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 اإلصدار: .2022 ، ديسمرب1.1

.سياسات  نوع الوثيقة: 

دورة حياة  املكلتشمل  ،بحوكمة البيانات احلكوميةهتدف الوثيقة إىل انشاء سياسة عامة ختتص 

 ثم تدمريها،، فتهاوأرش، مشاركتهاو ،، وختزينها وتأمينها، وتصنيفهامن إنشائهاالبيانات بداية 

خالقية يف هذا املجال، مع االلتزام باملبادئ والقيم األ عىل مستوى احلكومة واجلهات التابعة هلا،

 .انعي القرارصودعم  اخلدمات، إطالقدف توحيد ومشاركة هذه البيانات، لالستفادة منها يف هب

 امللخص:

الك:ـــــــامل اهليئة العامة للمعلومات.  
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 لبيانات الحكوميةلحوكمة االسياسة الوطنية 

  :مقدمة .1

، حيث تنطوي عىل إمكانيات هائلة لالستثامر مهم ، ومورد اسرتاتيجيتعترب البيانات رأس مال واعد ،يف عامل اليوم

لتقديم العديد من اخلدمات وتنظيم وتطوير األعامل بمختلف أنواعها للوصول إىل جمتمع املعرفة  ،يف كل القطاعات

الذي يتيح ألفراده امتالك البيانات واملعلومات، ونقلها، وبثها، وتبادهلا، وتوظيفها، عن طريق التقنيات احلاسوبية، 

زيادة النهائي هو حتسني حياة االنسان و واملعلوماتية، وفق سياسات وترشيعات واضحة ومنظمة، ليكون هدفها

 .رفاهيته

إيصال املعرفة هتدف إىل عليها من خدمات  يرتتبللمعلومات وكل ما وحيث أن البيانات هي الامدة اخلام 

موثقة ومضبوطة، ال جمرد ختمينات أو انطباعات حكيمة مبنية عىل حقائق  ليتخذوا من خالهلا قرارات للمستفيدين

 يف عامل يعترب الدقة مؤرشا واضحا عىل اجلودة.مل تعد مقبولة 

 .كل ذلك كان دافعا للهيئة العامة للمعلومات، إلعداد السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية وتعميمها

 :واألهدافالغاية  .2

لتصنيف البيانات احلكومية، وتوفري برنامج عمل  حلوكمة طار العامحتديد اإل إن الغاية من انشاء هذه السياسة هي

بشكل جيد يف اجلهات احلكومية عىل التعامل مع البيانات  قدرة، بام يساهم يف حتسني البيانات وتبادل هذهوإدارة 

خللق بيئة معلوماتية ، ، وصوال إىل حفظها وأرشفتهاوإنتاجهاكل مراحل دورة حياة البيانات بداية من مجعها 

 القرار يف خمتلف القطاعات احلكومية. يمتخذ دعمتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطن، وهدفها  متكاملة

 لبيانات احلكومية إىل:وكمة هتدف السياسة الوطنية حل

 .مراحل دورة حياهتاوضع قواعد عامة للتعامل مع البيانات احلكومية يف خمتلف  -1

 احلكومية. اجلهاتالبيانات بني خمتلف  حوكمةتوحيد مفاهيم ومبادئ  -2

 . توحيد إجراءات التعامل مع البيانات -3

 نرش الثقافة التقنية وتبنيها لالستفادة املثىل من البيانات. -4

(، مع للبيانات الدليل االسرتشاديكام سيتم رشح هذه القواعد واملفاهيم واإلجراءات بشكل أكثر تفصيال يف )

 أمثلة للمامرسات األكثر نجاحا يف هذا املجال.
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 :السياسةاق طن .3

 : عىل اليتم تطبيقه، احلكومية البيانات حلوكمة، اً إطارًا عامتم وضع هذه السياسة لتكون 

، التي تنتج البيانات واملعلومات أو جتمعها أو ترسلها وتبعياهتا بمختلف أنواعها اجلهات احلكوميةكافة  -1

 ختزهنا أو تعاجلها.تشاركها أو أو 

مؤرشفة أو غري مؤرشفة،  أو مطبوعة ،مهيكلة أو غري مهيكلة إلكرتونيةكافة أشكال البينات، سواء كانت  -2

 سواء تم إنتاجها وجتميعها داخل اجلهة احلكومية، أو تم نقلها أو احلصول عليها من خارج هذه اجلهة.

