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 تنفيذي موجز

 وتماشيا القرار، اتخاذ عملية لدعم األساسية األصول أحد باعتبارها للصندوق بالنسبة البيانات ألهمية إدراكا -1

 واألثر البصيرة مع مكان كل فيو ،األمين العام لألمم المتحدة الستخدام البيانات من قبل الجميع استراتيجية مع

 المعلومات تكنولوجيا استراتيجية عمل خطة إطار في البيانات لحوكمة سياسة بوضع الصندوق التزم والنزاهة،

 .(2030-2020) التنمية أجل من واالتصاالت

 التشغيلية البيانات ذلك في بما وينشرها، ويعالجها البيانات الصندوق بها يستخدم التي الطرق السياسة وستُنظم -2

 .واإلدارية

 من يينالريف سكانلل فوائد لتوليد اإلنسان حول تتمحور أن ينبغي :يلي كما هي السياسة توجه التي المبادئو -3

 لجودةل منتظم لتقييم البيانات جميع تخضع أنينبغي و ضرر؛ أي في تسببأال تو البيانات، استخدام خالل

 االستخدام، وإعادة ،البيني وللتشغيل ليها،ع صولحلول ،عليها للعثور قابلة البيانات تكون أن ينبغيو والنزاهة؛

 ؛األعباء من األدنى الحد وتؤدي إلى متناسبة البيانات إدارة تكون أنينبغي و والشفافية؛ المساءلة تضمنأن و

 .البيانات لىع قائمةال القرار اتخاذ ثقافةالصندوق  يعزز أن وينبغي

 لتنظيما أجل من والتشغيلية والتكتيكية االستراتيجية المستويات على البيانات حوكمة هيكل الوثيقة هذه تصفو -4

 وتقدم بالسياسة المتعلقة التخفيف وتدابير المخاطر الوثيقة تغطي كما. الصندوق في للبيانات األمثل واالستخدام

 .هاوتقييم هاورصد السياسة تنفيذ بشأن المستوى رفيعة توجيهات
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 البيانات حوكمةالصندوق بشأن  سياسة

 مقدمة -أوال

 2030 لعام المستدامة التنمية خطة تحقيق لدعم ودقيقة المناسب الوقت فيو موثوقة بيانات إلى حاجة هناك -1

 تحقيق فيها يتأخر التي والمجاالت تقدم فيها أُحرز التي المجاالت لرصد الصلة، ذات المستدامة التنمية وأهداف

 غير حاجة إلى األخيرة العالمية األسعار وصدمات 19-كوفيد جائحة تأد ذلك، إلى باإلضافةو. األهداف

 المخاطر إلدارة والتخطيط السياسات وإرشاد القرار اتخاذ لتمكين المناسب الوقت في البيانات إلى مسبوقة

 ومعالجة األجل، طويلةال االستراتيجية القرارات اتخاذ في أساسيا دورا أيضا البيانات تؤديو. واألزمات

 .والنزاع والهشاشة ،المعطلة الغذائية والنظم المناخ، تغيرل الملحة المسائل

استراتيجية األمين العام لألمم المتحدة  في المستدامة التنمية أهداف لتحقيق البيانات أهمية يجري التأكيد علىو -2

 تهدف والتي (،2022-2020) واألثر والنزاهةالستخدام البيانات من قبل الجميع، وفي كل مكان مع البصيرة 

 العديد وجود يلزم الغاية، هذها لوتحقيق. المتحدة األمم منظومة على نطاق للبيانات الكاملة اإلمكانات إطالق إلى

 كأصل البيانات واستخدام الجيدة الممارسات لتمكين للبيانات السليمة الحوكمة مثل األساسية الشروط من

ته سياس مواءمة إلى الصندوق يسعىو. نشرها وحتى البيانات جمع من بدءا حياتها دورة طوال استراتيجي

 البيانات على قائمة تنظيمية ثقافة إنشاء خالل من العام لألمين البيانات استراتيجية مع البيانات حوكمة بشأن

 وخاصة المستدامة، التنمية أهداف تحقيق أجل من المتحدة ألمما في للبيانات اإليكولوجي النظام من االستفادة مع

 .2و 1 المستدامة التنمية هدفي

 على والمالية واإلدارية التشغيلية والبيانات والمؤشرات البيانات، ذلك في بما - البيانات على الصندوق يعتمدو -3

 تنفيذ ودعم ،اتالمشروع وتصميم المانحة، الجهات أمام والمساءلة الشفافية، ألغراض - المشروعات مستوى

 الصندوق بها يحتفظ التي البيانات إدارة نظم تصنيف يمكنو. عنها اإلبالغو النتائج ورصد القطرية، البرامج

 والمحاسبية المالية المؤسسية البيانات اإلدارية البيانات نظم تغطيو. بطبيعتها تشغيلية أو إدارية إما أنها على

 إدارةو الخزانة؛ وبيانات المصرفية البياناتو المالي(؛ واإلبالغ وااللتزامات، العام، األستاذ ودفتر )العقود،

 ،االستحقاقاتو رواتبوال الرواتب،كشف و األداء(، إدارةو التوظيف،و ،القوى العاملة )إدارة البشرية الموارد

 بما للصندوق، السيادية والمنح القروض إدارة التشغيلية البيانات تشملو. الصحية والبيانات الطبية السجالتو

 التنفيذ وتقارير وإدارتها، المشروعات تمويل وتتبع التمويل، واتفاقيات والمنح، القروض اتفاقيات ذلك في

 ؛اتالمشروع أثر تقييمات ونتائج األعضاء، والدول الرئاسية الهيئات إلى المبلغة والنتائج واإلنجاز، واإلشراف

 التكميلية والصناديق السيادية غير العمليات إطار في المنفذة واألنشطة باالستثمارات المتعلقة والبيانات

 .اإلقراضية غير واألنشطة والمنح والمبادرات والمرافق

 متكاملة تكون ما عادةو آمنة بطريقة مركزيا التشغيلية البيانات معظم تستضيف التي المؤسسية النظم تُدارو -4

 مصممة متابعة ولوحات واجهات خالل من بياناتالحصول على ال إمكانية مع موقعها، تحديد ويسهل اجيد

 بيانات مجموعات تبقى ذلك، ومع. الخارجيين المستخدمين ومعظم الداخليين المستخدمين احتياجات لتلبية جيدا

 المثال، سبيل )على المرافق وبيانات والمبادرات، التكميلية، الصناديق وأنشطة األثر، تقييم نتائج مثل أخرى،

 الوقت في يامركز تُدار ال التي الريف( فقراء تحفيز مرفقل تقييمال وبيانات األصلية الشعوب مساعدة مرفق

 تدفق بيانات في والموارد بالتكاليف المتعلقة المعلومات فإن ذلك، إلى باإلضافةو. المؤسسية النظم داخل الحالي

يكون من  حيث الصندوق داخل صوامع في المعلومات هذهمن  ببعض ويُحتفظ. مجزأة التكميلية األموال

 تتوافرو. بسهولة ليهاع صولحال البيانات مالكي من المحددة المجموعة خارج الصندوق موظفي على الصعب

 بها، المرتبطين والموردين المقدمة اإلدارية الخدمات مثل للصندوق، الداخلية العمليات عن اإلدارية البيانات

 .لمقارنةا وإمكانية التدوين غياب في لالستخدام قابليتها من األدنى الحد مع ولكن
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1والبلد، المنطقة حسب والسابقة الجارية العمليات عن معلومات الصندوق يوفر الخارجي، الصعيد وعلى -5
 وعن 

 الصفحات وعن 2مخصصة، خارجية متابعة لوحة خالل من الجاري التشغيلي داءاألو والمنح القروضذخيرة 

 الوقت في لديه ليس الصندوق أن حين في ذلك، إلى وباإلضافة 3.والمنح بالمشروعات الخاصة اإللكترونية

 المتابعة لوحات خالل من إلكترونيا المشروعات ه ينشر معلومات كثيرة عنفإن به، خاصة بيانات بوابة الحالي

 لمبادرة نتيجة وهذه. المعونة لشفافية الدولية المبادرة موقع وعلى الخارج، نحو الموجهة اإلشرافية والتقارير

 المبادرة مع للبيانات الصندوق مشاركة في التغييرات صميم في كانت والتي الصندوق، أطلقها التي الشفافية

 معو 4.الصندوق في الشفافية من بمزيد األعضاء الدول باهتمام عمال ،2017 عام في المعونة لشفافية الدولية

 يسعى البيانات، بشأنناشئة  جديدة تكنولوجياتو نُهجواسترشادا ب متغير، عالم في الشفافية نحو الكبير الطموح

 حوكمةالمتعلقة ب والجهود االستثمارات من المزيد خالل من لشفافيةبشأن ا السابقة مبادرته على للبناء الصندوق

 .البيانات

 لتكنولوجيا استراتيجية أول علىوافق المجلس التنفيذي للصندوق  ،2019 األول ديسمبر/كانون وفي -6

 لتكنولوجيا عمل خطة وضع ذلك وأعقب 5.(2030-2020) التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات

إدراكا منها  البيانات، لحوكمة سياسة بوضع اإلدارة التزمت حيث التنمية، أجل من واالتصاالت المعلومات

 المعلومات تكنولوجيا بشأن ذلك في بما المختلفة، المشاركة وأشكال الصندوق أنشطة في البيانات هميةأل

 حوكمة سياسة اعتماد سيوفرو. تينالخارجي والشفافية المساءلة حيث من وكذلك التنمية، من أجل واالتصاالت

 .الصندوق في بالبيانات المتعلقة المبادرات جميع لترسيخ الالزم اإلطار البيانات

 الجودة عاليةال للبيانات المناسب الوقت وفي الفعال االستخدام (1) :يلي ما البيانات وكمةح سياسة فوائد تشملو -7

 قابال أثرا حققي بما وتنفيذها العمليات تصميم لدعم األدلة على والقائمة البيانات إلى المستندة القرارات التخاذ

على حصول ال وإمكانيةواالتساق بينها  البيانات مجموعاتل التشغيل البيني إمكانية ضمان (2) للقياس؛

 الحد (4) الموجودة؛ الوصفية والبيانات الوثائق وتحسين البيانات محتوى وتنسيق توحيد تعزيز (3) بيانات؛ال

 مصادر من وغيرها العامة البيانات لمصادر المتزايد االستخدام إلى بالنظر للمخاطر، الصندوق تعرض من

6ةالمؤسسي المخاطر إدارة سياسة في المبين النحو على الخارجية البيانات
 االستراتيجية المخاطر تغطي التي 

 البيانات قيمة زيادة (5) بالسمعة؛ والمتعلقة الشاملة القانونية والمخاطر البرامج وتنفيذ والمالية والتشغيلية

