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 2  سياسة إدارة البيانات

 

 

 تعريفات ومختصرات

 

 مختلف سياق في أو تتم اإلشارة إليه ": تعني جهة حكومية ما لم يتم استخدام المصطلح الجهة"

 

": هي هيئة مهنية دولية وجمعية ذات دراية علمية تهدف إلى تشجيع BCSأو  الجمعية البريطانية للكمبيوتر"

وجيا الحوسبة ونشر المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات دراسة وتطبيق تكنولوجيا االتصاالت وتكنول

( لفائدة الممارسين المهنيين والجمهور العام. وتعتبر الجمعية الكيان المهني الوحيد بالمملكة ICTواالتصاالت )

 ميثاقها الملكي. في إطارتكنولوجيا المعلومات  التي تمنح مؤهالت قانونية للمتخصصين فيالمتحدة 

 

" DAMA( جمعية:)ومستقلة تضم فنيين ومتخصصين في مجال  دولية غير ربحيةجمعية هي  إدارة البيانات

وإدارة مصادر  (IRMتطوير مفاهيم وممارسات إدارة مصادر المعلومات )األعمال، وتكرس أعمالها في مجال 

  (DRMالبيانات )

 

والمعلومات في صيغة إلكترونية والتي  وإدارتها تشير، ألغراض هذه الوثيقة، إلى كل البيانات "البيانات":

تجمعها أو تسترجعها أو تتقاسمها أو تعالجها الجهات الحكومية ألغراض تقديم الخدمات اإللكترونية للجمهور و 

 للزوار ولألعمال التجارية.

     

بما في ذلك  ": وتعني ألغراض هذه الوثيقة إجراء أي عملية أو مجموعة عمليات على البياناتمعالجة البيانات"

واسترجاع، والتشاور حول، واستخدام وكشف ونشر وبث وتعديل أقلمة جمع وتلقي وتدوين وتنظيم وتخزين و

 المعلوماتتلك وحظر ومحو أو تدمير مثل 

 

أو جهات أو كيانات  البيانات من جهة/كيان أو جهات إلى جهة أو كيان آخرإفشاء ": يعني "تداول البيانات

 يانات بين وحدات جهة أو كيان، أو تداول البأخرى

 

": تعني الجهة التي يتم فيها تدوين وحفظ وصون البيانات باعتبارها صاحبة الحق في لبياناتل ةمصدرالالجهة "

 هذه البيانات، والتي تقوم بتوفير / تبادل البيانات مع الجهات األخرى

 

 يانات": تعني الجهة التي تطلب / تتلقى البالجهة المستخدمة للبيانات"

 

 لكترونية، منظمة كانت أو غير منظمةإصيغة ": جميع البيانات الصادرة في لكترونيةإلالبيانات ا"

 

": تشير إلى جميع الوزارات والمؤسسات العامة التي تتبع مباشرة للوزارات أو مجلس الوزراء الجهة الحكومية"

 في دولة قطر 
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"ictQATAR " :جيا المعلومات لدولة قطر، المجلس األعلى لالتصاالت تشير إلى وزارة االتصاالت وتكنولو

 سابقًا وتكنولوجيا المعلومات لدولة قطر

 

، إلى يمكن التأكد من هويته و( أي معلومات عن شخص معروف الهوية أ1":  تشير إلى )البيانات الشخصية"

أي معلومات، بما فيها  (2و / أو ) عن طريق تلك المعلومات أو تركيبة منها ومن معلومات أخرىحد معقول، 

ربطها بشخص معين بصرف النظر عما إذا كانت هوية الشخص  ، إلى حد معقول،بيانات الموقع التي يمكن

 ظاهرة من خالل تلك المعلومات أو تركيبة منها ومن معلومات أخرى

 

لبيانات أو ل ةمصدرال": تعني العبارة ألغراض هذه الوثيقة أي شخص أو كيان بخالف الجهة الطرف الثالث"

عن الجهة، وتشمل العبارة أي شخص أو كيان آخر يتم  المستخدمة للبيانات، يقوم بمعالجة البيانات نيابةً  اتالجه

 تعيينه من قبل طرف ثالث للغرض المشار إليه
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    التفويض القانوني .1

االتصاالت  وزارةاختصاصات يد تحدبشأن  2014عام ل 16رقم قرار األميري ال من 14تنص المادة 

تنظيم و، على إلشرافتفويض الوزارة بسلطة اعلى الوزارة"( " إليها فيما يلي باسم تكنولوجيا المعلومات )يشارو

التنمية  استراتيجية مع متطلبات بطريقة تتفق دولة قطرفي  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت قطاعات وتطوير

 لتحقيق القطاعات؛ االستثمار في هذهتحفيز التنمية و، ودعم للمنافسة العادلة مناسبة بيئة تهيئةبأهداف و، الوطنية

