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إخالء املسؤولية  /الحقوق القانونية
ُ
قامت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بتصميم وإعداد هذا املنشور بعنوان "سياسة إدارة البيانات" ،ومرجعها رقم ( P001املشار إليه فيما
ً
ً
يلي باسم "الوثيقة") ،والذي ُي َع ُّد في املقام األول
استرشاديا للجهات الحكومية ،والعاملين باإلدارة العليا ،وإدارة تكنولوجيا املعلومات ،وإدارة
مرجعا
املخاطر وتكنولوجيا املعلومات ،وأخصائيي أمن تكنولوجيا املعلومات في دولة قطر.
تم إعداد "الوثيقة" ً
وفقا لقوانين دولة قطر ،وال يجوز استخدامها لدعم أي حق نيابة عن أي شخص أو كيان ضد دولة قطر أو هيئاتها أو مسؤوليها.
وإذا نشأ تعارض بين هذه الوثيقة وقوانين دولة قطر ،تكون األولوية للقوانين .لقد تم بذل كل الجهود املمكنة لتحقيق دقة "الوثيقة" ،ولكننا ال
نقدم أي ضمان أو تأمين أو تعهد فيما يتعلق بدقة "الوثيقة" أو اكتمالها أو حداثتها .وتم إدراج الروابط إلى املواقع اإللكترونية األخرى للتسهيل فقط
ِّ
ً
وال يعتبر ذلك مصادقة على املواد املوجودة في تلك املواقع أو أي جهة أو منتج أو خدمة مرتبطة بها.
جزئيا أو ً
أي استنساخ "للوثيقة" سواء ً
كليا وبغض النظر عن وسائل االستنساخ يجب أن ُيشير إلى َّأن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات هي
مصدر ومالك محتوى ”الوثيقة” .يجب الحصول على إذن كتابي مسبق من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في حالة أي استنساخ يتعلق بهذه
ُ
الوثيقة بقصد التوزيع التجاري .وتحتفظ الوزارة بالحق في تقييم وظائف وقابلية التطبيق لجميع النسخ املعدة لألغراض التجارية .وال يجوز تفسير
التفويض من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على َّأنه مصادقة للنسخ التي تم تطويرها وال يجوز ملطور الخدمة ترويج أو إساءة تفسير ذلك
في أي من وسائل اإلعالم أو النقاشات الشخصية  /االجتماعية.
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االختصاص القانوني
ُ
ُ
حدد املادة رقم  17من القرار األميري رقم  57لسنة  2021االختصاص القانوني لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات (املشار
ِّ
َ
ُّ
إليها فيما يلي باسم "الوزارة") ،وتنص على أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات لديها صالحية اإلشراف على قطاع
يتس ُق ويتماش ى مع الصالحيات التالية ،وهي ليست على سبيل
نحو ِّ
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطويره في دولة قطر على ٍ
الحصر:
ً
تماشيا مع متطلبات التنمية الوطنية.
• اإلشراف على قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات وتطويره
ً
ً
ً
ُ
• اإلشراف على تأسيس بيئة تنظيمية ُمناسبة من أجل تحقيق املنافسة العادلة.
• دعم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،وتطويره ،وتحفيزه ،وتشجيع االستثمار.
• تأمين وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية املعلوماتية والتكنولوجية.
ُّ
• رفع مستوى الوعي حول أهمية االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات من أجل تحقيق التقدم للمجتمع ،وبناء اقتصاد
رقمي قائم على املعرفة ،وتحسين حياة الفرد.
• تنفيذ برامج الحكومة اإللكترونية واملجتمع الذكي واإلشراف عليها.
• تقوية البنية التحيتة والقدرات الحكومية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ُ
ً
ً
السياسة ً
إضافيا مما يلي:
قانونيا
دعما
باإلضافة إلى ما سبق ،تلقى هذه
• املادة رقم  20من املرسوم األميري رقم ( )8لسنة  2016التي تنص على إنشاء إدارة برامج ومعايير الحكومة اإللكترونية
وتشمل مسؤولياتها  -وهي ليست على سبيل الحصر  -اقتراح التشريعات والسياسات واملعايير الالزمة ألنظمة
املعلومات ومعامالت وخدمات الحكومة اإللكترونية.

التو افق االستراتيجي
وقد وضعت الحكومة رؤية تقض ي بضمان تداول املعلومات لتقديم خدمات عامة أفضل من خالل زيادة التنسيق بين الجهات
املعنية .وتتضمن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر  2016-2011ضرورة استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لتحقيق "التكامل املؤسس ي" من خالل زيادة تكامل العمليات ،وإنشاء مستودعات مركزية للبيانات لتقديم خدمات عامة
موجهة للمواطنين ،ذلك أن زيادة التنسيق من خالل تداول املعلومات من شأنه التقليل من تجزئة عملية صنع القرار من قبل
الجهات الحكومية.
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ملخص الوثيقة
االسم
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مرجع الوثيقة

P001

نوع الوثيقة

سياسة

ملخص

تهدف هذه االستراتيجية إلى إنشاء نهج للبيانات ،وإدارتها ،وحمايتها ،ومشاركتها على مستوى
الحكومة وتعزيزه .وتتمثل فوائد ذلك  -على سبيل املثال ال الحصر  -في تقارب البيانات ومشاركتها
عبر الجهات ،ودمج الخدمات بطريقة سلسة ،وإجراء التحليالت السليمة ،وتطوير نضج
البيانات وجودتها عبر دورة حياة البيانات ،واملمارسات األخالقية الستخدام البيانات ،وتمكين
مبدأ جمع البيانات ملرة واحدة.

تاريخ النشر

أبريل 2015

تنطبق على

كافة الجهات الحكومية التي تنش يء البيانات واملعلومات أو تجمعها أو ترسلها أو تخزنها أو
تعالجها.

فترة االعتماد

ً 12
شهرا من تاريخ نشر السياسة

املالك

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

* ألية مالحظات أو استفسارات يرجى التواصل عبر .policy@mcit.gov.qa
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 1املقدمة
يتمثل الهدف الرئيس

ي من إدارة البيانات في دعم احتياجات أي جهة من معلومات األعمال . 1ويمكن تعريف إدارة البيانات2

باعتبارها املمارسات والتقنيات واألساليب واألدوات الهيكلية الالزمة لتحقيق الوصول إلى البيانات وتوفيرها بصورة ثابتة عبر
مختلف أطياف البيانات وأنواع هياكل البيانات في املؤسسة ،لتلبية متطلبات استهالك البيانات بمختلف تطبيقاتها وعملياتها
في مجال األعمال .ومن منظور الخدمات ،تعتبر إدارة البيانات3خدمة مؤسسية تساعد في تقديم خدمات املعلومات من خالل
التحكم في أو تنسيق التعريفات أو استخدام البيانات املوثوق بها واملالئمة .وتشمل املجاالت الرئيسية إلدارة البيانات ما يلي:4
• تطوير سياسة البيانات
• ملكية البيانات
• تجميع البيانات الوصفية
• التحكم في دورة حياة البيانات
• جودة البيانات
• النفاذ إلى البيانات ونشرها
ً
تأخذ هذه الوثيقة في االعتبار كال من إدارة البيانات والوظائف الخدمية لعمليات إدارة البيانات عند تحديد أحكام السياسة،
لدعم معلومات األعمال املطلوبة لتقديم الخدمات الحكومية للجمهور على نحو سلس.
1.1

معلومات أساسية

بينما نمض ي ً
قدما نحو اقتصاد املعرفة ،تصبح املعلومات أحد األصول الثمينة التي يجب على الحكومة إدارتها باعتبارها أمانة
عامة نيابة عن املواطنين .إن استخدام البيانات داخل وعبر الجهات الحكومية بفعالية أمر بالغ األهمية لتعزيز قدرة الجهات
الحكومية على وضع سياسات وتقديم خدمات أكثر مالءمة للجمهور.
تعتمد الجهات الحكومية ،في تقديم الخدمات العامة لجمهورها ،على معلومات قد تكون مملوكة لجهات متعددة .والواقع إنها
تقوم بجمع واستخدام وتخزين مجموعة واسعة من املعلومات الشخصية ،مثل سجالت تاريخ امليالد ،ومعلومات الهوية
الوطنية وتفاصيل الوضع السكاني وعناوين االتصال ،وذلك ضمن أداء مهامها .وتستخدم املعلومات للتحقق من الهوية وتأكيد
األهلية وكشف االحتيال ومنعه.
لذلك ،من املهم أن تتم إدارة البيانات باعتبارها ثروة وطنية ،ألن ذلك من شأنه زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف،
وتحسين الخدمات وتعزيز أسس الحوكمة .وتهدف هذه الوثيقة إلى وضع عمليات للحوكمة واملعايير لكافة الجهات الحكومية
في دولة قطر إلدارة وتداول البيانات.