 :املبادئ والقيم احلاكمة .4

البيانات  للتعامل مع احلاكمةمن املبادئ والقيم  عددإىل  لبيانات احلكوميةوكمة االسياسة الوطنية حلتستند 

 :وهي، والتجارب أفضل املامرسات استناًدا إىلاحلكومية، 

 :الشفافية 1.4

البيانات، فيجب أال  وكمةألي سياسة شاملة حلالبيانات واملعلومات مبدأ مهم وجوهري  تبادلالشفافية يف 

ينظر إىل البيانات التي تم مجعها أو انتاجها من قبل أحد اجلهات بأهنا ملك لتلك اجلهة وحدها، بل جيب ان 

تكون متاحة للتداول مع جهات أخرى وفق حدود اخلصوصية واالعتبارات األمنية والقانونية املنظمة هلذه 

 العملية.

 امللكية الفكرية:2.4 

جيب عدم انتهاكه حتى مع وجود مبدأ الشفافية ومشاركة البيانات، بل حق أصيل ألصحاهبا امللكية الفكرية 

 البد من وضع ترشيعات تنظم وحتفظ حقوق األفراد واملؤسسات يف إنتاجهم اإلبداعي.

 خصوصية البيانات: 3.4

 مالكيجيب النظر يف خصوصية البيانات مسبًقا، بحيث جيب أخذ موافقة  واملعلومات،قبل مشاركة البيانات 

 قبل مشاركتها واستخدامها. وتصنيفها إىل املستوى املناسب هذه البيانات
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 :التكامل 4.4

تسعى احلكومة وخمتلف جهاهتا إىل بناء نظام موحد للربط الشبكي، هبدف تبادل البيانات فيام بينها، وتسهيل 

تتحمل كافة عملية الولوج واستخدام البيانات واملعلومات التابعة هلا وفق السياسات املحددة، لذلك 

اخلطط االسرتاتيجيات و ا ووضعفيام بينه وتعزيز مشاركة البيانات لتمكني مسؤوليتها اجلهات احلكومية

 لتسهيل هذه العملية واملشاركة فيها بفعالية.واآلليات 

 :حتديد املسؤوليات 5.4

فقد تؤدي البيانات واملعلومات غري الدقيقة إىل من املهم معرفة أن اكتامل البيانات وصحتها أمر مهم للغاية، 

مات مجيع اخلطوات الالزمة للحفاظ عىل سالمة البيانات واملعلو مزودولذلك جيب أن يتخذ آثار كارثية، 

داء العام وحتديد مكامن ، ومراقبة اآلداخل فرق العمل بشكل دقيق وحتديد املسؤوليات والواجبات بياناهتم،

 التنفيذ ومعاجلتها.الضعف وسوء 

 :الكفاءة الفنية والتشغيلية 6.4

عىل مجيع اجلهات احلكومية استخدام التقنيات واملبادئ املثىل لضامن التعامل مع البيانات بشكل سلس، 

، تضمن جودة وسالمة بيانتها التي تشاركهاواستحداث آليات فعالة من الناحية الفنية والتشغيلية، بحيث 

 تكون قيمة مضافة يمكن االستفادة منها باحرتافية، وبأقل جهد برشي.ل

 اجلودة: 7.4

إن النتيجة النهائية لاللتزام باملبادئ والقيم املذكورة أعاله يف كل مراحل دورة حياة البيانات، هو ضامن جودة 

وسالمة وتكامل ومصداقية هذه البيانات، لنتمكن من توظيفها لتقديم اخلدمات، ودعم متخذي القرار، بكل 

 ثقة وفعالية. 