 .الصندوق أثر لتعزيز استراتيجي كأصل

 ويستخدمها البيانات الصندوق بها يولد التي الطرق الوثيقة هذه في الواردة البيانات حوكمة سياسة نظمستُ و -8

 القوى على السياسة وتنطبق. البيانات مع التعامل بشأن توجيهية مبادئ أيضا السياسة وتقدم. وينشرها ويعالجها

 البيانات معالجة السياسة وتغطي. المبادئ لهذه وفقا ومعالجتها البيانات إدارة ستتولى التي الصندوق، في ةملاالع

 موظفو يعالجها والتي الصندوق نظم في المدخلة البيانات جميع إلى تشير والتي النهاية، إلى البداية من

 هذه عن الصندوق موظفي ومساءلة مسؤولية وستعتمد. واإلدارية التشغيلية البيانات ذلك في بما الصندوق،

 من أو الصندوق إنتاج من كانت إذا ما المثال، سبيل )على المعنية البيانات على سيطرتهم درجة على البيانات

 جانب من بالبيانات يتعلق فيما والمساءلة للمسؤولية مختلفة مستويات ستُنسب ،وعموما. خارجية( مصادر

 .الصندوق يمارسها أن يمكن التي الرقابة ودرجة المعنية البيانات لحساسية وفقا الصندوق وموظفي الصندوق

 الصندوق جمعهاي التي واألرقام واإلحصاءات والحقائق المعلومات إلى السياسة في الواردة "البيانات" تشيرو -9

 جانب من الالحقين والتحليل معالجةال أجل من واإلدارية، التشغيلية األنشطة من كجزء عليها حصلي أو

                                         
1 https://www.ifad.org/fr/web/operations/regions. 
2 dashboard-https://www.ifad.org/fr/web/operations/operations. 
 ./projet/2000002247/-https://www.ifad.org/ar/web/operations سبيل المثال،على  3
 .خطة عمل -زيادة الشفافية لمساءلة أعظم  EB 2017/122/R.29لمزيد من التفاصيل، انظر الوثيقة  4
 .استراتيجية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 5
 .سياسة إدارة المخاطر المؤسسية 6

https://www.ifad.org/fr/web/operations/regions
https://www.ifad.org/fr/web/operations/operations-dashboard
https://www.ifad.org/ar/web/operations/-/projet/2000002247
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/128/docs/arabic/EB-2019-128-R-5.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-7.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-7.pdf
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 والتقارير الوثائق أيضا هنا المصطلح يشملو. الصندوق عن نيابة المخولة األخرى األطراف أو الصندوق

 واإلحصاءات والحقائق للمعلومات مصادر تكون أن يمكن والتي الفيديو، ومقاطع والصور الصوتية والملفات

التي تتيح التعرف على  معلوماتال ذلك في بما الحساسة، الشخصية البيانات مع التعامل وينبغي. واألرقام

 الصادرة داخليا PB/2021/15 الصندوق رئيس لنشرة وفقا السياسة، هذه نطاق في إدراجها رغم ،األشخاص

 تغطي ،وعموما. لصندوقا في والخصوصية الشخصية البيانات حمايةل المحدثة التوجيهية المبادئ بعنوان

 هذه نص في بالكامل مدمجة وهي البيانات وخصوصية البيانات حماية قضايا األخرى الصندوق سياسات

 7.فيه وتنعكس السياسة

 موظفي السياسة ستوجه الداخلي، الصعيد وعلى. الصندوق في ةملاالع القوى هو للسياسة المستهدف الجمهورو -10

 جودة لضمان ونشرها، استخدامها إلى جمعها من حياتها، دورة طوال البيانات إدارة كيفية بشأن الصندوق

 السياسة ستُقدم كما. التشغيل البيني وإمكانية عليها العثور وإمكانية ليهاع صولحال وإمكانية وموثوقيتها البيانات

 .البياناتالمسائل المتعلقة ب بشأن الخارجية األطراف مع الصندوق مشاركة كيفية بشأن توجيهال

 الصندوق سمعة على سلبا تؤثر أن يمكن والتي ومعالجتها البيانات بإدارة المرتبطة المخاطر السياسة وتتناول -11

 .(الرابع الملحق )انظر ومصداقيته

 المستفادة الدروس -ثانيا

 ذلك وشمل. السياسة هذه وضع أثناء البيانات حوكمةبشأن الدولية  ممارساتال ألفضل استعراض أُجري -12

 فضال الدولية، المالية والمؤسسات المتحدة األمم منظمات من منظمة 15 في البيانات مسؤولي مع مقابالت

 هي الرئيسية والنتائج الدروسو. (السادس الملحق )انظر الرئيسية والوثائق للسياسات مكتبي استعراض عن

 الملحق )انظر الدولية والمعايير والمساءلة والشفافية العدالة على الدولية الوكاالت معظم تركز (1) :يلي كما

 جودة ذلك في بما المنسقة، الوصفية البيانات وتصنيفات اإلحصائية بالمعايير األمر يتعلق حيث (الخامس

 لحوكمة سياسة أي في مهمة عناصر هي وهذه - التشغيل البيني وإمكانية بياناتال حصول علىوال البيانات

 غير البيانات حوكمة عن الخصوصية ومسائل الشخصية البيانات حوكمة فصل المهم من (2) البيانات؛

 اهجنُ  وتتطلب المخاطر من مختلفة ألنواع المنظمة تعرض البيانات من المختلفة األنواع هذه ألن الشخصية،

 بيانات ثقافة إنشاء تشمل السياسة هذه لمثل الناجح التنفيذ لضمان الالزمة اإلجراءات (3) متميزة؛ وأدوات

 الموارد قدرات وبناء واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا الالزمة التحتية البنية في واالستثمار المنظمة، داخل

 .األثر أجل من البيانات وحوكمة البيانات استخدام على البشرية

ُ و -13  الشواغل ذلك حددو. البيانات حوكمة سياسة وضع عملية إلرشاد الداخلية مشاكللل تحليل أيضا جريأ

 التشغيل البيني وإمكانية البيانات، مكان وتحديد البيانات، جودة وهي الصندوق في البيانات لمستخدمي الرئيسية

 وعدم الصوامع، نحو الموجهة البيانات إدارة وممارسات الواضحة، غير والتنسيق البيانات ومعايير للبيانات،

الحاجة إلى  الصندوق في البيانات إدارة لنظم منفصل استعراض حددو. لبياناتاب الخاصة المساءلة وضوح

 التشغيل البيني إمكانية لتحقيق الهيكلي االستقرار إلى والحاجة واإلدارية التشغيلية البيانات بين تعزيز الروابط

 الصندوق بيانات نظم لتحديث البيانات حوكمة سياسة في إلدراجها األهمية بالغة جوانب وهذه. للبيانات

 .البيانات واستخدام

                                         
ة تتكامل السياسة مع إطار حماية البيانات الشخصية الحالي للصندوق وتلتزم به بموجب المبادئ التوجيهية المحدثة لحماية البيانات الشخصي 7

 .PB/2021/15والخصوصية 
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 ياناتالب حوكمةالصندوق بشأن  سياسة -ثالثا

 الرؤية -ألف

 عملياتها تصميم في البيانات وتستخدم البيانات على تعتمد منظمة الصندوق يصبح أن في السياسة رؤية تتمثل -14

 البيانات مبادئ تعزيز مع األثر وقياس اقالنط توسيع أجل من عنها، واإلبالغ وتنفيذها اإلدارية وأنشطتها

 بطريقة استخدامها وإعادة البيانات استخدام يمكن بحيث البيانات حماية وضمان المخاطر وتقليل المفتوحة

 .عموما والمساءلة التكرار إمكانية إلى باإلضافة وفائدتها قيمتها من يزيد مما آمنة،

 األهداف -باء

. األساسية األصول أحد هي النحو، هذا علىو. القرار اتخاذ عملية وتدعم الصندوق لعمل محورية البيانات تُعد -15

 صولحال وإتاحة الصندوق ويعالجها يولدها التي واإلدارية التشغيلية البيانات جميع قيمة على السياسة تؤكدو

 الضرر إلحاق عدم مبدأ مع يتماشى بما الالزمة، والضوابط بالحماية االلتزام مع وفعالة آمنة بطريقة ليهاع

 :هي السياسة أهداف فإن وبالتالي 8.بياناتلشخص معني با بأي

 على أثر لتحقيق اإلدارية والوظائف العمليات في القرارلصنع  البيانات منبشكل أفضل  االستفادة (1)

 ؛2و 1 المستدامة التنمية هدفي وأساسا على المستدامة، التنمية أهداف

 الصندوق؛ ويستخدمها ينتجها التي البيانات ودقة جودة تحسين (2)

 وشفافة؛ عادلة بطريقة هاحيات دورة طوال للبيانات الصندوق إدارة توجيه (3)

 لتسهيل البينيللتشغيل  وقابلة قياسية أشكال في عامة، منفعة باعتبارها بياناتحصول على الال إتاحة (4)

 ليهاع صولحوال البيانات على العثور سهولة يضمن ماب ومشاركتها، الوصفية والبيانات البيانات تبادل

  9؛الوثائق بالكشف عنالخاصة  الصندوقات بسياس االلتزام مع

 وخاضعة شفافة منظمة أجل من عموما واستخدامها هاتكرار وإمكانية البيانات قياس إمكانية ضمان (5)

 .للمساءلة

 أهدافه تحقيق أجل من واستخدامها وتحليلها البيانات جمع في ههاوتوج الصندوق جهود السياسة ستعززو -16

 ذوي واألشخاص والشباب الجنساني المنظورو والمناخ بالزراعة يتعلق ما ذلك في بما ،ورسالته االستراتيجية

 .للجميع وممثلة شاملة تكون حيثب عملياته، في الضعيفة والمجموعات األصلية والشعوب اإلعاقة

 البيانات جودة لتحسين التكنولوجيا مجال في األخيرة التطورات تسخير على الصندوق السياسة تشجعو -17

 والعمليات واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا التحتية والبنية عليها العثور وإمكانية التشغيل البيني وإمكانية

 مع الصندوق احتياجات وفق ومعالجتهاالبيانات  نتاجأكثر حداثة وترابطا إل بيئة وتيسير البشرية، والموارد

 .المتاحة الموارد ضوء في الصحيح الحجم تحديد

 التوجيهية المبادئ -جيم

األمين العام  استراتيجية مع المبادئ هذه تتماشىو. البيانات لحوكمة التوجيهية المبادئ من عددا السياسة تحدد -18

 والمنظمات المتحدة األمم وكاالت اعتمدتها التي البيانات حوكمة مبادئ ومعلألمم المتحدة الستخدام البيانات 