 1ملاذا نحتاج إلى إدارة املعلومات ،الجمعية الدولية إلدارة البيانات
 2تعريف إدارة وتكامل البيانات ،مسرد تكنولوجيا املعلومات ،جارتنر
 3مبادئ إدارة البيانات ،تسهيل عملية تداول املعلومات ،الجمعية البريطانية للكمبيوتر
 4مبادئ إدارة البيانات املتميزة ،مكتب نائب رئيس الوزراء ،لندن
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1.2

الوضع الراهن

تعمل بعض الجهات الحكومية ً
حاليا على تداول املعلومات لتتمكن من توفير خدماتها للجمهور على نحو فعال .على سبيل
املثال ،وضعت كل من وزارة الداخلية ،واملجلس األعلى للصحة ،ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ،ووزارة االقتصاد والتجارة
ووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،ترتيبات مباشرة لتداول مثل هذه البيانات عبر مختلف الوسائل اإللكترونية وغير
اإللكترونية .ومع ذلك ،يجري ً
حاليا تداول هذه البيانات على أساس محدود وثنائي فقط.
هناك جهات ال تعرف بوجود البيانات في القطاع العام ،وحتى إذا عرفت بوجود تلك البيانات ،فإنها قد ال تعرف مكان وجودها
أو كيفية الحصول عليها .وفي بعض األحيان ،يمكن الحصول على بيانات من جهة أخرى ،غير أن هذه الجهة ال يمكنها أن تسمح
لعمالئها بمعرفة حقيقة أنها موجودة في األصل (أي أنها محظورة من قبل الجهة املوردة للبيانات) .وقد تتخوف بعض الجهات
من إطالق  /تداول البيانات نتيجة االنطباع السائد بأن أي تداول لتلك املعلومات قد يفسر على أنه إفشاء غير صحيح
للبيانات ،أو ربما مخالفة.
وحتى لو افترضنا استعداد الجهات لتداول البيانات مع بعضها البعض ،فقد ال تكون البيانات متاحة في شكل إلكتروني ،أو قد
ال تتوفر عمليات مناسبة إلدارة البيانات مثل حماية البيانات ومعايير البيانات ،أو قناة أو منصة مناسبة يتم من خاللها تداول
ً
إلكترونيا .وباملثل ،قد تحجم بعض الجهات الحكومية عن اتباع مبادرات جديدة لتداول البيانات بسبب الشكوك
البيانات
ً
حول صالحياتها القانونية التي تسمح لها بذلك .وتصبح هذه املشكالت أكثر وضوحا عند الحاجة إلى الحصول على بيانات من
جهات متعددة من أجل تقديم خدمة.
في الوقت نفسهً ،
وطبقا ملسح ميداني ، 5عبر مستخدمو اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي عن مخاوف من استخدام
بياناتهم الشخصية ألغراض غير تلك التي تم تقديم البيانات من أجلها.
1.3

الحاجة إلى إدارة وتداول البيانات

إن من أكبر التحديات املتعلقة بإدارة وتداول املعلومات هي أن معظم البيانات الحكومية محفوظة في "صوامع" ،أو ،بعبارة
أخرى ،داخل إدارات منفصلة .وبينما قد تكون إدارة البيانات فعالة على مستوى كل جهة على حدة ،إال أن تبني نهج موحد
إلدارة البيانات من شأنه أن يؤدي إلى مستوى أكبر من التعامل املشترك وبالتالي تبادل البيانات على النطاق الحكومي بطريقة
أكثر فعالية.
لقد أدركت الحكومات في جميع أنحاء العالم أهمية إدارة وتبادل البيانات ،ووضعت التشريعات واملمارسات والعمليات لتسهيل
هذا الجانب .وفي هذا الصدد ،وجه املكتب التنفيذي لرئيس الواليات املتحدة 6رؤساء اإلدارات والجهات التنفيذية إلى إدارة
املعلومات كثروة ،ووضع إطار للمساعدة في إضفاء الطابع املؤسس ي على مبادئ اإلدارة الفعالة للمعلومات في كل مرحلة من
مراحل دورة حياة املعلومات ،لتعزيز التعامل املشترك واالنفتاح .وتشجع سياسة كندا 7في مجال إدارة املعلومات ،عملية إدارة

 5تقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في يوليو  2014حول :مواقف مستخدمي اإلنترنت بمنطقة الشرق األوسط تجاه
األمن اإللكتروني وخصوصية البيانات (صفحة  ، 29مخاوف من سوء استخدام البيانات الشخصية)
 6مذكرة لرؤساء االدارات والجهات التنفيذية :سياسة إدارة البيانات املفتوحة كثروة 9 ،مايو  2013مكتب االدارة وامليزانية ،
املكتب التنفيذي لرئيس الواليات املتحدة االمريكية
 7سياسة إدارة املعلومات 1 ،يوليو  ،2007مجلس الخزانة ألمانة كندا ،حكومة كندا
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املعلومات والسجالت باستخدام نهج موحد عبر جميع الجهات الحكومية .وقد سنت فنلندا 8قانون ًًا حول حوكمة إدارة
ً
أحكاما بشأن التزامات هيئات معينة في اإلدارة العامة عند إجراء مهام إدارة املعلومات بما في ذلك توافر
املعلومات يتضمن
املعلومات في شكل إلكتروني ،ونظام التعامل املشترك ،وتداول املعلومات .في نفس السياق ،عدل برملان نيوزيلندا 9قانون
الخصوصية للسماح بعقد اتفاقيات تداول املعلومات املعتمدة لتمكين استخدام وتداول املعلومات بين وداخل الجهات
املقدمة للخدمات العامة عن طريق تعديل أو توضيح أسس تطبيق مبادئ خصوصية املعلومات .ووضعت أستراليا 10كذلك
استراتيجية وطنية بهدف إدارة املعلومات الحكومية باعتبارها ثروة استراتيجية لضمان استخدام أكثر كفاءة وفعالية .وقدمت
اللجنة القانونية في اململكة املتحدة ،11التي أنشئت لتشجيع اإلصالح القانونيً ،
تقريرا للبرملان عن تداول البيانات بين الجهات
الحكومية ،يتضمن التوصية بإصالح قانوني شامل من أجل إنشاء هيكل قانوني مبدئي وواضح لتداول البيانات يضمن كفاءة
وفعالية الحكومة ،وتقديم الخدمات العامة وحماية الخصوصية ،وكذلك وضع قواعد ملمارسات إدارة وتداول املعلومات بين
الجهات الحكومية.
ً
وحرصا من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على ضمان التوصل إلى استخدام أكثر فعالية للبيانات في القطاع العام في
دولة قطر ،ضمن نطاق التشريعات الحالية ،ومن أجل الحفاظ على الحماية األساسية لخصوصية البيانات ،فقد أخذت
الوزارة زمام املبادرة لتطوير سياسة من شأنها قيادة وتوجيه الجهات في مجال إدارة وتداول البيانات على مستوى القطاع العام.
وتسعى هذه الوثيقة إلى تمكين وتوجيه الجهات الحكومية في دولة قطر نحو إدارة وتداول البيانات ضمن القوانين السائدة من
أجل تسهيل توفير الخدمات الحكومية على نحو فعال ،مع ضمان حماية املعلومات والخصوصية.
ً
وكخطوة متقدمة أخرى ،تخطط الوزارة أيض ًًا لتطوير منصة للتطبيق تسهيال لتداول البيانات عبر الجهات.