وتعزيز  الحكومة اإللكترونيةبرامج ومتابعة نفيذ ، إضافة إلى تالتكنولوجيةالبنية التحتية المعلومات و كفاءة ورفع

 وبناءالمجتمع الفرد و حياة نتحسيإلى  ، وصوالً تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المجتمعي بأهمية الوعي

 .االقتصاد الرقميو مجتمع قائم على المعرفة

 

على  للوزارةالهيكل التنظيمي  وضعبشأن  2014عام ل 27 األميري رقم القرار ( من9) 12المادة كما تنص 

 توالمعامال تكنولوجيا المعلومات أنظمةذات الصلة بالمعايير والسياسات و التشريعات صياغة سلطةمنحها 

 قطر. في دولة، بهدف تحقيق التحول التكنولوجي للجهات الحكومية الحكومة اإللكترونية اإللكترونية وخدمات

 

 زيادة التنسيق من خالل عامة أفضل لتقديم خدمات المعلومات تقاسم ضمانتقضي ب الحكومة رؤية وقد وضعت

 استخدام ضرورة 2016-2011 قطرلدولة  استراتيجية التنمية الوطنيةوتتضمن  .الجهات المعنية بين

، وإنشاء تكامل العمليات من خالل زيادة" المؤسسيالتكامل لتحقيق " تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 تداول من خاللزيادة التنسيق ، ذلك أن للمواطنينموجهة  خدمات عامة لتقديم لبياناتمركزية ل مستودعات

 .الجهات الحكومية من قبل صنع القرار عملية تجزئةمن  تقليلمن شأنه ال المعلومات

 

هذه  بين نشوء تعارض في حالو دولة قطر. في حاليامعمول بها الالقوانين  مراعاةمع  الوثيقة هذه لقد تم إعداد

، إلى الحد ثيقةمن الو القبيلذلك من جزء أي  حذفعين تللقوانين، وي األسبقيةتكون ، قطردولة  وقوانين الوثيقة

وفي هذه الحالة، . األحكامبقية  دون التأثير علىبعد تعديلها  قائمة الوثيقةعلى أن تظل التعارض، الذي يزيل ذلك 

 قطر. دولة ذات الصلة فيقوانين السارية االمتثال لل لضمان المطلوبة التعديالتخال ال بد من إد
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 مقدمة .2

 ويمكن تعريف .1معلومات األعمالأي منظمة من  البيانات، في دعم احتياجات الرئيسي من إدارة يتمثل الهدف

 إلى الوصول لتحقيق المعمارية الالزمة األدواتليب وااألسو والتقنياتالممارسات باعتبارها  2إدارة البيانات

 لتلبية متطلبات في المؤسسة، هياكل البيانات وأنواع البياناتمختلف أطياف  عبربصورة ثابتة البيانات  وتوفير

 3إدارة البيانات تعتبر ،اتالخدم من منظورو تطبيقاتها وعملياتها في مجال األعمال. بمختلف البيانات استهالك

البيانات  أو استخدام التعريفات تنسيق أوفي  لتحكمامن خالل  تقديم خدمات المعلومات تساعد في مؤسسية خدمة

 4ما يلي: دارة البياناتالمجاالت الرئيسية إلوتشمل . والمالئمة بها  الموثوق

 

 ير سياسة البياناتتطو 

 

 ملكية البيانات 

 

 البيانات الوصفية تجميع 

 

 حياة البيانات ةالتحكم في دور 

 

 جودة البيانات 

 

 النفاذ إلى البيانات ونشرها 

 أحكام تحديدعند  البيانات عمليات إدارةالبيانات والوظائف الخدمية لإدارة من  كالً  في االعتبار هذه الوثيقة تأخذ

 على نحو سلس. للجمهور الخدمات الحكومية لتقديماألعمال المطلوبة ومات معل لدعم، السياسة

 

 خلفيةال 2.1

 

يجب على الحكومة إدارتها ة التي ثمينأحد األصول ال، تصبح المعلومات المعرفة اقتصادا نحو ونحن نمضي قدمً 

أمر بالغ ت الحكومية بفعالية الجها داخل وعبربيانات لااستخدام إن  .المواطنين نيابة عن عامةباعتبارها أمانة 

 .لجمهورل أكثر مالءمة خدمات وتقديم على وضع سياسات الجهات الحكوميةتعزيز قدرة األهمية ل

 

                                                 
 1 

 الجمعية الدولية إلدارة البيانات ،لماذا نحتاج إلى إدارة ألمعلومات

 ر، غارتنتعريف إدارة وتكامل البيانات، مسرد تكنولوجيا المعلومات 2 

  الجمعية البريطانية للكمبيوتر، مبادىء إدارة البيانات، تسهيل عملية تداول المعلومات 3 