                                         
 .الهوية معّرفالبيانات: أي شخص يمكن تحديد هويته بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشخص المعني ب 8
 .الوثائق [الكشف عن] بنشرسياسة الصندوق الخاصة  9

https://www.ifad.org/documents/38711624/39426400/disclosure_a.pdf/8bb63be9-a7e1-4c61-a926-87f7214426ff?t=1507291269000
https://www.ifad.org/documents/38711624/39426400/disclosure_a.pdf/8bb63be9-a7e1-4c61-a926-87f7214426ff?t=1507291269000
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 البيانات الستخدام الجيدة الممارسات ومبادئ المخاطر من التخفيف التوجيهية المبادئ تغطيو. األخرى الدولية

 حول تتمحور نتائج تحقيق إلى البياناتعملياته المتعلقة ب في كل الصندوق وسيسعى 10.العالمي المشهد في

 الصندوق على إال التوجيهية المبادئ تنطبق الو. كيانات أو أفراد بأي اإلضرار دون والمجتمع، اإلنسان رفاه

 .ومستودعاته هبيانات نظم في إدخالها بمجرد ،ويعالجها يديرها التي البيانات جميع وعلى

 والجودة السالمة - 1 التوجيهي المبدأ -دال

 وحسن والمصداقية والدقة األهمية ألبعاد وفقا الجودة حيث من بانتظام الصندوق بيانات جميع تقييم سيجري -19

 التي البيانات جودة على الصندوق بيانات جودة تعتمدو. واالتساق التفسير وإمكانية صولحال وإمكانية التوقيت

ُ  التي البيانات وجودة اآلخرين، والشركاء البلدان من يتلقاها  الداخلية العمليات وجودة المنظمة، داخل نشئتأ

 المعايير وضع وسيلزم. ونشرها وتحليلها ومعالجتها وتخزينها منها والتحقق الوصفية والبيانات البيانات لجمع

 األدوار عن فضال (،الخامس الملحق )انظر الدولية المعايير مع يتماشى بما الالزمة، البيانات وتصنيفات

 .الصندوق يستخدمها التي البيانات نظم وسالمة البيانات جودة لضمان والمسؤوليات،

 والشفافية المساءلة - 2 التوجيهي المبدأ -هاء

 ةمسؤول كونتلو ؛ظامبانت البيانات جودة لتقييمو والشفافية؛ المساءلة لضمان البيانات إلدارة محددة أدوار ستُحدد -20

 وكيفية الصندوق، يمتلكها التي البيانات عن بدقة إلبالغلو بالبيانات؛ يتعلق فيما تنشأ قد التي مشاكلال عن

 وقابلة وعادلة قانونية بصورةو بنزاهة البيانات استخدام ولضمان مشاركتها؛ أو تخزينها ومكان استخدامها،

 ليها،ع صولحلل وقابلة عليها، للعثور قابلة بياناته لجعل جاهدا الصندوق سيسعىو. صحيحة وألغراض للتتبع

 والقابلة عليها، لعثورل القابلة البيانات مبادئ مع يتماشى بما االستخدام عادةإل ةقابلو ،للتشغيل البيني وقابلة

 11:البيانات مبادئ مع يتماشى بما االستخدام إلعادة قابلةالو ،للتشغيل البيني قابلةالو ليها،ع صولحلل

 فهرسة وستجري غنية وصفية بيانات باستخدام جيدا البيانات وصف سيجري :اعليه لعثورل قابلة (1)

 لتيسير الممارسات، أفضل مع يتماشى بما للبحث، قابل مصدر في وتسجيلها نفسها الوصفية البيانات

 .البيانات على العثور عملية

 بالمستوى عليها الحصول للمستخدمين يمكن بحيث بياناتحصول على الال يمكن :ليهاع صولحلل قابلة (2)

 .والتفويض المصادقة من المناسب

 التحليل أجل من العمل سير أو التطبيقات مع التشغيل البيني إلى البيانات تحتاج :للتشغيل البيني قابلة (3)

 .والنشر والحفظ معالجةوال والتخزين

 والبيانات الوصفية البيانات وصف سيجري البيانات، استخدام إعادة لتحقيق :االستخدام إلعادة قابلة (4)

 .أخرى بيانات مع دمجها و/أو تكرارها يمكن بحيث جيدا

 يةالتناسب - 3 التوجيهي المبدأ -واو

. البيانات ومقدمي والشركاء للصندوق بالنسبة مكثفة عمالة ويتطلب مكلف أمر وتحليلها البيانات جمع إن -21

 لتقليل عبئا الممكنة الطرق بأقل ومعالجتها ومقارنتها ليهاع صولحال أو البيانات مجموعات جمع سيجريو

 استخدام األساليب هذه وتشمل. والشركاء الصندوق من لكل إلى أدنى حد الضرورية غير والتكاليف التعب

                                         
10 -public-the-in-ethics-data-for-principles-practice-government/good-https://www.oecd.org/digital/digital

sector.htm. 
 .2016عام في   DataScientificالمبادئ التوجيهية إلدارة البيانات العلمية واإلشراف عليها في مجلة هذه نُشرت  11

https://www.oecd.org/digital/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
https://www.oecd.org/digital/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
https://www.oecd.org/digital/digital-government/good-practice-principles-for-data-ethics-in-the-public-sector.htm
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 المعلومات إال جمع عدم لضمان والوحدات الشعب مختلف عبر والمتناسبة الفعالة البيانات إدارة أساليب

 البيانات مثل البديلة البيانات ومصادر التكنولوجيا من واالستفادة ،ومعالجتها ليهاع صولحال أو الضرورية

 مقدار لتقليل يةالتناسب تطبيق وسيجري. الضخمة البيانات أو الجغرافية المعلومات مانظ بيانات أو اإلدارية

 عن اإلبالغ قياس يلزم وبالمثل،. البيانات لتأمينإلى أدنى حد وذلك الالزمة  والخدمات التخزين مساحة

 .اإلمكان قدر أنه موجزو الصلة ذات الجوانب على لضمان أن يركز واإلحصاءات التحليالت

 السياسة تنفيذ -رابعا

 التنفيذ نهج -ألف

 وستوجه. عليها لعثوراو للتشغيل البيني قابلية أكثر البيانات لتكون الظروف تهيئة إلى السياسة تنفيذ سيؤدي -22

 البيانات من المزيد وإلتاحة الصندوق يتعامل معها التي البيانات ودقة جودة لتعزيز الصندوق عمليات السياسة

 .وإبرازها الصندوق بيانات استخدام لزيادة وذلك أخرى، قنوات خالل ومن اإلنترنت ىعل

 أيضا التنفيذ سيتطلبو. السياسة تنفيذ دفع في للمساعدة تحديثها أو التوجيهية المبادئ من عدد وضع سيتعينو -23

 وتعزيز واالتصاالت، المعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية تحديث ذلك في بما النظم، قدرات في استثمارات

 يتماشى بما مختلفة، أطر ووضع الطويل، المدى على جديدة أدوارألداء  تعيينالو البشرية، الموارد مهارات

 هذه وستُدرج. السياسة هذه وضع من كجزء االستثمارات هذه كل يفتكال ُحددتو. الدولية البيانات معايير مع

 من التنقيح إلى تحتاج قد والتي ،الموجودة التشغيلية التوجيهية المبادئ في أمكن، حيثما التوجيهية، المبادئ

 لضمان وتعديلها بالموارد الصلة ذات واألنشطة البشرية الموارد مواهب إدارة تزويد وسيلزم. آلخر وقت

 .للسياسة الفعال التنفيذ أجل من البشرية الموارد نظر وجهة من للغرض الصندوق مالءمة

 اعتمادها لضمان القدرات وتنمية المنحى العملية المعرفة وستدعم السياسة لتنفيذ عمل خطة اإلدارة عدستُ و -24

 ،والوحدات الشعب مختلف بها ستضطلع التي األنشطة العمل خطة ستحددو. الصندوق مستويات جميع على

 اإلطار مع متسقة خطةال وستكون. موارد تجديد فترة كل مع تهاومواءم مراحل على هاتنفيذ وسيجري

 وتكتيكية عملية وستكون ،2030 لعام المستدامة التنمية وخطة 202512-2016 للفترة للصندوق االستراتيجي

 والجداول الالزمة الموارد العمل خطة ستحددو. ينوالتنظيمي ينالتشغيلي واألثر الكفاءة لضمانبما فيه الكفاية 

 .الرئيسية المهام مجاالت لمختلف الزمنية

 والتقييم والرصد اإلبالغ -باء

 المجلس وستبلغ السياسة، تنفيذ في المحرز التقدم اإلدارة سترصدو. ومتكررة مستمرة عملية البيانات حوكمةإن  -25

 المدة منتصف استعراض أيضا الصندوق سيجري الدولية، الممارسات ألفضل ووفقا. لذلك وفقا التنفيذي

 . التنفيذ من سنوات خمس بعد للسياسة

 لتحديث الالزمة الخطوات اتخاذ ضمان أجل من ،2023 عام من الرابع الفصل في النفاذ حيز السياسة ستدخلو -26

 المصلحة وأصحاب الصندوق موظفي من لكل وشرحها السياسة إبالغ وسيجري. الرئيسية الداخلية الوثائق

  13.السياسة تفعيل لتيسير تدريبية مبادرات وستُنظم. المعنيين الخارجيين

                                         
 .2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة  12
ستكون هناك حاجة إلى مستويات مختلفة من التدريب حسب األدوار المختلفة التي يؤديها موظفو الصندوق واالستشاريون في إدارة  13

 القيام بوظائفهم ومهامهم.البيانات عند 

https://www.ifad.org/ar/strategic-framework
https://www.ifad.org/ar/strategic-framework
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 منها تخفيفال وتدابير المخاطر -خامسا

 الملحق )انظر أدناه الصندوق في المخاطر لتصنيف وفقا ووصفها السياسة بهذه المتعلقة المخاطر تقسيم جرى -27

 .المخاطر( هذهللتصدي ل المقررة الرئيسية التخفيف الستراتيجيات الرابع

 على المفروضة القيود عن الناجم للضرر الصندوق تعرض إلى تشير للبيانات االستراتيجية المخاطر (1)

 .واستخدامها ونشرها وتحويلها وتخزينها الشاملة البيانات أصول على الحصول على القدرة

 بيانات إنتاج على القدرة عدم عن الناجم للضرر الصندوق بتعرض تتعلق للبيانات المالية المخاطر (2)

 .المالية بااللتزامات اءوالوف واقتصاد بكفاءة المالية الموارد إلدارة جيدة

 والضوابط العمليات في الصندوق بيانات موثوقية عدم مخاطر إلى تشير للبيانات التشغيلية المخاطر (3)