 8قانون حوكمة إدارة املعلومات في االدارة العامة 1 ،سبتمبر  ،2010وزارة املالية ،حكومة فنلندا
 9تعديالت حول تداول املعلومات في قانون الخصوصية لعام  ،1993فبراير  ،2013حكومة نيوزيلندا
 10االستراتيجية الوطنية لتداول املعلومات الحكومية ،يوليو  ،2007مكتب إدارة املعلومات ،حكومة استراليا
 11تداول البيانات بين الجهات الحكومية ،تقرير تشخيص ي 10 ،يوليو  ،2014اللجنة القانونية ،وزارة العدل ،اململكة املتحدة
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1.4

املبادئ التوجيهية

تهدف هذه الوثيقة إلى توفير أساس يضمن أن أي بيانات يتم تداولها ستستخدم فقط ألغراض مشروعة ،ووضع أساس إلدارة
البيانات على نحو فعال .ويتعين على الحكومة وهي تتولى عملية جمع وحفظ واستخدام معلومات شخصية ،أن تتصرف
بوصفها راعية لتلك البيانات وصيانة وحماية أمن املعلومات وفق ًًا ألحكام القوانين والتشريعات والسياسات ذات الصلة.
كما يتعين عليها تحديد قواعد للجهات لتسهيل تداول البيانات داخل تلك الجهات وفيما بينها بطريقة فعالة.
فيما يلي املبادئ التوجيهية الرئيسية املطبقة في صياغة هذه السياسة:
أ .ينبغي أن تدار البيانات كمورد
استراتيجي يدعم السياسات
واتخاذ القرار ،عالوة على مبادئ
املساءلة والتنفيذ الفعال للبرامج
والخدمات الحكومية.
ب .يجب أال ينظر إلى البيانات
التي يتم جمعها أو استحداثها من
قبل كل جهة  -على أنها ملك لتلك
الجهة وحدها ،بل باعتبارها متاحة
للتداول مع جهات أخرى ،ضمن
حدود الخصوصية وحقوق
املؤلف واالعتبارات القانونية
واألمنية.
ً
ج .حيثما كان ذلك ممكنا ،يجب
الحصول على البيانات مرة واحدة
واستخدامها ألغراض متعددة أو
عامة ،وتجنب االزدواجية في الحصول على البيانات.
يحدد مجمل معارف إدارة البيانات لجمعية إدارة البيانات 12الوظائف العشر إلدارة البيانات على النحو املوضح في الشكل
أعاله ،وتستمد هذه الوثيقة معلوماتها من هذا اإلطار فيما يتعلق ببعض الوظائف ذات الصلة في صياغة السياسة.

 12مصدر معارف إدارة البيانات ،مطبوعة تصدر عن جمعية إدارة البيانات ()www.dama.org( - )DAMA
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 2أهداف السياسة
األهداف الرئيسية لهذه السياسة هي:
2.1

إنشاء حوكمة بيانات وعمليات قياسية بين الهيئات الحكومية إلدارة البيانات ومشاركتها.

2.2

عمل فهرس ملعايير البيانات والبيانات الوصفية املناسبة لدعم تقارب البيانات ،وإمكانية التشغيل البيني،
واملشاركة ،واالكتشاف داخل الجهات وفيما بينها.

2.3

دعم الخدمات التي تتركز على املواطنين من خالل االستخدام السلس للبيانات بين الهيئات املتعددة.

2.4

وضع األساس لإلدارة الفعالة للبيانات لضمان استخدام البيانات فقط ألغراض مشروعة مع الجهات التي تعمل
كراعية لتلك البيانات ،إلى جانب االحتفاظ بالبيانات وحمايتها ،وفق أحكام القوانين والتشريعات والسياسات 13ذات
الصلة.

2.5

الدفع نحو تطوير منصة تبادل بيانات قياسية ،ونشرها ،واعتمادها ،وبالتالي إنشاء نهج مشترك للبيانات لقابلية
التشغيل البيني يستبدل أية مشاركة ثنائية مخصصة غير قياسية.

2.6

املض ي نحو مبدأ املرة الواحدة لضمان معلومات قياسية مرة واحدة بين الجهات الحكومية.

2.7

تحسين ثقة الجمهور في قدرة الجهات الحكومية على التصرف كأوصياء على املعلومات والبيانات الشخصية من
خالل املحافظة على البيانات ،وفق أحكام القوانين والتشريعات والسياسات ذات الصلة.

 13يرجى الرجوع إلى املباديء التوجيهية للمخاطبين بأحكام القانون
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 3حيزالسياسة وآليات تطبيقها
3.1

تنطبق على كافة الجهات الحكومية التي تنش يء البيانات واملعلومات أو تجمعها أو ترسلها أو تشاركها أو تخزنها أو
تعالجها.

3.2

معالجة دورة حياة املعلومات (راجع امللحق  )1مع التركيز على املجاالت األساسية التالية:
• حوكمة البيانات
• إدارة البيانات
• حماية البيانات
• مشاركة البيانات

3.3

تنطبق على جميع البيانات اإللكترونية (املهيكلة وغير املهيكلة) واألنظمة ذات العالقة التي تنش يء ،وتجمع ،وتحافظ
على املعلومات كجزء من خصائص األعمال الرسمية الخاصة بها ،والتي إما يتم استخدامها أو مشاركتها من أجل
تقديم الخدمات العامة .ومن أمثلة البيانات املهيكلة:
• بيانات العمالء (مثل البيانات الشخصية وبيانات الشركات)
• بيانات غير العمالء (مثل البيانات البيئية)
• البيانات التنظيمية (مثل بيانات املوارد البشرية ،والبيانات املالية ،والبيانات املتعلقة باألصول واملشتريات)
• أما البيانات غير املهيكلة ،فهي مثل مستندات معالج الكلمات ،وشرائح العرض التقديمي ،والصور ،ومقاطع
الفيديو ،ومقاطع الصوت ،ويشمل ذلك البيانات النصية والنقطية.

3.4

تخضع عمليات التشغيل العتبارات الخصوصية ،وحقوق النشر ،واألمن .ويجب على الهيئات التأكد من توافقها مع
مع كافة التشريعات ذات الصلة 14املعمول بها في دولة قطر.

 14تشمل التشريعات املراسيم والتوجيهات والقوانين والسياسات الصادرة من السلطات املختصة بدولة قطر
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 4أحكام السياسة
يضع هذا القسم للجهات الحكومية في دولة قطر األحكام التي تضمن حسن إدارة البيانات وحمايتها ً
وأيضا تداولها فيما بينهما
من أجل توفير خدمات متميزة للجمهور.
وتتطلب سياسة إدارة البيانات هذه من جميع الجهات الحكومية في دولة قطر اتخاذ الخطوات التالية:
4.1
أ.
ب.
ج.

د.

4.2

حوكمة البيانات
على الجهات تعيين أحد كبار املوظفين لتحمل مسؤولية اإلشراف على إدارة ومراقبة بيانات الجهة والعمليات ذات
الصلة.
يجب أن يكون من يتولى هذه املسؤولية في درجة عليا مناسبة ً
نظرا الختصاصاته اإلشرافية وتمثيل الجهة في جميع
املسائل املتعلقة بإدارة البيانات وتداول البيانات عبر مختلف الجهات.
يتعين على املوظف املعين التأكد من وجود عمليات وإجراءات فعالة إلدارة دورة حياة املعلومات 15لضمان استحداث
وتخزين وإدارة ومعالجة البيانات على نحو دقيق وآني ومكتمل .ويتولى املوظف ً
أيضا مسؤولية ضمان االمتثال
للتشريعات ذات الصلة في هذا الشأن.
يجب تصعيد جميع القضايا املشتركة بين الجهات فيما يخص إدارة وتداول البيانات إلى اللجنة التوجيهية للحكومة
اإللكترونية .وتختص اللجنة التوجيهية للحكومة اإللكترونية بمراقبة البيانات وضمان مواءمتها وتقديم التوجيه
العام واملشورة بشأن قضايا إدارة البيانات لتسهيل تداول البيانات عبر الجهات داخل اإلطار التشريعي القائم.
إدارة البيانات
ملكية البيانات

أ .البيانات التي يتم جمعها من قبل أي جهة هي في النهاية ملك لحكومة قطر ،ولذا يجب أن تكون متاحة للتداول مع
جهات أخرى في حدود القوانين والسياسات واألنظمة القائمة.
ب .يتعين على الجهات املصدرة للبيانات وضع تدابير من شأنها صيانة البيانات بما في ذلك التعامل مع أية تحديثات
الحقة للبيانات ونشرها بين الجهات املستخدمة.
ج .لضمان سالمة البيانات على املستوى الحكومي ،يجب على الجهات أن تطلب البيانات التي تحتاجها الستكمال
ً
معامالت الخدمة أوال من الجهات املصدرة للبيانات ،في حالة وجودها .إما إذا لم تكن هناك جهة مصدرة للبيانات
املطلوبة ،فيمكن للجهات جمع بيانات من مصادر أخرى مناسبة.
جمع البيانات
إلكترونيا في أنظمتها ،ومصنفة ومؤمنة تما ً
ً
شيا مع
أ .على الجهات التأكد من أن جميع املعلومات أو السجالت مخزنة
ً
سياسة تأمين املعلومات الوطنية (اإلصدار الثاني) .يجب على الجهات أيضا إنشاء وصيانة سجل لهذه البيانات
واملعلومات بالغة األهمية.

