
  1 2021بيان الخصوصية للمشاركين في منتديات شراكة الصندوق العالمي شباط/فبراير 

 
 

 

 

 

 

 

بيان الخصوصية للمشاركين في منتديات الشراكة التابعة للصندوق 

 العالمي

 
افية  يلتزم الصندوق العالمي باحترام كرامة األفراد وخصوصيتهم مع تحقيق التوازن بين هذه الحقوق وقِيَم الصندوق العالمي المتمثلة في الشف

 العالمي على أداء رسالته. والمساءلة وقدرة الصندوق  

 
 متى يُطبَّق بيان الخصوصية هذا؟  .1

 
يوضح بيان الخصوصية هذا الكيفية التي يجري بها جمع البيانات المقدمة ِمن قِبلك واستخدامها للمشاركة في منتدى الشراكة. كما يشرح  

الشراكة األشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً.  الخيارات والحقوق المتاحة لك. وال يستهدف اختيار المشاركين في منتديات 

د، أو يمكن استخدامها لتحديد، هوية أي أشخاص تقل   ويُرجى من المشاركين عدم جمع أي معلومات شخصية أو اإلفصاح عنها والتي تُحد ِ

دوق العالمي أي بيانات شخصية للقُصَّر  أعمارهم عن خمسة عشر عاماً في ما يتعلق بالمشاركة في منتديات الشراكة. وال يستخدم الصن 

 ألغراض التصنيف أو التسويق. 

 
 ما هي المعلومات التي ستُجَمع عنك وكيف ستُستخَدم؟  .2

 
أن  سيعمل الصندوق العالمي على معالجة المعلومات الشخصية للمشاركين لالضط الع بواليته باعتباره منظمة دولية. وهذا يعني 

ع المعلومات بُْغَية ضمان شمولية منتديات الشراكة من خالل البث المباشر و/أو تسجيل الجلسة الختامية  الصندوق العالمي يسعى إلى جم

بتوقيت   14:45إلى الساعة  13:00آذار/مارس من الساعة  15من منتديات الشراكة المقرر عقدها يوم االثنين  السادسةالعالمية للنسخة 

 رئية التي تتضمن صور المشاركين وأصواتهم.  وسنجمع المقاطع الصوتية والم .وسط أوروبا

 

 ال يطلب الصندوق العالمي المعلومات الشخصية ألي شخص غير المشارك،

ويجب أال تُقدَّم أي معلومات من هذا القبيل. وستُتَاح المعلومات الشخصية للمشاركين ألمانة الصندوق العالمي في جنيف، سويسرا،  

ضرورة، للمشاركين واألعضاء اآلخرين بُْغَية تيسير الحضور والمشاركة في منتديات الشراكة. ولن  وعدٍد من مقدمي الخدمات، وعند ال 
يُفصح الصندوق العالمي عن معلومات اختيارية للمشاركين اآلخرين، ال سي ما المعلومات التي قد تكشف عن الخلفية المتعلقة بالصحة أو  

الجيوسياسية أو االجتماعية الثقافية. وعلى الرغم من ذلك، ستُقيَّم هذه المعلومات داخل  الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي أو الخلفية 
 الصندوق العالمي بُْغَية ضمان تحقيق مشاركٍة شاملٍة ومتنوعٍة في منتديات الشراكة. 

 
 إلى متى سيحتفظ الصندوق العالمي بمعلوماتي؟  .3

 
 .المنتدى اختتام عقب وتنفيذها العالمي للصندوق  المستقبلية االستراتيجيةطوال فترة صياغة   بمعلوماتكم فظ نحت  سوف 

 
 كيف يحمي الصندوق العالمي معلوماتي؟  .4

 
افق مع  يُطب ِق الصندوق العالمي سياسات إدارة البيانات والخصوصية وأمن المعلومات، بما في ذلك تدابير الرقابة اإلجرائية والتقنية، بما يتو

 . 27001ممارسات أمن المعلومات المنصوص عليها في معيار المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس رقم أفضل 

 

 
 عدم تقديم معلوماتي؟ ماذا لو قّررتُ  .5

 
يمكنك أيضاً المشاركة من دون تقديم أي معلومات شخصية اختيارية، ال سي ما المعلومات التي قد تكشف عن الخلفية المتعلقة بالصحة أو  

 الجنسانية أو الميل الجنسي أو الخلفية الجغرافية السياسية أو االجتماعية الثقافية. الهوية 

 
 بمن يمكنني االتصال إذا كانت لدي استفسارات حول معلوماتي الشخصية؟ .6
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بـ   يُمكنك أن تطلب في أي وقت تصحيح معلوماتك الشخصية أو حذفها والمتعلقة بالمشاركة في منتديات الشراكة. ندعوك لالتصال 

personaldataprotection@theglobalfund.org  .إذا كانت لديك استفسارات حول معلوماتك الشخصية 

 
اإللكتروني المعين الذي تستخدمه إلرسال  لحمايتك، سنقوم فقط بتنفيذ الطلبات المتعلقة بالمعلومات الشخصية المرتبطة بعنوان البريد 

 طلبك إلينا، وقد نحتاج إلى التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. 

 
سنسعى لالمتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عملياً. وفي بعض الحاالت، قد نحتاج إلى االحتفاظ بمعلومات معينة إذا اقتضت المصلحة  

وق اآلخرين وحرياتهم؛ وسالمة عمليات المراجعة أو التحقيق أو التحكيم أو اإلجراءات  العامة ذلك، مثل سالمة األفراد وأمنهم؛ وحق

 القضائية؛ و/أو حفظ السجالت أو األغراض القانونية. 

 
 االمتيازات والحصانات  .7

 
ازات والحصانات  ال يجوز تفسير أي شيٍء وارٍد في بيان الخصوصية هذا أو في ما يتعلق به على أنه تنازل، صريح أو ضمني، عن االمتي 

أي  المكفولة للصندوق العالمي بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون العرفي الدولي أو أي مواثيق أو معاهدات أو اتفاقيات دولية أو 

 قوانين وطنية. 
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