أو /و األعمال تعطيل إلى يؤدي مما ،سليم غير نحو على نشرها أو تنفيذها كفاية عدم أو الداخلية،

 .بالسمعة اإلضرار و/أو محتملة مالية خسارة

 ذلك في بما ،البرامج/المشروعات بيانات تكون أن مخاطر هي البياناتب الخاصة البرامج تنفيذ مخاطر (4)

 مما التنفيذ، و/أو التصميم عند شامل تقييم بإجراء للسماح ئمةمال غير أو كافية غير الدعم، أدوات

 .الصندوق يدعمها التي االستراتيجيات أو البرامج أو المشروعات في المتوقعة النتائج يقوض

 خاتمة -سادسا

 اتخاذ أجل من واإلدارية، التشغيلية البيانات ذلك في بما ،تعامل الصندوق مع البيانات السياسة هذه ستوجه -28

 التنمية هدفي سيما وال المستدامة، التنمية أهداف على واألثر التشغيلية الكفاءة وتعزيز مستنيرة، قرارات

 التي البيانات جميع يمةاألمثل لق تحسينالعلى  الصندوق سيعمل السياسة، هذه وباعتماد. 2و 1 المستدامة

.حد أدنى إلى المخاطر تقليلو البيانات إدارة إزاء المؤسسة نهج تحديثمما من شأنه  ،يتعامل معها
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 التعاريف

 اتف،واله وسجالت ،االجتماعي التواصل لووسائ ،األعمال معامالت تولدها بيانات مجموعات :الضخمة البيانات

 معها التعامل يمكن ال بحيث معقدة أو جدا كبيرة تكون التي االستشعار وأجهزة الويب، تجريفو االتصال، وأجهزة

 .التقليدية البيانات معالجة تطبيقات برمجيات طريق عن

 صولحال يشيرو. استخدامها أو البيانات االطالع على بموجبها يمكن التي والشروط الوسائل :بياناتحصول على الال

 بوابة مصطلحات )مسرد. البيانات استخدام بكيفية المتعلقة السرية وقيود النشر حقوق ومسائل المصطلحات إلى أيضا

 (UNdata المتحدة األمم بيانات

 منشور، تحليلي مقال شكل في غالبا وتُقدم لالستخدام، قابلة معلومات إلى األولية البيانات تحويل عملية :البيانات تحليل

 (UNdata المتحدة األمم بيانات بوابة مصطلحات )مسرد. اإلحصائية النواتج إلى قيمة إضافة أجل من

 عبر مشتركة مفتوحة أشكال في السياق هذا في النهائيين، المستخدمين إلى نقلها أو البيانات توزيع :البيانات نشر

 .اإلنترنت بروتوكوالت باستخدام لصندوقل الشبكي موقعال

 إلى معجال من حياتها، دورة طوال البيانات إلدارة واإلجراءات والسياسات القواعد مجموعة هي البيانات حوكمة

 .نهاوأم هاوامتثال تهاوموثوقي البيانات جودة ولضمان النشر

 أخرى بيانات مع دمجها أو البيانات بربط تسمح البيانات من مجموعة في ميزة هي :للبيانات التشغيل البيني قابلية

 .متعددة بيانات ظمنُ  عبر معالجتها وكذلك تبادلها أو البيانات مشاركة وتيسر متوافقة

 النهاية في مسؤول وهو البيانات، مجموعة إلى المناسب صولحال ومنح المخاطر بإدارة المعني الدور :البيانات مالك

 .البيانات تلك جودة عن

ُ  التي العملية :البيانات معالجة  من معينة لمجموعة وفقا جديدة معلومات استخالص أجل من البيانات على جرىت

 (UNdata المتحدة األمم بيانات بوابة مصطلحات مسرد). القواعد

 بيانات بوابة مصطلحات )مسرد. هاوتوافر توقيتها وحسن (تها)دق تهاوصح البيانات اكتمال درجة :البيانات جودة

 (UNdata المتحدة األمم

تحقيق  إلى باإلضافة وحلها المعقدة مشاكلال لتحديد البيانات الستخدام تقنية بمهارات يتمتع تحليلي خبير :البيانات معال  

 .البيانات من الُمثلى قيمةال

 .للبيانات الصحيح واالستخدام للغرض المالءمة بضمان المعني الدور :البياناتعلى  مشرفال

 .هويةمعّرف  طريق عن مباشر، غير أو مباشر بشكل ،هويته تحديد يمكن شخص أي :البياناتالشخص المعني ب

 .الدولية المعايير باستخدام المنظمات أو ظمالنُ  بين البيانات تبادل :البيانات نقل

. ثالبح أو القرار التخاذ الزمةال معرفةال إلى يحولهاو اإلحصائية المعلومات ىتلقالشخص الذي ي :البيانات مستخدم

 (UNdata المتحدة األمم بيانات بوابة مصطلحات )مسرد

 ومتخذي الموظفين جميع من يتطلب الذي االجتماعية الممارسة عملية في الراسخ المبدأ :البيانات على القائمة الثقافة

وليس  النتائج لهذه وفقا والتغييرات القرارات واتخاذ الموجودة، البيانات تنقلها التي المعلومات على التركيز القرار

 .معين مجال في ةالخبر على أساس

 الفائدة وأسعار والديون المشترك والتمويل والمنح والمصروفات القروض عن وأرقام حقائق :المالية البيانات

 .االستثمارات على العائد ومعدالت االئتمانية والتصنيفات واالقتراض السداد وفترات السدادعمليات و

 .الوصفية البيانات إدارة على تنطبق التي الشاملة العملية :الوصفية البيانات إدارة
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 المتحدة األمم بيانات بوابة مصطلحات مسرد). األخرى البيانات وتصف تحدد التي البيانات :الوصفية البيانات

UNdata) 

 .األخرى التحكم آليات أو االختراع براءات أو النشر حقوق من قيود دون مجانبال المتاحة البيانات :المفتوحة البيانات

الشخص المعني ) يمكن التعرف عليه بموجبها أو محدد طبيعي بشخص تتعلق معلومات أي :الشخصية البيانات

.البيانات(ب
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 الصندوق في البيانات ومنصات واإلدارية التشغيلية البيانات مجموعات قائمة

 أو بيانات البيانات استخدام فئة البيانات وظيفة البيانات/المنصة

 منصة

 منصة والمساءلة اإلبالغ  تشغيلية العالمي الغذائي األمن لجنة سياسة بيانات قاعدة

 بيانات المساءلة تشغيلية (؛Oracle) الصندوق لمشروعات المصروفات

 مؤشراتبال خاصة المالية واالتجاهات لمؤشراتل الشبكية صفحةال

 ةالكلي ية)االقتصاد

 والمالية(

 منصة اإلبالغ

 منصة والمساءلة اإلبالغ مالية تشغيلية، FLEXCUBE نظام/المالية اإلدارة متابعة لوحة بيانات

 بيانات اإلبالغ  مالية  التحويالت تمويل مرفق من الممولة المشروعات بيانات

 منصة تحليلال  تشغيلية (Geonode)الصندوق الجغرافية  المعلومات نظام بوابة

 بيانات اإلبالغ والتحليالت  تشغيلية االستثمارية والمشروعات المنح نظام

 منصة اإلبالغ  تشغيلية المنح حالة عن التقرير أداة

 منصة صدالر وتشغيلية إدارية (Keep it Tacked) تتبعال نظام

 اإلبالغ والتحليالت وتشغيلية إدارية (HERMESنظام إدارة السجالت اإللكترونية في الصندوق 

 والمساءلة

 منصة

 منصة اإلبالغ  تشغيلية الصندوق عمالء بوابة

 منصة تحليلال  تشغيلية القطرية الصندوق صفحات

 منصة تحليلال  تشغيلية للصندوق الخارجية المتابعة لوحة

 منصة تحليلال مالية الصندوق ديون صفحة

 بيانات اإلبالغ والتحليالت  تشغيلية األثر تقييم بيانات مجموعة

 ة؛األصلي الشعوب مساعدة مرفق مشروعات بيانات قاعدة

 األصلية الشعوب تستهدف التي الصندوق مشروعات بيانات قاعدة

 بيانات اإلبالغ والتحليالت  تشغيلية

 منصة اإلبالغ والتحليالت تشغيلية NOTUS - االعتراض عدم تتبعمرفق  نظام

OmniData وإدارية وتشغيلية مالية البيانات بحيرة البيانات؛ مستودع تجريبية(؛ )نسخة 

 البيانات مصادر وجميع

 في والخارجية الداخلية

 معادال أو صلياأل شكلال

 تشكيله

 منصة تحليلال

 منصة اإلبالغ والتحليالت تشغيلية التشغيلية النتائج إدارة نظام

 معلومات متابعة لوحات :Oracle Business Intelligence متابعةال لوحات

 نائب متابعة ةلوح ؛المساعد الرئيس نائب إدارة متابعة لوحة المختلفة؛ العمليات

 التكميلية الصناديق تحليالت ؛المعرفة وإدارة االستراتيجية دائرةل المساعد الرئيس

 ،اتمشروعبال خاصة

 ةتشغيلي ،ةمالي

 منصة تحليلال

 منصة اإلبالغ تشغيلية المعونة في للشفافية الدولية المبادرة - الخارجية ابعةالمت لوحة

 بيانات اإلبالغ تشغيلية لمرفق تحفيز فقراء الريف ةالسريع اتالتقييم ءاتاستقصا بيانات

 الصغيرة الحيازات ألصحاب واالستثمار التمويل شبكة بيانات قاعدة

 والمتوسطة الصغيرة الزراعية مشروعاتوال

 بيانات اإلبالغ تشغيلية

 منصة اإلبالغ والتحليالت تشغيلية السحب طلبات تتبع نظام
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 األخرى الصندوق واستراتيجيات سياساتب الروابط

 :الواردة أدناه الصندوق واستراتيجيات سياساتب البيانات حوكمة سياسة تسترشد -1

 المؤسسية المخاطر إدارة سياسة -أوال

 المتطلبات من األدنى الحد وتحدد الصندوق في المخاطر إدارة هيكل المؤسسية المخاطر إدارة سياسة تحدد -2

 المخاطر إدارة سياسة وترسي. ةيالمؤسس نشطةاألو الصندوق عمليات في للمخاطر النشطة لإلدارة والتوقعات

 وهي. الصندوق في المخاطر ورصد وإدارة لتحديد المبادئ على قائماو ومتكامال رسميا نهجا المؤسسية

 لياتاآلو توجيهيةالمبادئ الو الحوكمة، ومسؤوليات أدوار تحديد إلى الحاجةب البيانات حوكمة بسياسة مرتبطة