 :دورة حياة البيانات .5

، من اإلنشاء األويل إىل ا معهاناملراحل املختلفة التي متر هبا البيانات خالل رحلة تعاملدورة حياة البيانات هي 

التدمري، يمكن أحيانا دمج بعض هذه املراحل، أو تفصيل بعضها اآلخر حسب احلاجة، ولكن اهلدف النهائي هلذا 
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السياسة الوطنية حلوكمة مرحلة، وكيفية التعامل معها يف كل ات، التقسيم هو الفهم اجليد للمراحل التي متر هبا البيان

 : كدورة حياة للبيانات داخل املؤسسات واجلهات احلكومية ةالبيانات الوطنية اعتمدت املراحل التالي

 ( دورة حياة البيانات1الشكل )

 إنشاء البيانات: 1.5

متعددة يمكن أن تكون هذه البيانات بأشكال البيانات،  املرحلة األوىل من دورة حياة البيانات هي إنشاء

 :بواسطة واحدة من الطرق اآلتيةعادًة ما يتم إنشاء البيانات كاملستندات النصية أو الصور أو قواعد البيانات، 

 املؤسسة.والتي تم إنتاجها خارج  ،احلصول عىل البيانات املوجودة بالفعلوهو  :البيانات جتميع 

  داخل املؤسسة.التقاط البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة العمليات املختلفة  :البياناتالتقاط 

 اإلدخال اليدوي للبيانات اجلديدة من قبل املوظفني داخل املؤسسة. : وهوإدخال البيانات 

 يف هذه املرحلة جيب عىل املؤسسات واجلهات احلكومية التأكد من النقاط التايل:

  وفق  ،واملعلومات والسجالت خمزنة إلكرتونيا يف أنظمتها، ومؤمنة تأمينا جيدامجيع البيانات

 .واللوائح والسياسات ذات الصلة القوانني

 .التأكد من أن عملية جتميع والتقاط وإدخال البيانات تتم بالطرق املرشوعة 

  وخدماهتا اهتاعىل البيانات الرضورية لتلبية متطلبيف املؤسسة أن تقترص عملية جتميع البيانات 

 واملقترصة عىل نشاط عملها.

 شخص املعني عىل جيب عىل اجلهات التأكد من أن مجع املعلومات الشخصية ال يتم إال بموافقة ال

 اإلفصاح عن هذه البيانات والسامح باستخدامها ومشاركتها.

 بيانات وتقليالجيب عىل اجلهات مراجعة نامذج بياناهتا، وتقليصها ألدنى حد ممكن، تنظيام هلذه ال 

 الزدواجية والتكرار.ل

اتتدمري البيان
أرشفة 

البيانات

مشاركة 

البيانات

تصنيف 

البيانات

ختزين البينات 

وتأمينها
إنشاء البيانات
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 :وتأمينها ختزين البيانات 2.5

الذي  مع تطبيق املستوى املناسب من األمان ومحايتها،بمجرد إنشاء البيانات داخل املنظمة، جيب ختزينها 

نسخ ال اتتنفيذ عمليأن تشمل خطط ختزين البيانات جيب ، كام تفصله خطط أمن البيانات واألنظمة املعتمدة

 .حياهتابالبيانات خالل دورة  اآلمن لضامن االحتفاظ االسرتجاع،حتياطي والا

 تصنيف البيانات: 3.5

تصنف هذه السياسة البيانات احلكومية، اعتامدًا عىل مدى إمكانية الوصول إليها واالستفادة منها إىل فئتني، 

 :وفق اآليتاألوىل غري متاحة، والثانية متاحة، كام يتم تقسيم هذه الفئات إىل مستويات تصنيف 

 ( فئات تصنيف البيانات احلكومية1اجلدول )

 املستوىرقم  مستويات التصنيف الفئة

 بيانات غري متاحة

 1 رسي للغاية

 2 رسي

 3 مقيد

 بيانات متاحة
 4 متاحة ألصحاب املصلحة

 5 متاحة للعامة

 ( مستويات تصنيف البيانات احلكومية2اجلدول )

 أمثلة توضيحية الوصف درجة التأثري مستوى التصنيف

 عايل رسي للغاية

كان  (، إذارسية للغايةتصنف البيانات بأهنا )

الوصول غري املرصح هلا يؤدي إىل رضر جسيم وال 

 يمكن تداركه أو إصالحه عىل:

لد املصلحة الوطنية العليا بام فيها سمعة الب -

 أو عالقاته الدبلوماسية والدولية.