 15يرجى الرجوع إلى امللحق رقم  1حول املبادئ التوجيهية
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ب.

ج.

د.
ه.

على الجهات التأكد من أن البيانات يتم جمعها عن طريق الوسائل املشروعة والنزيهة ،ويجب أن يقتصر الجمع على
ما هو ضروري لتلبية متطلباتها القانونية أو املتصلة بنشاطها العملي .يجب تطبيق أحكام السياسة رقم ( 1.2.4ج)
الواردة في هذه الوثيقة عند تحديد ما إذا كان للجهة أن تحصل على البيانات من جهة أخرى (جهة مصدرة للبيانات)
أو جمعها من مصادر مناسبة أخرى.
ينبغي على الجهات طلب الحصول على معلومات أو مستندات داعمة من أفراد أو شركات الستكمال معامالت
ً
ً
إلكترونيا لديها أو عدم توفرها ألغراض التداول
إلكترونيا لدى أي
الخدمة ،فقط في حالة عدم توفر هذه املعلومات
جهة حكومية أخرى.
يجب على الجهات التأكد من أن الفرد املعني باملعلومات الشخصية لديه معرفة وأبدى موافقته على جمع واستخدام
أو اإلفصاح عن بياناته الشخصية إلى جهة خارجية أو جهة أخرى لغرض استكمال معامالت الخدمة.
على الجهات إجراء مراجعات لتحديد الخدمات التي يمكن فيها التخلص من أو تقليل املستندات أو تعبئة االستمارات
املطلوبة من قبل األفراد والشركات إلى أدنى حد ممكن:
ً
 .1إجراء مراجعات لتحديد ما إذا كانت املعلومات أو املستندات ضرورية فعال الستكمال خدمة أو معاملة
معينة.
 .2النظر في طرق بديلة للحصول على املعلومات من خالل:
ً
داخليا من املستودعات وقواعد البيانات.
• الحصول على املعلومات املطلوبة
ً
خارجيا من الجهات املصدرة للبيانات.
• طلب اإلثباتات والبيانات املطلوبة
• أتمتة العمليات املشار إليها أعاله واملتعلقة بالحصول على املعلومات من مصادر داخلية أو خارجية.
معايير البيانات

تعتبر معايير البيانات حجر الزاوية في عملية االستخدام املشترك ،ومن شأن اعتماد مجموعة من معايير البيانات لالستخدام
في كافة الجهات الحكومية أن يفض ي في النهاية إلى إزالة الغموض والتضارب في استخدام البيانات وتحقيق أساليب أكثر فعالية
من حيث استخدام وتداول البيانات.
أ.

ب.
ج.
د.

تتحمل كل جهة مسؤولية إنشاء وصيانة كتالوج 16ملعايير البيانات الذي يجب أن يشمل املعلومات الوصفية واملعايير
املتعلقة بالبيانات الخاصة بها في شكل موحد .من شأن كتالوج معايير البيانات أن يساعد ً
أيضا في تحديد املسئول
الرئيس ي عن العمل أو الجهة املصدرة للبيانات فيما يتعلق ببيانات معينة.
على الجهات نشر كتالوج معايير البيانات للموظفين املخولين في الجهات الحكومية األخرى لكي يحددوا مدي توافر
البيانات وكذلك معايير املعلومات الوصفية.
على الجهات املستخدمة للبيانات اعتماد معايير البيانات الخاصة بالجهات املصدرة للبيانات بالنسبة لعناصر
بيانات بعينها.
تتحمل الجهة املصدرة للبيانات املسؤولية عن تحديث كتالوج معايير البيانات لديها بإضافة سمات جديدة أو
محدثة ،وإخطار األطراف ذات املصلحة على مستوى الدولة بكل هذه املراجعات.

 16يرجى الرجوع إلى امللحق  – 3نموذج معايير البيانات
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النفاذ إلى البيانات
يقتصر منح حق النفاذ إلى البيانات فقط على األفراد والجهات التي لديها أسباب مشروعة ومبررة للوصول إليها ،وذلك في حدود
القوانين والسياسات واللوائح ذات الصلة.
أ .على الجهات أن تميز بوضوح بين عناصر البيانات ذات النفاذ املقيد ،وتلك البيانات ذات النفاذ املفتوح والتي يتم
تصنيفها على أساس أنها بيانات عامة تما ً
شيا مع سياسة تأمين املعلومات الوطنية (اإلصدار الثاني).
ب .يتعين على الجهات وضع ضوابط تضمن أن فرصة الوصول إلى البيانات ذات النفاذ املقيد مقصور فقط على األفراد
والجهات التي لديها أسباب مشروعة ومبررة للوصول إليها ،وكذلك املوافقات الالزمة لذلك.
4.3

حماية البيانات
حماية املعلومات والبيانات

كل جهة مسؤولة عن حماية جميع البيانات بما فيها البيانات الشخصية املودعة في عهدتها.
أ.

ب.

ج.
د.
ه.

يجب على الجهات حماية جميع ما في حوزتها من املعلومات والبيانات (بما في ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى)،
أو عند الكشف عن البيانات لجهة خارجية أو جهة أخرى .كما يجب وضع ضمانات أمنية لحماية البيانات من أي
نوع من النفاذ أو اإلفشاء أو التعديل غير املصرح به.
على الجهات االلتزام بـ سياسة تأمين املعلومات الوطنية (اإلصدار الثاني) الصادرة من الوزارة فيما يتعلق بوجود
احتياطات كافية لضمان حماية جميع أنظمة ووسائط التخزين اإللكتروني املعنية بالتعامل مع البيانات ملنع أي نوع
من النفاذ أو التعديل للبيانات غير املصرح به.
على الجهات إجراء مراجعات دورية لسياساتها وعملياتها لضمان وجود احتياطات كافية لحماية البيانات ،وأيضا
إجراء عمليات تدقيق دورية للتأكد من أن التدابير الرامية إلى حماية البيانات تتوافق مع هذه السياسات.
على الجهات أن تضمن وجود إجراءات تكفل حماية سرية وسالمة البيانات التي يتم الحصول عليها من جهات أخرى.
على الجهات التأكد من أن تصنيف وتخزين جميع أصول املعلومات والبيانات يتم وفق مستويات السالمة املوضوعة
لكل منها (يرجى الرجوع إلى سياسة تأمين املعلومات الوطنية  -اإلصدار الثاني  -الصادرة من الوزارة).
حماية املعلومات الشخصية

أ .يجب على الجهات االلتزام بمبادئ خصوصية املعلومات وكذلك القوانين املعمول بها في دولة قطر بشأن جمع
ومعالجة وتداول البيانات الشخصية .كما يتعين عليها التأكد من أن السياسات والعمليات املطبقة لديها لحماية
البيانات الشخصية حديثة ويتم التقيد بها في جميع عمليات معالجة البيانات داخل الجهة وعند نقل أو تداول
البيانات مع جهة أخرى أخرى أو إلى طرف ثالث.
ب .على الجهات التأكد من أن سياساتها وعملياتها املتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية تشمل املجاالت التالية:
 .1البيانات الشخصية التي هي في حوزة الجهة أو التي تتاح لجهات أخرى والتي تعتبر ضرورية ألغراض الوفاء
بشرط قانوني أو تنظيمي ،أو ألغراض تقديم خدمة عامة،
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 .2اإلجراءات التي تمكن الفرد من الحصول على مزيد من املعلومات أو الوصول إلى البيانات الشخصية التي
قدمها في وقت سابق للجهة ،وكذلك اإلجراءات ذات الصلة باستخدام وإفشاء تلك البيانات الشخصية من
قبل الجهة.
 .3تفاصيل االتصال باملوظف املسؤول املكلف باستقبال االستفسارات واملالحظات املتعلقة بالبيانات
الشخصية.
ج .يجب على الجهات نشر بيان بشأن الخصوصية على مواقعها اإللكترونية .يرجى الرجوع إلى امللحق  2املتضمن نسخة
من عينة بيان الخصوصية.
د .يجب على الجهات تطبيق عمليات تكفل التخلص من أو تدمير البيانات الشخصية بشكل آمن وذلك ملنع األطراف
غير املصرح لها من الوصول إلى تلك البيانات.
4.4

تداول واستخدام البيانات
تداول البيانات

ينبغي على الجهات عدم جمع بيانات من الجمهور إذا كانت تلك البيانات متوفرة لدى جهات حكومية أخرى .ومن شأن هذا أن
يكفل أن الجمهور سيقدم البيانات مرة واحدة فقط للجهات الحكومية من أجل الحصول على خدمات متعددة؛ وبالتالي
ضمان مصدر وحيد للحقيقة ،ودقة وسالمة البيانات.
أ.
ب.