 يغطي الذي التشغيلية المخاطر تصنيف قسم في سيما وال البيانات، مع بالتعامل المرتبطة المخاطر من للتخفيف

 إلدارة الثالثة الدفاع خطوط نموذج مع السياسة هذه ستتواءمو. السيبراني األمن ومخاطر المعلومات تكنولوجيا

 إدارة مكتب مثل المخاطر على المستقل اإلشراف (2) ؛المخاطر مالك (1، المكون من: )المؤسسية المخاطر

 في المستقلالتقييم  ومكتب واإلشراف مراجعةال مكتب مثل المستقلة الوظائف (3المؤسسية؛ ) المخاطر

 على نطاق للمخاطر الفعالة اإلدارة لتمكين والمسؤوليات واألدوار اإلشرافالنموذج هذا  يحدد. والصندوق

 .للصندوق الداخلية الرقابة وإطار المؤسسية المخاطر إدارة لسياسة وفقا الصندوق،

  التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية -ثانيا

 من لالستفادة إطارا التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيابشأن  الصندوق استراتيجية توفر -3

 سكانلل واالجتماعية االقتصادية الظروف وتحسين اإلنمائي األثر لزيادة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا

 قابلية مبدأ تراعي أن يجب الجديدة التطورات أن بمعنى البيانات حوكمة سياسة مع تتواءم وهي. يينالريف

 من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا استراتيجية تنفيذ في تساهم أن للسياسة ويمكن. للبيانات البيني التشغيل

 القدرات وربط معاالصو على القائمة األدوات بين للبيانات البيني التشغيل قابلية تمكين (1) :في التنمية أجل

من  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا بشأن عرفةالم إدارة تعزيز (2) المنظمة؛ على نطاق المنتشرة الرقمية

 المناسب؛ الوقت وفي دقة أكثر نحو على وتحليلها البيانات جمع تشجيع خالل من وتشاركها التنمية أجل

 .اوتنفيذه اتالمشروع تصميم في واألخالقيات واألمن البيانات جودة تعزيز (3)

 الصندوق في التقييم سياسة -ثالثا

 من المستفادة الدروس يحدد الصندوق لنتائج موضوعي تقييم إجراء على الصندوق في التقييم سياسة تنص -4

 على الصندوق التقييمات تساعد أن ويضمن والتعاون، التشاور لتعزيز الالزمة األسس ويرسي التجربة،

 أجل من والمستفيدين المانحة والجهات البرامج من المستفيدة والبلدان الرئاسية هيئاته أمام الخضوع للمساءلة

 الصندوق تركيز تعكس إنها حيث من البيانات حوكمة سياسة مع تتواءم وهي. واإلنمائية التنظيمية الفعالية

 إطار في سيما وال اإلنمائية، الفعالية من قدر أقصى لتحقيق األدلة على القائمة اإلدارة ثقافة تبني على المتزايد

 .البيانات جودة تحسين إلى السعي

 الصندوق في االبتكار استراتيجية -رابعا

 النتائج تحقيق في الموظفين ودعم لالبتكار مواتية بيئة لتهيئة يلزم ما الصندوق في االبتكار استراتيجية تحدد -5

 مصادرال الستخدام االبتكارية بالجوانب يتعلق فيما سيما وال البيانات، حوكمة سياسة مع تتواءم وهي. المتوقعة

 الدراية واكتساب الممارسات أفضل عن للبحث أخرى منظمات مع شراكات إقامة خالل من لبياناتالجديدة ل

 الصندوق في االبتكار لتعزيز بديلين بيانات مقدمي مع والعمل والتحليالت لبياناتجديدة ل مصادر استخدام في

 .األثر تحقيق أجل من

https://webapps.ifad.org/members/eb/133/docs/arabic/EB-2021-133-R-7.pdf
file:///F:/Documents/IFAD/2022/Downloads/EB-2022-137-R-X%20IFAD%20Data%20Governance%20Policy%20english.docx
https://www.ifad.org/documents/38711624/39417954/innovation_a.pdf/10eb8fb2-bd72-44c8-8934-fb868e00b13d?t=1507217812000
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 الصندوق في المعرفة إدارة استراتيجية  -خامسا

. اإلنمائية فعاليتها لزيادة المنظمة نهج من جزء (2025-2019) الصندوق في المعرفة إدارة استراتيجيةإن  -6

 وتغطي التنظيمية. فعاليةلتحسين ال الجماعية والخبرة والمعرفة المعلومات استخدام بكيفية المعرفة إدارة وتتعلق

 وتبادل األدلة على القائم للتعلم التمكينية المؤسسية البيئة وبناء المعرفة واستخدام المعرفة توليداالستراتيجية 

 مبادئ في يشتركان كالهما إن حيث من البيانات حوكمة سياسة مع االستراتيجية هذه وتتواءم. المعرفة

 .المعلومات وتبادل األدلة على القائمة القرارات

 الخاص القطاع مع لالنخراط الصندوق استراتيجية -سادسا

 الخاص التمويل تعبئة إلى 2024-2019 للفترة الخاص القطاع مع لالنخراط الصندوق استراتيجية تهدف -7

 النطاق، صغيرةال والزراعة والمتوسطة والصغيرة الصغر البالغة الريفية المؤسسات في واالستثمارات

 جميع وتخفف تقيّم وهي. الصندوق في المستهدفة للمجموعات العمل وفرص الدخل وزيادة األسواق، وتوسيع

 المتعلقة وتلك المالية، والمخاطر السمعة مخاطر ذلك في بما الخاص، القطاع مع العمل عن الناشئة المخاطر

 يجري بيانات أي إن حيثمن  البيانات حوكمة سياسة مع تتواءم وهي. المؤسسية والقدرة المهمة بانحراف

 .الصندوقفي  بياناتال جودة بمعاييرينبغي أن تفي  الخاص القطاع من جمعها

 الداخلية الرقابة إطار -سابعا

 األهداف بتحقيق يتعلق فيما مقبولة ضمانات لتوفير مصممة عملية هو الصندوق في الداخلية الرقابة إطار إن -8

معايير و مؤسسية معايير لوضع الداخلية الرقابة إطار تصميم وجرى. واالمتثال واإلبالغ بالعمليات المرتبطة

 واحد إطار في الرقابة آليات من العديد دمج إلىاإلطار  ويهدف .الداخلية الرقابة نظام لتشغيل مساءلةبشأن ال

 من رئيسيا جزءا ستكون الرقابة آليات نإ حيث من البيانات حوكمة سياسة مع تواءمو يوه. وشامل متماسك

 صلة ذات ومراجع أدوات يوفر الذي الصندوق في للرقابة الذاتي التقييم دليل سيما وال البيانات، جودة ضمان

 .الرئيسية المخاطر ومؤشرات الرقابة الفجوات في تحديد في للمساعدة

  الوثائق بالكشف عن الخاصة الصندوق سياسات -ثامنا

 عمليات وثائقبكشف  الخاصة الصندوق وسياسة (2010) الوثائق [الكشف عن] بنشر الخاصة سياسةال تنص -9

. والمساءلة الشفافية مبدأي بموجب العمل سيواصل الصندوق أن على (2022) ةالسيادي غير الخاص القطاع

 لالستخدام لبياناتعن ا الصندوق كشف البيانات حوكمة سياسة ستعزز والمبادئ، السياسات هذه مع شيااوتم

 حساسة اعتبرت إذا معينة بيانات الكشف عن عدم الصندوق يقرر ويمكن أن. والمساءلة الشفافية لزيادة العام

 بموجب السياسة. الكشف عنهاكان ال ينبغي  إذا أو سرية أو

 السجالت إدارة سياسة -تاسعا

 سجالت بإدارة الخاصة واإلجراءات والسياسات المتطلبات الصندوق في السجالت إدارة سياسة تصف -10

 جميع على تنطبق وهي. الصندوق عمل سياق في الصندوق في القوى العاملة تلقتها أو أنشأتها التي الصندوق

 بسياسة مرتبطة وهي. التنسيق ومكاتب للصندوق القطرية المكاتب ذلك في بما الصندوق، ومكاتب سجالت

 وقيود البيانات بتخزين المتعلقة الجديدة التوجيهية المبادئ مع تواءموف تسمن حيث إنها  البيانات حوكمة

 .واألمن ليهاع صولحال

 العادية المنح سياسة -عاشرا

 بما ،للصندوق االستراتيجية هدافاأل ستتحقق من خاللها مسارات ثالثة (2021) العادية المنح سياسة تحدد -11

 توافر وتحسين ،(القطري المستوى على التحليلي العمل )بما في ذلك واالستثمار السياسات بيئة تحسين ذلك في

 األخير هذا وسيستلزم. واالستدامة األثر لتعزيز االبتكاراتوتشجيع  ذات الصلة واالستفادة منها، المعرفة

 التي االبتكارات اختبار على التركيز عن فضال للفقراء، المناصرة االبتكارية والتكنولوجيا البحوث استخدام

https://webapps.ifad.org/members/eb/126/docs/arabic/EB-2019-126-R-2-Rev-1.pdf
https://www.ifad.org/ar/-/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-2024-2019-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://webapps.ifad.org/members/eb/127/docs/arabic/EB-2019-127-R-39.pdf
file:///F:/Documents/IFAD/2022/Downloads/EB-2022-137-R-X%20IFAD%20Data%20Governance%20Policy%20english.docx
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 حوكمة سياسة وستوفر جيدة، بيانات استخدام الجوانب هذه وستتطلب. وتكييفها وتجريبها الفقراء تستهدف

 البيانات بجمع المنح متلقو يقوم ما كثيرا ذلك، إلى وباإلضافة. في هذا الصدد الالزمين والدعم التوجيه البيانات

 ستفادةمن أجل اال البيانات حوكمة سياسةاتباع ، وسيكون بإمكانهم المنح في إطار متهأنشط من كجزء وتحليلها

 .يينالريف فقراءال أجل منبفعالية  بياناتهذه ال من

 والخصوصية الشخصية البيانات لحمايةالمحدثة  التوجيهية المبادئ -حادي عشر

من  ومتسقة، مالئمة ممارسات الصندوق في والخصوصية الشخصية البيانات لحماية التوجيهية المبادئ تعزز -12

 لمعالجة واإلدارية والتشغيلية والمؤسسية الخاصة باألعمال الصندوق احتياجات (1) :بين التوازنأجل تحقيق 

 في الحق وتحديدا الشخصية، لبياناتهم المناسب االستخدام في األفراد حقوق (2) الشخصية؛ البيانات

 والخصوصية الشخصية البيانات لحماية المتحدة األمم مبادئ مع التوجيهية المبادئ وتتواءم. الخصوصية