 صحة وسالمة األفراد، واملجتمع. -

 األمور االستخباراتية واألمنية والعسكرية. -

 الطبيعية.االقتصاد الوطني، واملوارد  -

 البنية التحتية يف خمتلف املجاالت. -

الكفاءة التشغيلية وأداء احلكومة  -

 واملؤسسات العامة.

 ات املعلومات املتعلقة باالتفاقيات أو املعاهد

 الدولية السياسية أو االقتصادية.

  ة أو أي حتركات أو جتهيزات استخباراتية أو أمني

 عسكرية.

  ة التشفري واحلاميما يتعلق بمستويات ومفاتيح

 اإللكرتونية الوطنية.

  معلومات عن التهديدات باهلجامت اجلرثومية

 او تسميم املياه والغذاء أو تدمري مواردها.

  معلومات عن انتهاكات تؤدي إىل رضر جسيم

ية بكل باالقتصاد الوطني أو البيئة واملواد الطبيع

 أنواعها.
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 متوسط ســـــــري

ري (، إذا كان الوصول غرسيةتصنف البيانات بأهنا )

املرصح هلا يؤدي إىل رضر جسيم ولكن بشكل أقل 

 تأثريا أو انتشارا من املستوى السابق، مثل:

ها رضر جزئي باملصلحة الوطنية العليا، بام في -

سمعة البلد أو عالقاته الدبلوماسية 

 والدولية.

 أذى أو إصابة جمموعة من األفراد. -

 .وارد الطبيعيةترضر االقتصاد الوطني أو امل -

رضر جزئي للبنية التحتية، أو القدرة عىل  -

 تشغيلها وصيانتها.

 عرقلة أداء احلكومة واملؤسسات العامة. -

  مذكرات التفاهم الدولية اخلاصة باجلانب

 االقتصادي.

  معلومات عن االمدادات اللوجستية واألمن

 الغذائي والامئي.

 .معلومات عن املنشآت احليوية وحمتوياهتا 

 

 منخفض مقيــــــــد

ري غ(، إذا كان الوصول مقيدةتصنف البيانات بأهنا )

 املرصح هلا يؤدي إىل:

رضر حمدود عىل سري العمل أو األنشطة  -

االقتصادية للمؤسسات العامة أو اخلاصة أو 

 األفراد.

رضر حمدود عىل أصول املؤسسات أو  -

 املوارد الطبيعية.

 

 

  معلومات ترض بسمعة أي شخصية )عامة- 

 ة(.اعتباري -عادية 

  املعلومات الشخصية )مثل: الرقم الوطني– 

 ،(البنكية احلسابات أرقام- اهلاتف رقم

 .لألفراد الصحية واملعلومات

  املعلومات املتعلقة بالبحوث والدراسات

 وتطوير املنتجات، قبل نرشها.

  سياسات وإجراءات ورسائل ومذكرات وقوائم

اجلهات الربيد اإللكرتوين، للمؤسسات و

 املختلفة، املتعلقة بعملها الداخيل.

متاح ألصحاب 

 املصلحة

 ال يوجد

يف حدود 

أصحاب 

 املصلحة

(، متاحة ألصحاب املصلحةتصنف البيانات بأهنا )

من  إذا كان الوصول غري املرصح هلا ال يؤدي إىل أي

ر املخاطر املذكورة أعاله، أي أهنا ال تلحق أي رض

 وال باألفراد بمختلف بالبلد وعالقاته الدولية،

 أنواعهم، وال باالقتصاد واملواد الطبيعية، وال

 تنتهك أي مستوى من مستويات التصنيف السابقة.