ج.
د.

يجب على الجهات املصدرة للبيانات تداول البيانات املكتسبة أو املستحدثة مع الجهات األخرى وفق االلتزامات
القانونية واعتبارات الخصوصية ،ما دام هناك غرض واضح وسليم للتداول.
على الجهات الحصول على موافقة األفراد ،وذلك على النماذج الورقية أو اإللكترونية لطلب الخدمة ،للسماح بإعادة
استخدام وتداول البيانات الشخصية لغرض توفير الخدمات الحكومية لهم .وقد تكون هذه املوافقة في شكل بيان
مفاده أنه بتقديم الطلب للحصول على الخدمة املطلوبة ،فإن الشخص يوافق على تداول وإعادة استخدام بياناته
الشخصية من قبل الجهات الحكومية في دولة قطر ألغراض تلبية طلباته الحالية واملستقبلية من الخدمات
الحكومية.
بالنسبة إلعادة استخدام أو تداول تلك البيانات ألي غرض بخالف توفير الخدمات ،يجب على الجهات الحصول على
ً
تحديدا.
موافقة األفراد فيما يتعلق بتلك األغراض
على الجهات املصدرة للبيانات تسهيل وتمكين تداول البيانات مع الجهات املستخدمة حتى يتمكن القطاع العام من:
 .1تحقيق أكبر قدر من الراحة لألفراد والكيانات (بمعنى أنهم سيقدمون البيانات مرة واحدة لحكومة قطر
ً
للحصول على العديد من الخدمات العامة بدال من االضطرار لتقديمها لجهات مختلفة عند الحاجة
ملعامالت مختلفة).
 .2توفير الخدمات الكاملة من البداية إلى النهاية (املنصوص عليها تما ً
شيا مع استراتيجية الحكومة اإللكترونية
لدولة قطر  2020الصادرة عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات).
ً
 3 .3تطوير سياسات أكثر ً
وتركيزا من خالل النفاذ إلى بيانات أكثر وأفضل من حيث النوعية.
وعيا
 .4تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة من خالل زيادة تداول البيانات.
الغرض من تداول البيانات

ينبغي على الجهات تداول البيانات مع بعضها البعض فقط ألغراض واضحة وسليمة.
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أ .يجب على الجهة املستخدمة للبيانات تحديد غرض واضح للجهة املصدرة للبيانات ،ما لم تكن هناك موافقة مسبقة
على استخدام البيانات لجميع األغراض ،من قبل الجهة املصدرة للبيانات.
ب .على الجهة املستخدمة للبيانات استخدام البيانات فقط لألغراض املحددة.
ً
مناسبا ،إللزام جميع األطراف املشاركة في مبادرة التداول،
ج .يجب وضع اتفاقيات لتداول البيانات ،متى ما كان ذلك
على أن يتضمن مثل هذا االتفاق لتداول البيانات :الغرض من تداول البيانات واملنظمات املعنية ،مجموعات /
عناصر البيانات التي سيتم تداولها ،والقواعد املحددة الستبقاء وحفظ وحذف عناصر البيانات املتداولة،
وإجراءات التعامل مع انتهاء/إنهاء اتفاقيات تداول البيانات.
التداول داخل الجهات الحكومية
أ.

ب.

ج.

د.
ه.

و.
ز.
ح.

يجب تداول البيانات التي يتم جمعها أو استحداثها من قبل أي جهة مع الجهات األخرى ،وذلك في حدود القوانين
املعمول بها ومبادئ خصوصية البيانات ،لتمكين الجهات الحكومية من تحقيق األهداف التالية:
1 .1توفير خدمات موجهة للعمالء
2 .2تحقيق مبدأ الجودة في صياغة السياسات
3 .3تسهيل عمليات التحليل والبحث
فيما يتعلق بالبيانات الحساسة ،يجب على الجهات املصدرة للبيانات العمل مع الجهات املستخدمة للبيانات لتحديد
الحد األدنى من البيانات الالزمة لتلبية احتياجات املستخدمين ،مع التأكد من وجود احتياطات كافية لضمان حماية
البيانات ،على سبيل املثال ،بتحديد ما إذا كان في اإلمكان تحقيق الهدف دون ذكر املصدر.
يجب أن تقتصر البيانات التي سيتم تداولها على ما يلبي أغراض الطلب .على سبيل املثال ،إذا كان الغرض من
البيانات املطلوبة هو التحقق مما إذا كان مقدم الطلب يكسب أقل من  10000ريال قطري لكي يتأهل لبعض الفوائد
االجتماعية ،فينبغي على مستخدمي البيانات السؤال عن مؤشرات الدخل ،أي اإلجابة بـ"نعم" إذا كان الدخل أكثر
ً
من  10000ريال قطري أو بـ"ال " إذا كان الدخل أقل من  10000ريال قطري ،بدال من السؤال عن دخل الفرد كمبلغ
محدد.
يجب على الجهات املستخدمة للبيانات االمتثال ،حيثما أمكن ،ملعايير البيانات املوضوعة من قبل الجهات املصدرة
للبيانات لضمان سهولة الحصول على تلك البيانات.
إذا اعتبرت معايير بيانات الجهات املصدرة غير مناسبة من قبل الجهات املستخدمة للبيانات ،ألغراض التداول أو
ً
لتقديم الخدمات ،استنادا إلى أسباب مشروعة ومبررة ،فيجب على األولى تحديث معايير البيانات القائمة وجعل
البيانات متاحة في الشكل املتفق عليه وخالل إطار زمني معقول.
يجب على الجهات التي تعمل في مجال تداول البيانات وضع تدابير للتعامل مع التحديثات واملالحظات املتعلقة بجودة
البيانات.
على الجهات تضمين نصوص واضحة بشروط استخدام ومعاملة والتخلص من البيانات ،بما في ذلك فترات
االستبقاء والترتيبات الالزمة لحذف البيانات املرسلة أو املستلمة ،قبل تحويل البيانات إلى الجهات املستخدمة.
على الجهات املستخدمة للبيانات عدم تداول البيانات مع جهات أخرى دون موافقة صريحة من الجهة املصدرة
ً ً
ً
للبيانات ،ما لم يكن ذلك مخوال أو مطلوبا وفقا لقانون أو مرسوم ،أو إذا كانت البيانات متاحة لالستخدام لجميع
األغراض بموافقة مسبقة من الجهة املصدرة للبيانات.
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ً
ط .على الجهة املصدرة للبيانات تداول جميع البيانات املصنفة "معتمدة مسبقا لالستخدام لجميع األغراض" من خالل
املنصة املركزية لتكنولوجيا املعلومات (راجع الفقرة  4.5أدناه) الخاصة بخدمات تداول البيانات ألغراض إعادة
استخدامها من قبل الجهات الحكومية.
التداول مع الجمهور
أ .على الجهات تبادل البيانات غير الشخصية فقط مع الجمهور وذلك في حدود القوانين والسياسات واللوائح
التنظيمية ذات الصلة.
ً
ب .إن لم تكن البيانات ملكا للجهة ،فيجب عليها الحصول على موافقة الجهة املصدرة للبيانات قبل إطالق تلك البيانات
ً ً
ً
للجمهور ،ما لم يكن ذلك مخوال أو مطلوبا وفقا لقانون أو مرسوم.
4.5

منصة مركزية لتكنولوجيا املعلومات لدعم عملية تداول البيانات الحكومية

أ .على وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات إنشاء وصيانة منصة لتبادل البيانات الحكومية يكون بوسعها أن تتيح
للجهات تبادل وتصفح البيانات املتاحة ألغراض تقديم الخدمات العامة ،ويمكن للمنصة أن تتضمن املكونات
الرئيسية التالية:
 .1بنية تحتية لتكنولوجيا املعلومات  -منصة إلكترونية مؤمنة لتبادل البيانات الحكومية يكون من شأنها أن
تتيح للجهات املصدرة للبيانات أن تتداول البيانات بينما يكون بوسع الجهات املستخدمة للبيانات أن تبحث
في وأن تطلب البيانات املتاحة.
 .2دليل معايير البيانات – قواميس بالبيانات املتوفرة لدى جميع الجهات الحكومية بعد حصرها وتحديثها
على النحو املبين في الفقرة ( 3.2.4أ) تتضمن املعلومات الوصفية ومعايير البيانات.
 .3حوكمة وإدارة املنصة  -إنشاء هيكل وإجراءات اإلدارة بغرض اإلشراف على فعالية وكفاءة استخدام
البيانات بين الجهات الحكومية بما في ذلك شروط االستخدام ،النفاذ ،اتفاقيات مستوى الخدمة...إلخ.
ب .على جميع الجهات تداول وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية األخرى في دولة قطر من خالل منصة تبادل البيانات
الحكومية عند اكتمال تشغيلها ،وااللتزام باإلجراءات واملعايير املنظمة.
4.6