 التوجيهية المبادئ تتسق ذلك، على وعالوة. النظيرة للمؤسسات مماثلة توجيهية ومبادئ سياسات إلى وتستند

 وسياسة الوثائق، الخاصة بنشرالصندوق  سياسة ذلك في بما الحالية، وإجراءاته وسياساته الصندوق قواعد مع

 الثمانية األساسية المبادئ على الضوء التوجيهية المبادئ وتسلط. السلوك قواعد ومدونة السجالت، إدارة

 الغرض؛ تقييد (2) والشفافة؛ والعادلة المشروعة المعالجة (1) :الصندوق في الشخصية البيانات لحماية

 البيانات نقل (7) األمن؛ (6) التخزين؛ قيود (5) البيانات؛ دقة (4) األدنى؛ الحد إلى البيانات تقليل (3)

 أن من الرغم على نهإ حيث من بالسياسة التوجيهية المبادئ وترتبط. واالستعراض المساءلة (8) الشخصية؛

 البيانات حماية مسائل تغطي ال السياسة فإن البيانات، حوكمة من امهم اجزءتشكالن  والخصوصية الحماية

.التحديد وجه على البيانات وخصوصية
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 بالسياسات المرتبطة المخاطر لمعالجة تخفيفال استراتيجيات

 األثر تخفيف المخاطر

 والسياسات األهداف مع المواءمة عدم :ستراتيجيةاال

 لجميع العام االستخدام عدمو للصندوق؛ الحالية االستراتيجية

 كأصل البيانات

 المواءمة لضمان األخرى الصندوق واستراتيجيات سياساتب روابطال تحديد

 .االتساق عدم أو التناقض وتجنب

 إلرشاد البيانات أصول جميع استخدام لضمان للبيانات البيني التشغيل قابلية تمكين

 .للصندوق االستراتيجي التوجه

 للتكاليف أولي تقدير وأجراء. العمل خطة في للميزانية واضحة احتياجات تحديد غير كافية ميزانية :التنفيذ – ماليةال

 .الميزانية احتياجات لتقييم بانتظام تحديثه يجريوس السياسات وضع من كجزء

 يتعلق فيما البيانات لرقابة معايير وجود عدم :التنفيذ – تشغيليةال

 بياناتحصول على الال وإدارة ،ومكانها البيانات استخدام بكيفية

 المختلفة لألدوار المناسبة

 وفقا بياناتحصول على الال بشأن البيانات لرقابة توجيهية ومبادئ معايير وضع

 .الصندوق في للرقابة الذاتي التقييم لدليل

 تكنولوجيا موارد نقص :التكنولوجياو التنفيذ – تشغيليةال

 واالتصاالت المعلومات

 لكل االتكنولوجيمن  االحتياجاتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع شعبة  تحديد

 من مرحلة لكل متاحة ستكون الموارد أن على واالتفاق العمل مجاالت من مجال

 .العمل خطة مراحل

 من والتحقق البيانات جودة مجاالت بشأن العمل خطة في واقعية أهداف وضع بالكاملات غير المنفذة المشروع :التنفيذ - البرامج تنفيذ

 بياناتحصول على الالو والتصنيف؛ الوصفية والبيانات البيانات معاييرو صحتها؛

 على القائمة الثقافة البيانات؛ نشرو والتحويل؛ والمشاركة البيني التشغيل وإمكانية

 للبيانات الفعال االستخدام على والقدرة الصلة ذات التقنية المهاراتو البيانات؛

 عليها. العليا اإلدارة وتوافق والحوكمة

 في القوى العاملة من تأييد وجود عدم :التنفيذ - تنفيذ البرامج

 الصندوق

 حوكمة أهميةب الموظفين توعية. السياسة وتوصيل العليا اإلدارة دعم ضمان

 .وحوكمتها البيانات استخدام في الموظفين قدرات وتنمية. البيانات

 وعدم االزدواجية، )بسبب جيدة بيانات إلى االفتقار :السمعة

 (وما إلى ذلك واضحة، وصفية بيانات وجود

 البنية ووجود البيانات مديري تدريب وضمان بالكامل، الجودة عمل إطار تنفيذ

 .واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الالزمة التحتية

 مراعاةو. الشخصية غير البيانات مع بتناول مرتبطة وآليات توجيهية مبادئ وضع التشغيلية أو المالية أو اإلدارية البيانات استخدام إساءة :السمعة

 .لذلك وفقا معها التعامل يجري التي الشخصية غير البيانات ونوع حجم

 بيانات توافر عدم بسبب للشفافية المتصور االفتقار :السمعة

 الصندوق

 العثور إمكانيةو للنشر القابلة الصندوق بيانات جميع إتاحة لضمان إجراءات وضع

 .المناسب الوقت في اإلنترنت شبكة على بسهولة عليها

 العثور إمكانيةو للنشر القابلة الصندوق بيانات جميع إتاحة لضمان إجراءات وضع الصندوق بيانات إبراز عدم :السمعة

 .المناسب الوقت في اإلنترنت شبكة على بسهولة عليها
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 الدولية المعايير

 اإلحصائية للتصنيفات العالمية المتحدة األمم قائمة (1)

 ة الوصفي والبيانات اإلحصائية البياناتتبادل  منصة (2)

 والبيانات اإلحصائية البيانات نمذجة بشأن ألوروبا االقتصادية المتحدة األمم للجنة التوجيهية المبادئ (3)

 الوصفية

 اإلحصائية االستقصائية للدراسات التوجيهية ومبادئها المتحدة األمم معايير (4)

 ة من أجل اإلحصاءات الرسميةالجود ضمانألطر  المتحدة األممدليل  (5)

 البيانات توثيق مبادرة (6)

 دبلنل األساسية الوصفية البيانات تعاريف (7)

 اإلحصائي إلنتاجل هيكل مشترك (8)

  اإلحصائيةاألعمال  عملياتل العام موذجالن (9)

 اإلحصائية لمعلوماتالعام ل موذجالن (10)

 

https://unstats.un.org/unsd/classifications/
http://www.sdmx.org/
http://www.sdmx.org/
http://www.sdmx.org/
https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/USA_standards_stat_surveys.pdf
https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf/
https://ddialliance.org/
https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/II.+The+Model
https://statswiki.unece.org/download/attachments/75564118/GSIM%20Brochure%20VADIM.pdf?api=v2
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 في البيانات حوكمة سياسة في إطار وضع البيانات حوكمة وممارسات سياساتل المعايير المرجعية

 الصندوق

 عملية في جرى إدراجها التي الدولية المالية والمؤسسات والمنظمات المتحدة األمم وكاالت أدناه القائمة توضح -1

 أو مع مختلفة طرق بعدة تنفيذها يجري البيانات حوكمة أن اإلشارة إلى المهم ومن. المرجعية المعايير وضع

 باإلضافةو. مؤخرا إال التحديات لهذه تتصد لم المنظمات من العديد إن حيث فعلية استراتيجية أو سياسة بدون

 .البيانات بحوكمة يتعلق فيما النضج من متفاوتة مستوياتإلى  المنظمات وصلت ذلك، إلى

 الصندوق في البيانات حوكمة مشهد -أوال

  والخصوصية الشخصية البيانات لحماية التوجيهية المبادئ بشأن رئيسال نشرة -الصندوق 

 التنمية أجل من واالتصاالت المعلومات تكنولوجيابشأن  الصندوق استراتيجية 

 بنشر الوثائق الخاصة الصندوق ةسياس 

 الصندوق في المؤسسية المخاطر إدارة سياسة 

 المتحدة األممفي  بياناتال لحوكمة الخارجية المبادرات-ثانيا

 2022-2020 للفترة لبياناتبشأن ا العام األمين استراتيجية 

 والخصوصية الشخصية البيانات حماية بشأن المتحدة األمم مبادئ 

 الرقمي للتعاون العام األمين طريق خارطة 

 الرسمية لإلحصاءات األساسية المتحدة األمم مبادئ 

 البيانات بشأن توجيهية مذكرة :ةحمايالوواألخالقيات  البيانات خصوصية :اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 

 2030 عام خطة تحقيق أجل من الضخمة

  البيانات حوكمةوالمبادئ التوجيهية المتعلقة ب سياساتال :المتحدة ألممالمتخصصة ل وكاالتال -ثالثا

 لألمم المتحدة والزراعة األغذية منظمة 

 والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر 

 اإلنمائي المتحدة األمم برنامج 

 2025-2020 البيانات تحويلبشأن  الالجئين لشؤون الساميةألمم المتحدة ا مفوضية استراتيجية 

 الشخصية البيانات حماية بشأن (اليونيسفالمتحدة للطفولة )منظمة األمم  سياسة 

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب 

 والخصوصية الشخصية البيانات لحماية العالمي األغذية برنامج دليل 

 الجوية لألرصاد العالمية للمنظمة الموحدة البيانات سياسة  

 البيانات بشأن العالمية الصحة منظمة مبادئ 

  البيانات حوكمةوالمبادئ التوجيهية األخرى المتعلقة ب سياساتال -رابعا

 العامة البيانات حمايةبشأن  التحاد األوروبيا الئحة  

 والزراعة األغذية لمنظمة اإلحصائية األنشطة حوكمة تحسينل لبياناتا وسياسات البيانات حوكمة مقترح 
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 الرقمي العصر في الصندوق في واإلحصاءات البيانات بشأن الشاملة الدولي النقد صندوق استراتيجية 

 األمريكية للبلدان التنمية مصرف 

 بياناتال حوكمةالبنك اإلسالمي للتنمية بشأن  سياسة  

 والبيانات في منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي حصاءاتحوكمة اإل  

 حصول على ال بشأن الدولي البنك سياسةو ؛الدولي البنك لمجموعة الشخصية البيانات خصوصية سياسة

 .معلوماتال

 الصندوق في المانحة لبلدانفي ا البيانات حوكمةالوطنية ل سياساتال -خامسا

 المتحدة لوالياتفي ا البياناتالفيدرالية بشأن  ستراتيجيةاال 

 المتحدة لمملكةبشأن البيانات في ا الوطنية ستراتيجيةاال 

 1الجدول 

 جرى التي الوطنية والكيانات الدولية المالية والمؤسسات المتحدة األمم لوكاالت البيانات حوكمة لسياسات موجزة مقارنة