 

ن ميكون تداول هذه البينات متاحا فقط لفئة حمددة 

 األفراد أو اجلهات يعرفون بأصحاب العالقة، وهم

الذين يقتيض عملهم االطالع عىل هذه املعلومات 

اق وال جيوز افشاءها او نرشها خارج نط ومعاجلتها،

 أصحاب العالقة

 ام كل ما يتم مشاركته بني اجلهات املختلفة إلمت

أي إجراءات أو لتقديم أي خدمات، وتكون 

االستفادة منه داخليا فقط كمحارض 

االجتامعات، املذكرات الداخلية، املعلومات 

 املتعلقة باملواطنني، وغريها.
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 متاح للعامة

 )البيانات املفتوحة(
 ال يوجد

ذا (، إمتاحة للعامة/ مفتوحةتصنف البيانات بأهنا )

ي كان الوصول غري املرصح ملحتواها ال يؤدي إىل أ

من املخاطر املذكورة أعاله، ويمكن اتاحتها 

ون للجميع ألهنا ال تلحق الرضر بأحد، بل غالبا تك

 مفيدة ونافعة للجمهور. 

 ت واملؤسسات كل ما يتم نرشه من اجلها

 احلكومية بصورة رسمية، والذي يشمل: 

 

 – اإلحصاءات –إلجراءات ا -املعلومات 

 التقارير – اخلدمات – املنتجات – اإلعالنات

 الربيد وعناوين اإللكرتونية املواقع –

 .واهلواتف اإللكرتوين

 

  األداءمؤرشات ( الرئيسيةKPIs للجهات )

 واملؤسسات احلكومية.

 

  :تصنيف البيانات معايري 1.3.5

، تقوم اجلهات بتصنيف بيانتها حسب درجة أمهيتها (2يف اجلدول )بناء عىل مستويات التصنيف املذكورة 

وحساسيتها وتأثريها، ويف حال وجود بيانات غري مصنفة تعامل عىل أساس أهنا )مقيدة(، حتى يتم 

تصنيفها بالشكل الصحيح، مع التوجيه برضورة تصنيف البيانات أوال بأول، ووضع خطط مضبوطة 

 زمنيًا لتصنيف البيانات القديمة. 

ل تصنيف البيانات يتيح للمؤسسة إمكانية حوكمة هذه البيانات بطريقة واعية تعكس قيمتها وتزيد إن اكتام

من قيمة ما يمكن استخالصه منها، بداًل من التعامل مع مجيع البيانات بنفس الطريقة مما يضيع كثريا من 

 فوائدها الكامنة. 

 ة، من أمثلتها:اختيار تصنيف البيانات باالعتامد عىل معايري خمتلف يمكن

 :التصنيف عىل أساس املحتوى 

استنادًا إىل حمتواها، مثال يتم تقسيم الوثائق أو رسائل الربيد اإللكرتوين  البياناتيستخدم لتصنيف 

إىل: عامة، وداخلية، وخارجية، أو أي تقسم آخر يتناسب مع طبيعة عمل اجلهة، قد تتطلب هذه 

العملية مراجعة كل الوثائق أو الرسائل، مما يستغرق وقتا طويال، كام يمكن أمتتها باستخدام البحث 

مة األساسية يف هذه الوثائق، بعد ذلك يتم ربط كل قسم بمستوى من مستويات تصنيف عن الكل

 البيانات املناسب له.
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 :التصنيف عىل أساس الوصول 

الستخدام هذا املعيار يتم تقسيم البيانات حسب نوع األشخاص أو اجلهات القادرة عىل الوصول إىل 

الوثائق أو البيانات بمستوى التصنيف املناسب هلا، هذه البيانات أو الوثائق، ثم ربط كل جمموعة من 

 مثال الوثائق التي ال يمكن الوصول إليها إال من القيادة العليا تصنف بأهنا )رسية للغاية(، وهكذا.

 :التصنيف عىل أساس موقع البيانات 

نها عىل الشبكة، حيث يصنف هذا املعيار البيانات أو الوثائق استنادا إىل مكاهنا اجلغرايف أو مواقع ختزي

مثال ربام تكون العقود املهمة اخلاصة باملؤسسة يف جملد واحد عىل خادم امللفات، يمكن عندها تطبيق 

أحد مستويات التصنيف )رسي للغاية أو رسي( عىل هذا املجلد ليطبق تلقائيًا عىل مجيع مستندات هذا 

 املجلد.

