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 االمتثال الصارم هلذ  األحكام واله وط. (د)
 ،الواردة ي اتفاقات/ت اخيص األط اف الثالثة 9ميكن توجيه الطل ات للحصول على مهورة حول ال نود القانونية -36

 مكتب الهؤون القانونية. إىل

حلقوق امللكية الفك ية  العاملني فيهاو أمنظمة األغذية والزراعة حصول خ ق من جانب املنظمة  العاملني يإدراك  ولدى -37
ج اءات اإلوين غاب لل ئيس أن يتخذ م اش ة  10بذلك على وجه الس عة.رئيسهم إبالغ  مألط اف اثلثة، يتعنّي عليه

مطال ات بهأن استخدام غا  ردتوي حال و . و/أو التخفيف من وطأته املالئمة ملعاجلة هذا اخل ق للملكية الفك ية
ميع ، حُتال املسألة إىل مكتب الهؤون القانونية، م فقة  جبمت التهديد ب فع دعوى قضائيةم ّخص للملكية الفك ية و 

 املعلومات والواثئق األساسية  ات الصلة.

منظمة األغذية والزراعة إىل اذا   عاملني يحقوق امللكية الفك ية ألط اف اثلثة من جانب  اتقو فضاب خ  توقد  -38
من دليل  330، عمال  ابلقسم امل ضابسلوك غا الإج اءات إدارية حبقهم، مبا ي  لك اإلج اءات التأدي ية بس ب 

 ملنظمة.ي ا املعمول به التعليمات اإلدارية

 استخدام اسم منظمة األغذية والزراعة، وشعارها/رمزها -ااثمنا 

 )ااثلث  ( 6 منظمة األغذية والزراعة وامسها )جبميع اللغات ال مسية للمنظمة( مسّجالن وحممّيان مبوجب املادة شعارإن  -39
 دارة املنظمة العاملية للملكية الفك ية.ذضع إلدولية اتفاقية اتفاقية ابريس حلماية امللكية الصناعية، وهاب  من

على الوحدات/الُهعب/املكاتب اليت تص ح على بّينة من استخدام غا م ّخص لهعار املنظمة من جانب ط ف  ويتعنّي  -40
اثلث، أن تطلب أوال  من هذا الط ف الثالث وقف استخدام الهعار املعين إىل حني حصوله على ت خيص من املنظمة. 

م فقة  لب، حُتال املسألة إىل مكتب الهؤون القانونية، وي حال مل يتخذ الط ف الثالث أي إج اء لالستجابة إىل هذا الط
مبا أمكن من املعلومات والواثئق األساسية. وجيوز ملكتب الهؤون القانونية، ي مجلة أمور، أن يطلب من الدولة العضو 

 إنفا  حقوق املنظمة عن ط يق اآلليات الوطنية. املعنية

موقع اإلنرتانت ت والقواعد اليت تتناول هذ  املسائل، وهاب متاحة على وجيب أن ميتثل استخدام شعار املنظمة لإلج اءا -41
 .ب االتصالملكت

 مسائل امللكية الفكريةشأن ب التنسيق -ااتسعا 

هذ  السياسة، أو قواعد وخطوط توجيهية أخ ى، جيب توجيه  مواضع أخ ى من ا بوجود جهات اتصال حمددة يرهن   -42
 :أي استفسارات بهأن حقوق امللكية الفك ية إىل

                                                           
 واالمتيازات واحلصاانت.  اإلج اء امل عابوالقانون وخباصة، ال نود املتعلقة حبّل النزاعات،   9

والزراعة، إن مصطلح "ال ئيس" يعين رئيس املكتب، أو امل كز أو الهع ة ي املق  ال ئيساب. وابلنس ة إىل املكاتب ابلنس ة إىل املق  ال ئيساب ملنظمة األغذية   10
 .املعين ممثل املنظمة أو رئيس مكتب االتصال أو قليماب الف عاباإلاملنسق  أو امليدانية، هذا يعين املدي  العام املساعد/املمثل اإلقليماب



 املتعلقة( لالستفسارات ي جمال امللكية الفك ية Statistician@fao.org-Chiefك ا اإلحصائيني )مكتب   (أ)
تصلة املخ ى األنهطة األفه س ال ياانت اجلزئية لألغذية والزراعة، و و  ،وقواعد ال ياانت اإلحصائيةإلحصاءات اب

على س يل  ،، مبا يهملاألغذية والزراعة منظمة ال ند األول من دستور مبوجب نفذةاملانت اجلزئية ال يابابل ياانت و 
ينط ق  لك، الرتخيص هلا  ثمااستخدامها، وحيوتعميمها وأحكام  نسيقهاواكتساهبا وت هامجع، ال احلص  الذك 

 اقات القانونية املناس ة )أي اتفاقات الرتخيص لل ياانت(؛فمن خالل االت
 ؤلف،( لالستفسارات ي جمال امللكية الفك ية املتعلقة حبقوق املcopyright@fao.orgومكتب االتصال ) (ب)

خص للمسامهة ي مقاالت الصحف اخلارجية/فصول الكتب، واملواد واملط وعات واتفاقات النه  املهرتك، وال ُ 
الفوتوغ اي  كالتصوي ، والوسائط ال قمية )غذية والزراعة وشعارهاألالرتوجيية واإلعالمية، واستخدام اسم منظمة ا

 ؛(وسائل التواصل االجتماعابو  وال ث على اإلنرتنت ،والفيديوهاتجيالت الصوتية والتس

ك ية اليت فبهأن االستفسارات األخ ى املتعلقة ابمللكية ال ةمهور ميكن استهارة مكتب االتصال للحصول على و  (ج)
  اتن الف عيتان )أ( و)ب( أعال . قال تهملها الف

امللكية الفك ية املوجهة  بهأنص االستفسارات خيوسيقوم مكتب ك ا اإلحصائيني ومكتب االتصال ابلتنسيق ي ما  -43
 حسب االقتضاء. ،املعنية الوحدات/الُهعب/املكاتبمع  حيث سيتهاوران ،إليهما

 خ بدء النفاذياتر  -اعاشرا 

 . بصورة فورية حّيز النفا هذا التعميم اإلداري  دخلي -44
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