 الصندوق في البيانات حوكمة سياسة وضع أثناء استعراضها

 األمم كيانات
 المتحدة/المؤسسات

 كياناتالالدولية/ المالية
 وطنيةال

 الشبكي رابطال

 وملخص

 حوكمة وممارسات سياسات وصف
 البيانات

 يتعين التي المقترحة العناصر
 في فيها النظر / اعتمادها
 في البيانات حوكمة سياسة

 الصندوق

 األمم مفوضية -1

 السامية المتحدة

 الالجئين لشؤون

نُهج استخدام  تقييم 

المعلومات  وإدارة البيانات

 المفوضية في

 والممارسات النهج وصف

 لموظفي المعيارية

 في وشركائها المفوضية

 ومعالجة وتصنيف جمع

 البيانات وإدارة وتخزين

 التشغيلية

 لموظفي معيارية جونهُ  ممارسات

 الشركاء وكذلك المفوضية

 وصوامع االمركزي بيانات إدارة 

 للمعلومات

 محدود بيني تشغيل إمكانية

 البيانات لمشاركة محدودة منصات

 المعيارية الممارسات إدراج

 الصندوق لموظفي فقط

 االستشاريين والخبراء

 والمتدربين

 البيانات صوامع معالجة

 البيني التشغيل قابلية تعزيز

 للبيانات

 البيانات مشاركة تعزيز

 عليها العثور وإمكانية

 البيانات تحويل استراتيجية

2020-2025 

 عن تشغيلية معلومات

 والمساعدة الحماية تقديم

 لألوضاع معينة كاستجابة

 المختلفة

 توجيهية مبادئ تشمل

 أولوية ذات إجراءات تشمل

 رفيعةال القيادة الحوكمة هيكل يشمل

 العليا واإلدارة المستوى

 معايير إلى الحاجة بين التوازن تحقق

 إلدارة مركزية وأدوات وعمليات ونظم

 اإلقليمية/المحلية واالحتياجات البيانات

 قدرات وتعزز البيانات ثقافة تراعي

 الموظفين

 البيانات مكتبة :البيانات لنشر بيانات بوابة

 مركز وإنشاء للمفوضية التابعة الجزئية

  جديد مشترك بيانات

 الدولي البنك مع التعاونمركز 

 في توجيهية مبادئ إدراج

 السياسة

 وقت في العمل خطة وضع 

 الحق

 رفيعةال القيادات إشراك اقتراح

 المديرين وكبار المستوى

 على المترتبة اآلثار في النظر

 الالمركزية

 األمم برنامج -2

 اإلنمائي المتحدة

منصات  –مبادئ البيانات 

 مجموعات البيانات

 العلمية البيانات استخدام إعادة إلى تشير

 البيانات قيمة لزيادة البيني التشغيل وقابلية

 إلى أقصى حد

 توجيهية مبادئ تشمل

 بيانات استخدام إعادة تشجيع

 الصندوق

 في توجيهية مبادئ إدراج

 السياسة

https://www.unhcr.org/5dd4f7d24.pdf
https://www.unhcr.org/5dd4f7d24.pdf
https://www.unhcr.org/5dd4f7d24.pdf
https://www.unhcr.org/5dc2e4734.pdf
https://www.unhcr.org/5dc2e4734.pdf
https://data.undp.org/data-principles/
https://data.undp.org/data-principles/
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 األمم كيانات
 المتحدة/المؤسسات

 كياناتالالدولية/ المالية
 وطنيةال

 الشبكي رابطال

 وملخص

 حوكمة وممارسات سياسات وصف
 البيانات

 يتعين التي المقترحة العناصر
 في فيها النظر / اعتمادها
 في البيانات حوكمة سياسة

 الصندوق

 البيانات لحوكمة مبادئ 8

 المتحدة األمم برنامج في

 اإلنمائي

مركز البيانات: بيانات 

 التنمية البشرية

 

 رفيعةال القيادة الحوكمة هيكل يشمل

 العليا واإلدارة المستوى

 حوكمة مسؤول :جديدة أدوار تعيين
 / الفنيين البيانات علماء / البيانات

 البيانات ن علىمشرفوال / نوالمحلل

 قدرات وتعزيز البيانات ثقافة دعم

 الموظفين

 مع بالتعاونأُعد  لبياناتل موحد هيكل

 :للحوسبة الدولي المتحدة األمم مركز

 NextGen بيانات مركز

 منصة :البيانات لنشر بيانات بوابة

 البياناتمجموعات 

 لوحات مع البشرية للتنمية بيانات

 مواضيعية وتقارير معلومات

 مبادرة معايير مع متماشية وصفية بيانات

 البيانات توثيق

 األمم منظمة -3

 للطفولة المتحدة

الحوكمة الرشيدة للبيانات 

 المتعلقة باألطفال

 

 المتعلقة "البيانات إلى فقط تشير

 على المهمة البياناتتركز  - باألطفال"

 البيانات بحوكمة المعنيين الموظفين تعيين

 البيانات حوكمة - )رئيس وتحليلها

 البيانات شعبة في واالستراتيجية

 والرصد( والتخطيط والتحليالت

 

 ذات البيانات على التركيز

 الصندوق بمهمة الصلة

 لتنسيق رفيع منصب في النظر

 الصندوق في البيانات حوكمة

 إلدارة التقنية المناصب وكذلك

 )علماء البيانات ومعالجة

 ونظم والمشرفون، البيانات،

 الجغرافية، المعلومات

 في اآللي التعلم ومتخصصو

 وما االصطناعي، الذكاءمجال 

 ذلك( إلى

 بشأن لليونيسف منفصلة سياسة توجد 

 الرئيسية المالية البيانات إدارة

 البيانات هيكل في النظر

 الرئيسية

 األمم مكتب -4

 لتنسيق المتحدة

 اإلنسانية الشؤون

المبادئ التوجيهية لمكتب 

األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية بشأن 

 المسؤولية عن البيانات

 جميع على التوجيهية المبادئ تنطبق

 مكتب يديرها التي التشغيلية البيانات

 تُدار أو مباشرة، اإلنسانية الشؤون تنسيق

 اإلنسانية، الشؤون تنسيق مكتب عن نيابة

 في اإلنسانية اعلةالف الجهات تديرها أو

 تنسيق مكتب ينسقها التي األنشطة إطار

 .االستجابات مختلف في اإلنسانية الشؤون

 وليس البيانات مسؤولية مفهوم إلى تشير

 االمتثال على دالالت لها التي الحوكمة،

 والجزاءات

 مسؤولية مبادئ على الضوء تسلط

 البيانات

 على وتركيز البيانات استخدام ثقافةتوجد 

 القدرات تعزيز

 اإلنسان حقوق على قائم نهجيوجد 

 يتمحور حول اإلنسان - البيانات لحوكمة

 بالشمول ويتسم

 توجيهية مبادئ إدراج

 في البيانات ثقافة تعزيز

 الصندوق

 والشمول التمحور حول اإلنسان

 

https://data.undp.org/data-principles/
https://data.undp.org/data-principles/
https://data.undp.org/data-principles/
https://hdr.undp.org/data-center
https://hdr.undp.org/data-center
https://www.unicef.org/globalinsight/good-governance-childrens-data
https://www.unicef.org/globalinsight/good-governance-childrens-data
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/60050608-0095-4c11-86cd-0a1fc5c29fd9/download/ocha-data-responsibility-guidelines_2021.pdf
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/60050608-0095-4c11-86cd-0a1fc5c29fd9/download/ocha-data-responsibility-guidelines_2021.pdf
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/60050608-0095-4c11-86cd-0a1fc5c29fd9/download/ocha-data-responsibility-guidelines_2021.pdf
https://data.humdata.org/dataset/2048a947-5714-4220-905b-e662cbcd14c8/resource/60050608-0095-4c11-86cd-0a1fc5c29fd9/download/ocha-data-responsibility-guidelines_2021.pdf
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 األمم كيانات
 المتحدة/المؤسسات

 كياناتالالدولية/ المالية
 وطنيةال

 الشبكي رابطال

 وملخص

 حوكمة وممارسات سياسات وصف
 البيانات

 يتعين التي المقترحة العناصر
 في فيها النظر / اعتمادها
 في البيانات حوكمة سياسة

 الصندوق

 من البيانات ذلك في بما للبيانات، بوابة

 الثانوية المصادر

 حماية مبادئ -5

في  بياناتال
 األغذية برنامج

 العالمي

 األغذية برنامج دليل
 البيانات لحماية العالمي

 والخصوصية الشخصية

 

األسس الرقمية: التحول 

 تنا ضدومكافحالرقمي 

 الجوع

 

 

 

 

 المعالجة على السياسة نطاق يقتصر

 للبياناتعلى حد سواء  واآللية اليدوية
برنامج األغذية  من للمستفيدين الشخصية

 وتنطبق. المحتملين والمستفيدين العالمي

 أنشطة جميع على التوجيهية المبادئ

. التوزيع طريقة عن النظر بغض البرامج

 المعلومات التوجيهية المبادئ تتناول وال

. المصدر مجهولة المجمعة واإلحصاءات

 البيانات معالجة تغطي ال أنها كما

 المعلومات أو البشرية للموارد الشخصية

 / الحكومية غير بالمنظمات المتعلقة

 .الموردين أو البائعين أو المنفذين الشركاء

 تكنولوجيا يستخدم :الرقمية األسس تقرير

 تحليالت لتسخير واالتصاالت المعلومات

 البيانات

 والتوصيل األتمتة ثيتحد

 )المدير المستوى رفيعةال قيادةتشمل ال

 التنفيذي(

 سياسة وحدود نطاق تحديد

  الصندوق في البيانات حوكمة

في  بياناتال مبادئ -6

 الصحة منظمة

 العالمية

مبادئ البيانات في منظمة 

 الصحة العالمية

 التي الصحية" "البيانات إلى فقط تشير

 المهمة على تركز

 ذات البيانات على التركيز

 وتحديد الصندوق بمهمة الصلة

 السياسة نطاق

 البيانات سياسة -7

 للمنظمة الموحدة

 لألرصاد العالمية

 الجوية

سياسة بيانات المنظمة 

 العالمية لألرصاد الجوية

 للقرن الحادي والعشرين

 

 والمناخ الطقس عمليات مراقبةتشير إلى 

 األعضاء الدول بياناتتربط  السياسة

 تعالجها التي النهائية اإلجمالية بالبيانات

 وتنشرها المنظمة

 الدولتقديم  على كبير بشكل تعتمد

 الوقت في عالية الجودة بياناتل األعضاء

 المحدد

 تنسيق تحدياتالتصدي ل اأساس تتناول

 األعضاء الدول قبل من البيانات مشاركة

 للبيانات لمحتملةا عتباراتاال

 الواردة بالصندوق المتعلقة غير

 إدارة وحدات/الحكومات من

 اتالمشروع

العامة  الئحةال -8

 التحاد األوروبيل

 حمايةبشأن 

  البيانات

تحاد الالالئحة العامة ل

حماية بشأن  األوروبي

 البيانات

 الرئيس نشرةب مشمولة الشخصية البيانات أنواع جميع تغطي
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 األوروبي االتحاد الئحة