 :التصنيف القائم عىل السياق 

يتم تقسيم البيانات اعتامدا عىل السياق أو اخلصائص املرتبطة بإنشاء وإدارة  باستخدام هذا املعيار 

 البيانات، مثل:

 .التطبيق الذي أنشأ امللف، مثل الربامج الاملية -

 .الشخص الذي قام بإنشاء املستند، مثل املدير أو مدخل البيانات -

 .قاملوقع الذي تم فيه إنشاء امللف، أو تعديله، مثل مبنى قسم التسوي -

 ثم يتم ربط كل قسم بمستوى التصنيف املناسب له.

 
 

ال توجد قواعد ثابته للتصنيف، فهو يعتمد بشكل كبري عىل عدد من العوامل التي تتغري من وقت آلخر 

املهم  .حسب الظروف واملستجدات، ويمكن دمج أكثر من معيار أو استحداث معايري جديدة باخلصوص

أن حتدد كل جهة معايري وآليات تصنيفها بشكل واضح، ال حيدث خلطا يف مستويات تصنيف البيانات 

 لدهيا. 

 :خطوات تصنيف البيانات 2.3.5

لتتم عملية تصنيف البيانات داخل املؤسسة بشكل علمي وعميل، جيب ان تكون هذه العملية مضبوطة 

 تتمثل يف التايل: وموحدة بني مجيع اجلهات، وفق خطوات واضحة
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 يف هذه اخلطوة يتم حرص وجرد كافة البيانات التي متتلكها اجلهة.جتميع البيانات:  -1

وهو شخص يقوم بقيادة فريق حوكمة البيانات داخل املؤسسة، تعيني رئيس فريق حوكمة البيانات:  -2

سسة وقيمتها، كام ويتحمل كامل مسؤولية هذا العمل، وجيب أن يفهم بشكل جيد طبيعة البيانات يف املؤ

جيب أن يكون مطلعا عىل اسرتاتيجيات وأهداف وطبيعة عمل املؤسسة، وعليه اختيار فريق العمل القادر 

 عىل إنجاز املهمة، وتقسيم األدوار واملهام داخل فريق العمل، إلمتام عملية التصنيف بالشكل املطلوب.

البدء يف تقييم أثر تصنيف كل جمموعة من  جيب عىل فريق تصنيف البياناتإجراء عملية تقييم األثر:  -3

البيانات املدروسة، وذلك بدراسة مدى تأثري هذا التصنيف وما يرتتب علية من عواقب للوصول إىل 

 مستوى التصنيف املناسب هلذه البيانات، نقرتح اآللية التالية لدراسة تقييم األثر:

واألمنية، ثم دراسة حساسية وطبيعة البيانات، افرتاض أن البيانات )رسية للغاية( للمؤسسات السياسية  -

 وإمكانية تصنيفها إىل مستويات أدنى.

افرتاض أن البيانات )متاحة للعامة/ مفتوحة( لباقي املؤسسات واجلهات، ثم دراسة حساسية وطبيعة  -

 البيانات، وإمكانية تصنيفها إىل مستويات أعىل.

بني مزايا ومساوئ اإلفصاح عن البيانات من عدمه، ورصد يف كال احلالتني عىل فريق التصنيف املوازنة  -

ما يرتتب عىل كل مستوى من مستويات التصنيف، وارتباط هذه البيانات بغريها من األنظمة 

 واملؤسسات، للوصول إىل املستوى املناسب من التصنيف.

تطبيق التصنيف بعد التأكد من صالحية مستوى التصنيف للبيانات املدروسة، يتم تصنيف البيانات:  -4

 عليها بشكل رسمي.

بعد إمتام عملية التصنيف رسميا، يمكن للجهة مشاركة هذه البيانات مع اجلهات مشاركة البيانات: نرش و -5

األخرى )بيانات متاحة ألصحاب املصلحة(، أو إتاحتها ونرشها للعامة )بيانات متاحة للعامة/ 

 مفتوحة(.

 ( خطوات تصنيف البيانات2الشكل )

جتميع البيانات
يق تعيني رئيس فر

تتصنيف البيانا

إجراء عملية 

تقييم األثر

تصنيف 

البيانات

مشاركة نرش و

البيانات
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 البيانات:  مشاركة 4.5

تشمل هذه السياسة كل اجلهات احلكومية، فبعد أن تكمل كل مؤسسة عملية تصنيف البيانات املستهدفة 

لدهيا وجتهزها للنرش، يصبح من املمكن تبادل هذه البيانات داخل نطاق املؤسسة نفسها، أو خارجيا بني 

يس للحكومة لام يشكله من قيمة مضافة واستفادة اجلهات املختلفة، بل إن هذا التبادل للبيانات هو هدف أسا

 مبارشة من كمية البيانات املنتَجة داخل مؤسساهتا.