متابعة ومراجعة مراحل التطبيق

مسؤوليات الهيئة:
ً
جهودا حثيثة ملشاركة البيانات بين الجهات الحكومية لتقديم خدمة حكومية إلكترونية
يجب على الهيئات بذل
شاملة من أجل خدمة شعب دولة قطر على نحو أفضل.
ً
يجب على الهيئات أن تقدم ً
تقريرا مفصال عن حالة تنفيذ هذه السياسة إلى وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
عند الطلب.
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مسؤوليات وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
يجوز للوزارة إصادر إجراءات إضافية أو تكميلية ،وإرشادات ،وأفضل املمارسات من آن آلخر لدعم تلك السياسة.
يجب على الوزارة مراقبة تنفيذ الهيئات الحكومية لهذه السياسة ،ويجوز للوزارة في أي وقت طلب معلومات (أ)و
تقرير مفصل حول اعتماد هذه السياسة.
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 5مسرد املصطلحات والتعاريف
التعريف

املصطلح
الجهة

تعني جهة حكومية ما لم يتم استخدام املصطلح أو تتم اإلشارة إليه في سياق مختلف.

الجمعية البريطانية
للكمبيوتر)(BCS

هي هيئة مهنية دولية وجمعية ذات دراية علمية تهدف إلى تشجيع دراسة وتطبيق تكنولوجيا االتصاالت
وتكنولوجيا الحوسبة ونشر املعرفة في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ( )ICTلفائدة املمارسين
املهنيين والجمهور العام .وتعتبر الجمعية الكيان املنهي الوحيد باململكة املتحدة التي تمنح مؤهالت قانونية
للمتخصصين في تكنولوجيا املعلومات في إطار ميثاقها امللكي.

البيانات

وإدارتها تشير ،ألغراض هذه الوثيقة ،إلى كل البيانات واملعلومات في صيغة إلكترونية والتي تجمعها أو
تسترجعها أو تتداولها أو تعالجها الجهات الحكومية ألغراض تقديم الخدمات اإللكترونية للجمهور وللزوار
ولألعمال التجارية.

جمعية إدارة البيانات
)(DAMA

هي جمعية دولية غير ربحية ومستقلة تضم فنيين ومتخصصين في مجال األعمال ،وتكرس أعمالها في مجال
تطوير مفاهيم وممارسات إدارة مصادر املعلومات ( )IRMوإدارة مصادر البيانات ()DRM

معالجة البيانات

وتعني ألغراض هذه الوثيقة إجراء أي عملية أو مجموعة عمليات على البيانات بما في ذلك جمع وتلقي وتدوين
وتنظيم وتخزين وتكييف وتعديل واسترجاع ،والتشاور حول ،واستخدام وكشف ونشر وبث وحظر ومحو أو
تدمير مثل تلك املعلومات.

تداول البيانات

يعني إفشاء البيانات من جهة/كيان أو جهات إلى جهة أو كيان آخر أو جهات أو كيانات أخرى ،أو تداول
البيانات بين الوحدات الخاصة بجهة أو كيان.

الجهة املصدرة
للبيانات

تعني الجهة التي يتم فيها تدوين وحفظ وصون البيانات باعتبارها صاحبة الحق في هذه البيانات ،والتي تقوم
بتوفير  /تبادل البيانات مع الجهات األخرى.

الجهة املستخدمة
للبيانات

تعني الجهة التي تطلب  /تتلقى البيانات.

البيانات اإللكترونية

جميع البيانات الصادرة في صيغة إلكترونية ،منظمة كانت أو غير منظمة.

جهة حكومية

تشير إلى جميع الوزارات والجهات العامة التي تتبع مباشرة للوزارات أو مجلس الوزراء في دولة قطر.

البيانات الشخصية

تشير إلى ( )1أي معلومات عن شخص معروف الهوية أو يمكن التأكد من هويته ،إلى حد معقول ،عن طريق
تلك املعلومات أو تركيبة منها ومن معلومات أخرى و( )2أي معلومات ،بما فيها بيانات املوقع التي يمكن ،إلى
حد معقول ،ربطها بشخص معين بصرف النظر عما إذا كانت هوية الشخص ظاهرة من خالل تلك املعلومات
أو تركيبة منها ومن معلومات أخرى.