 الحر التدفق بشأن

 الشخصية غير للبيانات

الئحة االتحاد األوروبي 

للبيانات بشأن التدفق الحر 

 غير الشخصية

قانون البيانات في االتحاد 

 األوروبي

االستراتيجية األوروبية 

 بشأن البيانات

 الشخصية غير البيانات على تركز

 قيمة زيادة لتسهيل والمشاركة/النقل

 على أقصى حد الشخصية غير البيانات

 ونقلها البيانات توافر على تشجع

 الشخصية غير بياناتالحصول على وال

 البيانات لىع العادل صولحال على تركز

 واستخدامها

 الشخصية البيانات بين واضحتميز بشكل 

 إدارتها وكيفية الشخصية وغير

 واضحبشكل  التمييز في النظر

 وغير الشخصية البيانات بين

 إدارتها وكيفية الشخصية

https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/e8d24e70cc11448383495caca154cb97/download/
https://www.wfp.org/publications/digital-foundations-digital-transformation-and-our-fight-against-hunger
https://www.wfp.org/publications/digital-foundations-digital-transformation-and-our-fight-against-hunger
https://www.wfp.org/publications/digital-foundations-digital-transformation-and-our-fight-against-hunger
https://www.wfp.org/publications/digital-foundations-digital-transformation-and-our-fight-against-hunger
https://www.who.int/data/principles
https://www.who.int/data/principles
https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/wmo-data-policy-21st-century
https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/wmo-data-policy-21st-century
https://gdpr.eu/
https://gdpr.eu/
https://gdpr.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1807&from=EN
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fair-access-and-use-data
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/data-act-proposal-regulation-harmonised-rules-fair-access-and-use-data
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/strategy-data
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 األمم كيانات
 المتحدة/المؤسسات

 كياناتالالدولية/ المالية
 وطنيةال

 الشبكي رابطال

 وملخص

 حوكمة وممارسات سياسات وصف
 البيانات

 يتعين التي المقترحة العناصر
 في فيها النظر / اعتمادها
 في البيانات حوكمة سياسة

 الصندوق

 استراتيجية  -9

 النقد صندوق

 بشأن الدولي
 البيانات

 واإلحصاءات

االستراتيجية الشاملة بشأن 

البيانات واإلحصاءات في 

الصندوق في العصر 

 الرقمي

 

 الصندوق مراقبة تستند :التشغيلية البيانات

 خصيصا مصمم سياسات حوار إلى

 بلد لكل المحلي والواقع المحددة للظروف
 على القطرية األفرقة وتحصل. عضو

 السلطات تستخدمها التي البيانات

 )"البيانات اتالسياس ألغراض

 التشغيلية"(

 محاور 3 على ستراتيجيةاال تركز

 والذكاء( واالبتكار )التكامل

من  حتياجاتاال تحديد تتسم بالسرعة في

 البيانات

 البيانات من لالستفادة طموحتتسم ب

 االصطناعي والذكاء الضخمة

 السلس صولحال تأمين إلى أيضا تسعى

 صندوق داخل ومشاركتها البيانات لىع

 الدولي النقد

 البلدان عبر البيانات لمقارنة أكبر قابلية

 البيانات في الضعف نقاط تعالج

 لحوكمة منفصلة هجنُ  في النظر

 البيانات مقابل التشغيلية البيانات

 اإلدارية

 مع التعامل كيفية في النظر

 المصادر من البيانات

 وخاصة الخارجية،

 إدارة وحدات/الحكومات

 اتالمشروع

 من تمكّن التي النُهج في النظر

 وإمكانية بياناتحصول على الال

 الصندوق داخل عليها العثور

 نقاط لمعالجة هجنُ  في النظر

 وتحسين البيانات في الضعف

 البيانات جودة

 التنمية مصرف -10

 األمريكية للبلدان

سياسة الحصول على 

 المعلومات

 

 المعلومات :مشمول غير كاستثناء مدرجة

 نشر يجري لن. المؤسسيةاإلدارية 

 ،يةالمؤسس نفقاتالب المتعلقة المعلومات

 وثيقة حالة في إال العقارات، ذلك في بما

 وكما للمصرف السنوية الميزانية برنامج

 ربعال األعمال تقارير في إليه مشار هو

 .السنوية

 معلوماتحصول على الال سياسة تُنظم

 الجمهور صولح الدولي بالبنك الخاصة

 البيانات ذلك في بما المعلومات، لىع

حصول لل مختلفة نظم تطبيق

 -الكشف عنها و بياناتعلى ال

معاملة  الحساسة لبياناتا معاملة

 خاصة

 البيانات نشر تنظيم في النظر

 سياسات بموجب عنها والكشف

 لصندوقفي ا الحالية الكشف

 البنك سياسة -11

 سياسة - الدولي

 خصوصية

 البيانات

السياسة المتعلقة 

بخصوصية البيانات 

 الشخصية

 حوكمة إجراءات وثيقة

 متاحة )غير البيانات

 للجمهور(

 البيانات تبادل بروتوكول

 والمعلومات واستخدامها،

 وتصنيف العامة،

 فيها والتحكم المعلومات

(21A.6 AMS) 

 مشاركة كيفيةبشأن  أدلة

 للبيانات الدولي البنك

 واستخدامها

 تتعلق معلومات أي :الشخصية البيانات

 تطبق. عليه التعرف يمكن أو محدد بفرد

 البيانات حمايةعلى  معيارية ممارسة

 الشخصية

رفيعة  حوكمة هيئة على الهيكل يحتوي

 اإلداريين المديرين تضم بياناتالمستوى لل

 القيادة مستوى - األربعة

 البيانات لحوكمة توجيهية لجنةتشمل 

 3و أعضاء 9) رئيس نائب 12 من مؤلفة

 هيئة من التوجيهات يتلقون مراقبين(

 التنفيذ ويديرون الحوكمة

 واحدة :للبيانات نيمختلفت نيلجنتتشمل 

معنية  واألخرى التنمية ببيانات معنية

 ةيالمؤسس بياناتبال

 البيانات لتنسيق منسقة معاييرتشمل 

 معايير مع وتتواءم ونشرها؛ وأرشفتها

 مفردات معاييرو البيانات؛ توثيق مبادرة

 التشغيل قابلية لتعزيز البيانات كتالوج

 البيني

 الرئيس نشرة في ةمشمول
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 رفيعةال القيادات إشراك اقتراح

 المديرين وكبار المستوى

 البياناتمعايير  استخدام تعزيز

 يتماشى بما الوصفية البياناتو

 الدولية المعايير مع

https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp020918-overarching-strategy-on-data-and-statistics-at-the-fund-in-the-digital-age.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp020918-overarching-strategy-on-data-and-statistics-at-the-fund-in-the-digital-age.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp020918-overarching-strategy-on-data-and-statistics-at-the-fund-in-the-digital-age.ashx
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/PP/2018/pp020918-overarching-strategy-on-data-and-statistics-at-the-fund-in-the-digital-age.ashx
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35167427
https://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35167427
https://ppfdocuments.azureedge.net/ca36fdc4-5191-4d89-a49d-6189a98bad86.pdf
https://ppfdocuments.azureedge.net/ca36fdc4-5191-4d89-a49d-6189a98bad86.pdf
https://ppfdocuments.azureedge.net/ca36fdc4-5191-4d89-a49d-6189a98bad86.pdf
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/17edbe3e-480a-4ee4-91d7-c6a4e2ae9f32Annex1
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/17edbe3e-480a-4ee4-91d7-c6a4e2ae9f32Annex1
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/17edbe3e-480a-4ee4-91d7-c6a4e2ae9f32Annex1
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/17edbe3e-480a-4ee4-91d7-c6a4e2ae9f32Annex1
https://policies.worldbank.org/en/policies/all/ppfdetail/17edbe3e-480a-4ee4-91d7-c6a4e2ae9f32Annex1
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 األمم كيانات
 المتحدة/المؤسسات

 كياناتالالدولية/ المالية
 وطنيةال

 الشبكي رابطال

 وملخص

 حوكمة وممارسات سياسات وصف
 البيانات

 يتعين التي المقترحة العناصر
 في فيها النظر / اعتمادها
 في البيانات حوكمة سياسة

 الصندوق

منظمة  إحصاءات -12

التعاون والتنمية 

في الميدان 
 االقتصادي

 البيانات وحوكمة

حماية البيانات الشخصية 

في منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان 

 االقتصادي

 الرئيس نشرةفي  مشمولة الشخصية البيانات

PB/2021/15 

 ستراتيجيةاال -13

بشأن الفيدرالية 

في  البيانات

 الواليات المتحدة

 الفيدراليةستراتيجية اال

البيانات في الواليات بشأن 

 المتحدة

 والشفافية المساءلة على تركز

 ستراتيجيا كأصل البيانات من تستفيد

 بمثابةتعمل  مبادئ 10 على تحتوي

 زمان لكل صالحة وممارسات توجيهات

 سنوات( 10-5 لمدة طموحا هدفا 40)

 للعمل وخطوات

 وتعزز البيانات تقدر ثقافة بناء على تؤكد

 للبيانات العام االستخدام

 سنوية عمل بخطةالتنفيذ  يسترشد

 العمل خطواتو

 أهمية على الضوء تسليط

من  استراتيجي كأصل البيانات

 ربطال - والمساءلة الشفافية أجل

 لشفافية الدولية المبادرةب

 المعونة

 استخدام ثقافة بناء في النظر

 الصندوق في البيانات

 وقت في عمللل خطة وضع

 المراحل في )النظر الحق

 العمل( خطة وضع عند السنوية

 ستراتيجيةاال -14
الوطنية بشأن 

في  البيانات

 المتحدة لمملكةا

االستراتيجية الوطنية 
بشأن البيانات في المملكة 

 المتحدة

 اإلدارية البيانات االستراتيجية تغطي
 وهي - المعامالتبيانات و والتشغيلية

 تشغيل عملية في جمعها يجري بيانات

 إلى باإلضافة - األعمال أو الخدمات

 .واإلحصائية التحليلية البيانات

يمكن أن  مدى إلى أي النظر
 البيانات الصندوق سياسة تشمل

 حد على والتشغيلية اإلدارية

 البيانات ذلك في بما سواء،

 .المالية

 

 

https://www.oecd.org/general/data-protection.htm
https://www.oecd.org/general/data-protection.htm
https://www.oecd.org/general/data-protection.htm
https://www.oecd.org/general/data-protection.htm
https://strategy.data.gov/
https://strategy.data.gov/
https://strategy.data.gov/
https://www.gov.uk/guidance/national-data-strategy
https://www.gov.uk/guidance/national-data-strategy
https://www.gov.uk/guidance/national-data-strategy