ثم االستفادة  ،إدخال أو توليد البيانات ملرة واحدةهتدف عملية تبادل ومشاركة البيانات للوصول إىل مبدأ 

 واالستفادة املثىل من البيانات. منها يف كل القطاعات واجلهات األخرى، توفريا للوقت واجلهد واملوارد،

 مبادئ مشاركة البيانات: 1.4.5

جيب أن تكون عملية تبادل البيانات هلدف مرشوع أو حاجة حقيقية لتحقيق مرشوعية اهلدف:  -1

مصلحة عامة أو تقديم خدمة، دون االرضار باألفراد أو املؤسسات أو املصلحة الوطنية، 

 وضمن إطار واضح ومقنن.

جيب أن متتلك اجلهات التي تتبادل البيانات صالحية االطالع عىل البيانات الترصيح بالوصول:  -2

 واستخدامها.

جيب أن متتلك اجلهات التي تتبادل البيانات، فريقا حلوكمة البيانات، مكونا من  الكفاءة الفنية: -3

 انات.األشخاص املؤهلني املسلحني باملعارف واملهارات الالزمة للتعامل مع البي

جيب عىل مجيع اجلهات التي تتبادل البيانات إتاحة مجيع املعلومات املتعلقة بالبيانات  الشفافية: -4

 املتبادلة، وطريقة التعامل معها بالصورة املثىل كوسائل نقلها وطرق حفظها ومعاجلتها.

ستكون جيب التنسيق بني اجلهات التي تتبادل البيانات ألن املسؤولية  املسؤولية املشرتكة: -5

مشرتكة بينها يف تطبيق مجيع الضوابط واالتفاقيات والترشيعات املنظمة لتبادل البيانات 

 وتأمينها.

جيب االلتزام بتطبيق املامرسات األخالقية أثناء عملية تبادل البيانات  االستخدام األخالقي: -6

 ومشاركتها للوصول إىل العدالة والنزاهة واألمانة املهنية.
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 ركة البيانات:خطوات مشا 2.4.5

 تتقدم اجلهة املستوردة للبيانات بطلب رسمي للجهة املصدرة للبيانات. -1

يتم حتويل الطلب إىل فريق حوكمة البيانات يف اجلهة املصدرة للبيانات، ليقوم بدراسة الطلب  -2

والتأكد من استيفاء مجيع مبادئ مشاركة البيانات، وحتديد مستوى تصنيف البيانات املطلوبة، 

 باملوافقة أو الرفض.والرد 

بني اجلهتني املصدرة واملستوردة، وامتام  اتفاقية مشاركة البياناتيف حال املوافقة جيب توقيع  -3

 عملية مشاركة البيانات. 

تلتزم اجلهة املصدرة للبيانات بوضع التدابري الالزمة لصيانة البيانات بام يف ذلك أي حتديثات  -4

 اجلهات املستوردة للبيانات. الحقة للبيانات وإعادة مشاركتها مع

 مشاركة البيانات( خطوات 3الشكل )

 أرشفة البيانات: 5.5

عملية تتم عىل البيانات التي أصبحت غري نشطة إما لتقادم هذه البيانات أو لطبيعتها أرشفة البيانات هي 

يف مستودعات ختزين خاصة هبا، وإزالتها من بيئة التشغيل نسخ البيانات اخلاصة، وتتم عملية األرشفة ب

عند احلاجة إليها، يف هذا اجلانب جيب النشطة، مع إمكانية استعادة هذه البيانات إىل البيئة النشطة واستخدامها 

 عىل املؤسسات احلكومية االلتزام بالتايل:

 .اناتإنشاء سياسة أرشفة تتناسب مع سياساهتا وطبيعة استخدامها للبي -

 إجراء عمليات األرشفة للبيانات بصورة دورية. -

تأمني املخازن واخلوادم اخلاصة باألرشيف بنفس مستويات احلامية والتأمني لألنظمة والبيانات  -

 النشطة.