جهة خارجية

تعني العبارة ،ألغراض هذه الوثيقة ،أي شخص أو كيان يقوم بمعالجة البيانات بخالف الجهة املصدرة
ً
للبيانات أو الجهات املستخدمة للبيانات ونيابة عنها ،وتشمل العبارة أي شخص أو كيان آخر يتم تعيينه من
قبل الجهة الخارجية للغرض املشار إليه.
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املالحق
امللحق  :1إدارة دورة حياة البيانات
ً
ً
يعرض هذا القسم دليال موجزا لفهم مختلف الخطوات املتبعة في عملية إدارة دورة حياة املعلومات للجهات بغرض وضع
سياسات وإجراءات تشغيلية مناسبة إلدارة البيانات على نحو فعال.
ً
وتمثل إدارة دورة حياة املعلومات نهجا إلدارة السجالت والبيانات واملعلومات املؤسسية (ويشار إليها فيما يلي باسم "البيانات"
في هذا القسم لسهولة الرجوع إليها) ،خالل كامل دورة حياتها ،أي من منشئها حتى التخلص منها .وهي تستند إلى فرضية أن
قيمة البيانات تتغير مع مرور الوقت ويجب إدارتها ً
وفقا لهذه التغيرات.
تتضمن إدارة دورة حياة املعلومات ثالث مراحل أساسية )1( :مرحلة اإلنشاء وااللتقاط ( )2مرحلة التخزين واإلدارة ( )3مرحلة
التوزيع والتعامل:
 1.1اإلنشاء وااللتقاط
ً
تتضمن املرحلة األولى إنشاء أو الحصول على البيانات في شكل رقمي .قد تكون بعض البيانات موجودة أصال في شكل رقمي،
مثل ملفات  XMLاملستخرجة من نظام الكمبيوتر أو البيانات املتاحة في شكل رقمي مثل جداول البيانات الواردة من مصادر
أخرى .بينما يمكن رقمنة البيانات غير الرقمية من مصادر أخرى مثل املستندات الورقية من خالل اإلدخال اليدوي إلى النظام
أو عن طريق املسح الضوئي.
ً
وتعتبر عملية الحصول على البيانات وتخزينها من مصادر رقمية ،أسهل نسبيا باملقارنة مع إنشاء بيانات رقمية من مصادر غير
رقمية .وتشمل الحلول التقنية التي تساعد في عملية إنشاء والحصول البيانات ،النماذج الرقمية ،حلول إدارة الوثائق ،املسح
الضوئي والتصوير ،وحلول تكامل األنظمة.
على الجهات تطوير عمليات وإجراءات تتوافق مع قانون دولة قطر رقم ( )2لسنة  2011بشأن اإلحصاءات الرسمية ،عند
االقتضاء ،لتغطية جميع جوانب إنشاء والحصول على البيانات ،وبقدر اإلمكان أتمتة خطوات العملية.
 1.2التخزين واإلدارة
بمجرد اكتمال عملية جمع وإنشاء البيانات ،البد من تخزينها على نحو يمكن من دعم األعمال بأفضل طريقة ممكنة .وتتضمن
ً
املرحلة الثانية إدارة البيانات التي تم الحصول عليها وتخزينها في البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في املنظمة ،وفقا
لسياساتها التشغيلية .وتشمل العناصر الرئيسية في هذه املرحلة من إدارة دورة حياة املعلومات ما يلي:
 1.2.1تصنيف البيانات
إن الغرض األساس ي من تصنيف املعلومات إلى درجات ،هو التحقق من وجود تقييم صحيح لبنود املعلومات ،وتحديد
ً
مخاطرها ،وإجراءات الحماية املناسبة الواجب تطبيقها .ويجب تصنيف جميع البيانات التي تم إنشاؤها والحصول عليها وفقا
لـسياسة تأمين املعلومات الوطنية  -اإلصدار الثاني.
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 1.2.2أمن البيانات وإمكانية الوصول إليها
البد من مراعاة األمن املادي ،وأمن الشبكات ،وأمن أنظمة الكمبيوتر وامللفات ،لضمان سالمة البيانات ومنع النفاذ غير
املصرح به ،أو أي تغييرات على البيانات أو الكشف عنها أو إتالفها .ويجب أن تكون الترتيبات األمنية متناسبة مع طبيعة
البيانات واملخاطر التي قد تتعرض لها.
من ضمن أهم الخطوات األخرى في هذه العملية للمساعدة في اكتشاف طبيعة البيانات وسهولة الوصول إليها ،فهرسة البيانات
والكشف عن البيانات الوصفية من خالل واجهة قابلة للبحث.
أدناه بعض املمارسات التأمينية للبيانات:
• يتطلب األمن املادي للبيانات ما يلي:
 oالتحكم في دخول الغرف واملباني التي توضع فيها البيانات وأجهزة الكمبيوتر أو الوسائط.
 oتسجيل جميع حاالت إزالة أو الوصول إلى الوسائط أو املواد املطبوعة داخل غرف التخزين.
 oمراعاة عدم نقل البيانات الحساسة إال في حاالت استثنائية ،حتى لو كان النقل ألغراض التصليح .على
سبيل املثال ،قد يشكل إعطاء محرك أقراص صلبة به خلل ويحتوي على بيانات حساسة إلى شركة مصنعة
ً
ألجهزة كمبيوتر خرقا إلجراءات التأمين والسالمة.
• أمن الشبكات يعني:
 oعدم تخزين بيانات سرية مثل تلك التي تحتوي على معلومات شخصية على الخوادم أو أجهزة الكمبيوتر
املتصلة بشبكة خارجية ،خاصة الخوادم التي تستضيف خدمات اإلنترنت.
 oنظام جدار الحماية ( )Firewallوالتحديثات املتعلقة باألمن ووضع رقع واقية على أنظمة التشغيل لتجنب
الفيروسات والشفرات الخبيثة.
• قد يشمل أمن أنظمة الكمبيوتر وامللفات ما يلي:
 oإغالق نظام الكمبيوتر باستخدام كلمة مرور وتركيب نظام جدار الحماية.
 oحماية الخوادم بأنظمة الحماية من طفرات الطاقة من خالل تركيب أنظمة إمدادات الطاقة غير املتقطعة
(.)UPS
 oتطبيق إجراءات الحماية مللفات البيانات من خالل كلمة املرور والتحكم بالدخول ،على سبيل املثال ،حظر
الدخول ،للقراءة فقط ،للقراءة والكتابة ،فقط بإذن من الشخص املسؤول.
 oالتحكم في الوصول إلى املواد املحظورة ،عن طريق التشفير.
 oإلزام املديرين أو مستخدمي البيانات السرية باتفاقيات الحفاظ على السرية وعدم اإلفشاء.
 oعدم إرسال بيانات شخصية أو سرية عبر البريد اإللكتروني أو أي وسائل أخرى لتحويل امللفات بدون
ً
تشفيرها أوال.
 oتدمير البيانات بطريقة منتظمة عند الحاجة.
 oعدم استخدام خدمات تداول امللفات مثل مستندات جوجل أو برنامج دروببوكس ( )Dropboxوغيرها من
الوسائل غير اآلمنة.
 oتفعيل نظام تعقب للمراجعة ونظام التحكم في اإلصدار لتعقب التعديالت على األنظمة وقواعد البيانات.
• أمن البيانات الشخصية:
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يجب معاملة البيانات التي تحتوي على معلومات شخصية بمستويات أعلى من األمن مقارنة بغيرها .ومن املمكن
جعل التأمين أسهل عن طريق:
 oإخفاء مصدر البيانات أو تجميع البيانات.
 oإزالة املعلومات الشخصية مثل االسماء والعناوين من ملفات البيانات ،وتخزينها على نحو منفصل.
 oتشفير البيانات التي تحوي معلومات شخصية قبل تخزينها – ومن املعلوم بالضرورة أن يتم التشفير قبل
البث.
على الجهات تحديد عمليات وإجراءات أمن املعلومات بما يتماش ى مع سياسة تأمين املعلومات الوطنية  -اإلصدار الثاني.
 1.2.3جودة البيانات
تعتبر البيانات ذات نوعية جيدة إذا كانت مكتملة ودقيقة ومتاحة في الوقت املناسب .ومن األخطاء الشائعة التي تؤثر على
جودة البيانات السجالت الرئيسية املكررة ،وعدم وجود معايير مشتركة وغياب الروابط بين عناصر املعامالت.
وتشمل الخطوات الرئيسية في عملية جودة البيانات اآلتي:
• تقييم البيانات:
تتألف مرحلة تقييم البيانات من تحليل هياكل البيانات ورسم مخطط يتضمن كل التفاصيل بين أنظمة املصدر
وأنظمة الوجهة .وتعنى هذه املرحلة بتحديد متطلبات تنقية البيانات ووضع األولويات.
• ضبط جودة البيانات:
ً
تركز هذه املرحلة على تصحيح وتوحيد البيانات ملراقبة سالمة البيانات على مر الزمن ،وتشمل أساسا ثالث خطوات:
مقايسة البيانات ،تنقية البيانات وتجميع البيانات .وبينما تضمن مقايسة البيانات اتساق البيانات في كافة األنظمة،
تتم تنقية البيانات لضمان سالمة البيانات وإعدادها لتلبية احتياجات نقل محددة .أما تجميع البيانات فهو يحد
ويقلل من املعلومات املكررة وغير الضرورية في مستودع البيانات.
• التحقق من جودة البيانات
يجب إجراء اختبارات دورية للتحري عن أي أخطاء في البيانات .إن التحقق من البيانات يوفر القدرة على اكتشاف
األخطاء وأسباب ذلك واإلجراءات التصحيحية املمكنة.
على الجهات إنشاء إطار جودة معلومات يتميز باالستمرارية واالتساق لضبط جودة البيانات.
 1.2.4النسخ االحتياطي للبيانات
الغرض الرئيس ي من النسخ االحتياطي هو استعادة البيانات بعد فقدانها ،سواء كان ذلك بسبب حذف البيانات أو تلفها.
ً
عموما ً
جزء من خطط مجابهة الكوارث في املؤسسة .على الجهات وضع عمليات للنسخ االحتياطي
ويشكل النسخ االحتياطي
بما يتفق مع سياسة تأمين املعلومات الوطنية  -اإلصدار الثاني  -وسياسات وإجراءات التعافي من الكوارث.
 1.2.5التخلص من البيانات وأرشفتها
التخلص من البيانات يعني محو البيانات التي أصبحت بالية أو زائدة عن الحاجة وال داعي لحفظها أو أرشفتها بشكل آمن،
بينما تعني األرشفة فرز ونقل البيانات الخاملة من أنظمة اإلنتاج الحالية إلى أنظمة متخصصة لتخزين املحفوظات ملدد طويلة.
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تتضمن هذه العملية خطوة أساسية هي تحديد سياسات حفظ ببيانات املؤسسة .وفيما يلي بعض األحكام القانونية
والتنظيمية املعمول بها في دولة قطر بشأن حفظ السجالت: 17
• حفظ السجالت املتعلقة بتحديد هوية العمالء ملدة  6سنوات من نهاية العالقة (هيئة مركز قطر للمال – لوائح
مكافحة غسيل األموال ،املادة .)10
• حفظ الدفاتر املحاسبية الخاصة بجميع التجار (بما في ذلك الشركات) واملؤسسات ملدة  10سنوات ،ويجب الحفاظ
على الوثائق األساسية ملدة  5سنوات (القانون التجاري ،املادة .)28
ً
نشاطا في دولة قطر االحتفاظ بالدفاتر املحاسبية والسجالت واملستندات ً
• على دافعي الضرائب الذين يزاولون
وفقا
للمعايير املحاسبية الدولية (قانون ضريبة الدخل ،املادة  ،)18وذلك ملدة  10سنوات في املكان الذي يتم فيه مزاولة
النشاط (قانون ضريبة الدخل ،املادة .)19
• على جميع مؤسسات هيئة مركز قطر للمال حفظ السجالت املحاسبية ملدة  6سنوات من نهاية الفترة املحاسبية أو
حتى إتمام أي استفسارات حول العوائد للفترة املحاسبية ( :LLCلوائح شركات هيئة مركز قطر للمال ،املادة 79؛ :LP
لوائح الشراكة لهيئة مركز قطر للمال ،املادة 62؛  :LLPلوائح شراكات هيئة مركز قطر للمال ذات املسؤولية
املحدودة ،املادة 34؛ الفروع التابعة لشراكات غير مسجلة في هيئة مركز قطر للمال :لوائح الشراكة في هيئة مركز
قطر للمال ،املادة .)81
يجب على الجهات مراجعة جميع التشريعات واللوائح واملعايير املعمول بها وتحديد سياسات حفظ البيانات على أساس نطاق
تطبيقها على أنواع البيانات التي تحتفظ بها ،وذلك بما يتماش ى مع سياسة تأمين املعلومات الوطنية  -اإلصدار الثاني ( -املادة
 ،11حفظ البيانات واملحفوظات الجزء ب  -حوكمة التأمين ،وعمليات التأمين ،دليل تأمين املعلومات الوطنية القطرية) .يجب
ً
ً
على الجهات أيضا إنشاء نظام آمن للتخلص من البيانات وأرشفتها استنادا إلى السياسات املوضوعة.
 1.3التوزيع والتعامل
ً
خالل هذه املرحلة ،غالبا ما يتم إرسال البيانات بمجرد إنشائها وتخزينها إلى أحد مسارات العمل لتوجيهها كجزء من العمل.
وملعالجة البيانات ،فإنه يتم تصفحها وتداولها بنشاط من قبل الجهات الحكومية وموظفيها في هذه املرحلة .ويتم تحديد
القواعد الخاصة بأحقية الوصول إلى أي سجالت في املرحلة السابقة ،بحيث توفر بيئة مناسبة للنفاذ السهل إلى معلومات
آنية ودقيقة ومتاحة ،في إطار املبادئ التوجيهية املتعلقة باألمن والخصوصية .ويجب على الجهات إرساء عمليات من شأنها
تسهيل اكتشاف وتصفح البيانات املدخلة ،وإدارة البيانات املنتجة.

 17القوانين املذكورة اعاله هي أمثلة فقط وال تمثل بالضرورة قائمة حصرية .وعلى الجهات مراجعة كل التشريعات املعمول بها
ً
لتحديد سياسات أمد حفظ البيانات .التشريعات والسياسات إلخ خاضعة للتعديل والتغيير لذا يجب مراجعتها دوريا للتأكد
من استمرارية سريانها في ضوء التعديالت والتغييرات.
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امللحق  :2نموذج بيان الخصوصية
هذا هو املوقع اإللكتروني لـ(اسم الوزارة  /الجهة)
نحن ملتزمون بحماية خصوصيتك وتوفير بيئة إلكترونية آمنة ،ونتخذ االحتياطات الالزمة لحماية املعلومات الخاصة بك.
وعندما تقدم معلومات حساسة عبر شبكة اإلنترنت ،تأكد أن معلوماتك تجد الحماية الكافية سواء على اإلنترنت أو خارج
الشبكة.

جمع واستخدام وتداول وتصحيح املعلومات:
إذا كنت تتصفح هذا املوقع فقط ،تأكد بأننا لن نطلع على أي معلومات تتيح لنا التعرف على هويتك الشخصية.
إذا كنت ترغب في تقديم طلب لخدمة إلكترونية عبر اإلنترنت يحوي معلومات شخصية تتعلق بك ،فقد نقوم بتداول هذه
البيانات مع جهات حكومية أخرى ،أو مع جهات غير حكومية مخولة لتقديم خدمات حكومية محددة ،وذلك لخدمتك بطريقة
ً
فعالة ومتميزة ،ما لم يكن مثل هذا التبادل محظورا بحكم القانون.
ً
من أجل راحتك ،قد نعرض لك البيانات التي قدمتها لنا أو لجهات حكومية أخرى سابقا ،وسيساعد هذا على تسريع املعامالت،
كما يوفر عليك الوقت الذي ستستغرقه في تزويدنا بنفس املعلومات التي أرسلت بها من قبل.
وبالرغم من أننا سوف نبذل كل ما بوسعنا لتحديث املعلومات الخاصة بك ،يرجى التكرم بتزويدنا بأحدث املعلومات التي
تخصك إذا رأيت أنها تحتاج إلى تحديث.

األمن:
لحماية معلوماتك الشخصية ،نود التأكيد على أن جميع وسائل التخزين اإللكتروني ونشر البيانات الشخصية قد جرى تأمينها
باستخدام التقنيات األمنية املناسبة.

االتصال بمواقع إلكترونية خارجية:
قد يحتوي هذا املوقع على روابط ملواقع خارجية غير حكومية تختلف تدابيرها املتعلقة بحماية البيانات وسياسة الخصوصية
عن ممارساتنا نحن ،وبالتالي فنحن ال نتحمل أي مسؤولية تجاه ممارسات وسياسات املحتوى والخصوصية لدى تلك املواقع
األخرى.
يرجى االتصال بنا باستخدام نموذج املالحظات التفاعلية ملوقعنا في حالة:
أ .االستفسار أو إبداء مالحظات حول سياستنا وإجراءاتنا املتعلقة بحماية البيانات ،أو
ب .إذا كنت في حاجة ملزيد من املعلومات حول البيانات التي أرسلتها إلينا أو حول الوصول إليها.

تحديثات سياسة الخصوصية:
قد تتغير سياسة الخصوصية للموقع من وقت إلى آخر ،وسوف يتم نشر كافة التحديثات على هذه الصفحة.
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امللحق  :3نموذج معاييرالبيانات
عنصرالبيانات

م

الوصف

الشكل

الطول

القيمة
(نموذج)

بطاقة

مخطط

XML

XML

1.0.0

تركيبة العنوان

تمثل تركيبة
العنوان في قطر

1.1.0

رقم املبنى

يحدد رقم املبنى

1.2.0

معلومات املوقع

يحدد املوقع في
مدينة

1.2.1

اسم املوقع

يحدد اسم املوقع حرف ابجدي 30
رقمي

املرخية

1.2.2

رقم الشارع

يحدد معلومات
عن الشارع

حرف ابجدي 30
رقمي

الخليفة

اسم الشارع

1.2.3

رقم املنطقة

يحدد رمز
املنطقة

رقمي

67

رقم املنطقة

1.3.0

اسم املدينة

يحدد اسم
املدينة

حرف ابجدي 30
رقمي

الدوحة

يحدد اسم
املدينة

عنصرالبيانات
األصلي

تركيبة
العنوان

عنوان-v2-0.xsd

(عنصر الجذر)

رقم املبنى

مبنى-v1-0.xsd

تركيبة العنوان

معلومات عن
املوقع

موقع-v1-1.xsd

تركيبة العنوان

اسم املوقع

اسم املوقع-v1-0.xsd

معلومات عن
املوقع

-الشارع

معلومات عن
املوقع

الجهة
الراعية

عنصرالبيانات الفرعي

اإلدارة
الراعية

رقم املبنى

الجهة

اإلدارة

معلومات عن املوقع

X

Y

نظام
السجل
System Z

آخر
إصدار
2.0

تاريخ النشر
يوم/شهر/سنة

مالحظات

16/01/2014

معلومات عن املدينة
حرف ابجدي 5
رقمي

18-A

الجهة

اإلدارة

X

Y

اسم املوقع

الجهة

اإلدارة

اسم الشارع

X

Y

System Z

System Z

1.0

1.1

01/09/2013

16/01/2014

رقم املنطقة

5

v1-0.xsd
املنطقة

الجهة

اإلدارة

X

Y

الجهة

اإلدارة

X

Y

الجهة

اإلدارة
Y

v1-1.xsd

معلومات عن
املوقع

X

املدينة

تركيبة العنوان

الجهة

اإلدارة

X

Y

-v1-ا0.xsd

System Z

System Z

System Z

System Z

1.0

1.0

1.1

1.0

01/09/2013

01/09/2013

16/01/2014

01/09/2013

* هذا مجرد نموذج وال يمثل بيانا ملعاييرالبيانات الفعلية
قد يتوسع هذا القالب كلما تم تطوير معاييربيانات إضافية ومع استمرارالجهات في التعاون والتنسيق

املرجعP001 v.1.0.2 :
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مر اقبة الوثيقة
Version

Date

Amendments

1.0.0

 30/04/2015اإلصدار األولي

1.0.1

 29/09/2021تم تحديث مظهر الوثيقة

1.0.2

تم التغيير من وزارة املواصالت واالتصاالت إلى
24/03/2022
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

املرجعP001 v.1.0.2 :

Author
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

وزارة املواصالت واالتصاالت
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

22

تم إعدادها من قبل
وحدة السياسات واملعايير
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
النسخة  1.0.2لسنة 2015
البريد اإللكترونيpolicy@mcit.gov.qa :
www.mcit.gov.qa