صيانة البيانات 

وحتديثها

ة توقيع اتفاقي

مشاركة البيانات

دراسة الطلب 

والرد عليه

تقديم طلب 

مشاركة البيانات
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 تدمري البيانات: 6.5

إىل األبد، ينمو حجم البينات املؤرشفة باستمرار، لذلك فأنه من غري املمكن االستمرار يف االحتفاظ بالبيانات 

فتكاليف التشغيل التخزين واألرشفة تتزايد أيضا، كام أن كثري من البيانات املخزنة تفقد أمهيتها متاما بمرور 

الزمن، لذلك جيب أن تبني الترشيعات املدة الزمنية التي جيب االحتفاظ فيها ببيانات املؤسسة، والتي يمكن 

 ر.بعدها اتالف هذه البيانات وتدمريها بدون أي رض

عادة ما تتم عملية تدمري البيانات يف مستودعات األرشفة، بعد جتاوزها فرتة االحتفاظ القانونية، والتأكد متاما 

 من عدم حاجتنا إليها مستقبال.  

 :ملكية البيانات .6

أن  كل البيانات التي جتمعها أو تنتجها أي جهة أو مؤسسة حكومية، هي يف النهاية ملك للحكومة الليبية، لذا جيب

تكون متاحة للتداول واملشاركة مع اجلهات األخرى التي يقتيض عملها ذلك، يف حدود القوانني والسياسات 

 والترشيعات النافذة.

، جيب االستعالم عن وجود هذه البيانات من اجلهات التي من أي جهة لذلك قبل البدء يف مجع أي بيانات جديدة

جتميعها أو انتاجها، وتوفريا للجهود واألموال التي ستهدر نتيجة جتنبا إلعادة  ،يمكن أن تكون قد مجعتها من قبل

  .إعادة االستخداموتعزيز سياسة  ،إدخال أو توليد البيانات ملرة واحدةتكرار عملية التجميع، وحتقيق مبدأ 

 

 

أقىص استفادة من البيانات إىل عي للبيانات عىل املستوى الوطني، للوصول دليل مرج مع هذه السياسةملحق و

 املجمعة واملنتجة واملصنفة يف اجلهات التابعة هلا. 
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 محاية البيانات .7

وهي من أكثر العمليات حساسية ودقة عند التعامل محاية البينات هي عملية ترافق البيانات يف كامل دورة حياهتا، 

لذلك  كام أن مستويات احلامية والتأمني متعددة، تشمل أمن البيانات، وأمن األنظمة، وأمن الشبكات، مع البيانات،

 جيب عىل كل مؤسسة االلتزام بالتايل:

بحيث تضمن ، وأنظمة جيب عىل اجلهات واملؤسسات تطوير سياسات أمنية حتمي ما متتلكه من بيانات -

ام يتوافق مع القوانني واللوائح بتعديل غري املرصح به، وهذه السياسات عدم الوصول أو املشاركة أو ال

 النافذة.

عىل اجلهات مراجعة سياساهتا بصورة دورية تضمن وجود احتياطات كافية حلامية البيانات، ومعاجلة أي  -

 ثغرات مكتشفة يف أنظمة وسياسات احلامية لدهيا.

رسية البيانات التي يتم احلصول عليها جيب عىل اجلهات التأكد من وجود إجراءات أمنية تضمن سالمة و -

 من جهات أخرى، وعدم السامح بإفشائها.

االهتامم بتأمني الشبكات ووسائط النقل ومعدات التشبيك، لوجود كثري من االخرتاقات األمنية التي  -

 تتم يف هذا املستوى.

جيب محاية املوقع اإللكرتوين للمؤسسة، وكل البيانات املوجودة عليه أو املجمعة من خالله، بام يتفق  -

 مع السياسات األمنية املعلن عنها.  

 انشاء خطط النسخ االحتياطي للبيانات، وتوفري مراكز بيانات بديلة، حتسبا ألي طارئ أو كارثة حمتملة.  -
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 لبيانات الحكوميةلحوكمة االسياسة الوطنية 
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