 ، مكتب نائب رئيس الوزراء، لندنمباديء إدارة البيانات المتميزة  4 

http://www.whydatamanagement.org/home/data-management-why-have-it/why-data-management
http://www.whydatamanagement.org/home/data-management-why-have-it/why-data-management
http://www.gartner.com/it-glossary/dmi-data-management-and-integration
http://www.gartner.com/it-glossary/dmi-data-management-and-integration
http://www.bcs.org/upload/pdf/data-management-chapter1.pdf
http://www.bcs.org/upload/pdf/data-management-chapter1.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/14867/Good_dataMan.pdf
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. جهات متعددةلتكون مملوكة  على معلومات قد ،لجمهورها الخدمات العامةتقديم في  ،تعتمد الجهات الحكومية

تاريخ  مثل سجالت المعلومات الشخصية، ة واسعة منمجموعتخزين واستخدام إنها تقوم بجمع وقع اوالو

. أداء مهامها، وذلك ضمن االتصالعناوين وتفاصيل الوضع السكاني و الهوية الوطنية معلومات الميالد،

  االحتيال.ومنع  األهلية وكشفتأكيد الهوية ومن  للتحقق المعلومات وتستخدم

 

وخفض  الكفاءة التشغيلية زيادة، ألن ذلك من شأنه ةوطني ا ثروةباعتباره البيانات تتم إدارة من المهم أن، لذلك

 والمعايير ةكمولحل عمليات إلى وضع هذه الوثيقة وتهدف وتعزيز أسس الحوكمة.الخدمات ، وتحسين التكاليف

 وتداول البيانات.إلدارة  دولة قطر الحكومية في الجهاتلكافة 

 

 

 الوضع الراهن 2.2

 

 لجمهور على نحو فعال.ل لتتمكن من توفير خدماتها المعلومات على تداول حاليا ةالجهات الحكومي تعمل بعض

، والشؤون االجتماعيةالمجلس األعلى للصحة، وزارة العمل الداخلية،  وزارةكل من  وضعت على سبيل المثال،

 البيانات عبر همثل هذ لتداول مباشرة ترتيباتواالحصاء،  التنموي ووزارة التخطيط والتجارةوزارة االقتصاد 

محدود  على أساس هذه البيانات تداول حاليا يجري ومع ذلك،غير اإللكترونية. و الوسائل اإللكترونية مختلف

 .ثنائي فقطو

 

تعرف ، فإنها قد ال البياناتتلك  وجودب إذا عرفت في القطاع العام، وحتى بياناتال وجودبجهات ال تعرف  هناك

غير أن ، من جهة أخرى يمكن الحصول على بيانات في بعض األحيان، ليها.ع الحصول أو كيفية مكان وجودها

أنها محظورة من قبل الجهة  )أي في األصل معرفة حقيقة أنها موجودةب عمالئهال أن تسمح هاال يمكن هذه الجهة

تلك ل تداول أن أيب نطباعاالتحت  البياناتبعض الجهات من إطالق / تداول وقد تتخوف (. لبياناتالموردة ل

 .مخالفة ربما وأبيانات، للصحيح غير إفشاء  أنهقد يفسر على  المعلومات

 

 متاحة في شكل قد ال تكون البياناتف لو افترضنا استعداد الجهات لتداول البيانات مع بعضها البعض،وحتى 

 أو منصة قناة أو، ياناتالبمثل حماية البيانات ومعايير  إلدارة البيانات عمليات مناسبةأو قد ال تتوفر ، إلكتروني

مبادرات اتباع عن  الجهات الحكومية، قد تحجم بعض وبالمثل. البيانات إلكترونيايتم من خاللها تداول  مناسبة

أكثر كالت هذه المشتصبح و التي تسمح لها بذلك. القانونية صالحياتها الشكوك حول بسبب البيانات لتداول جديدة

  خدمة.تقديم من أجل متعددة  جهاتمن  بياناتى الحصول علعند الحاجة إلى  وضوحا

 

مخاوف عن  دول مجلس التعاون الخليجي في اإلنترنت ومستخدم عبر ،5وطبقا لمسح ميداني، في الوقت نفسه

 التي تم تقديم البيانات من أجلها.تلك ألغراض غير الشخصية استخدام بياناتهم من 

                                                 
 اإللكترونيتجاه األمن  األوسطنترنت بمنطقة الشرق إلحول: مواقف مستخدمي ا 2014معلومات في يوليو تقرير وزارة االتصاالت وتكنولوجيا ال 5 

 ، مخاوف من سوء استخدام البيانات الشخصية(  29)صفحة  وخصوصية البيانات

http://www.ictqatar.qa/sites/default/files/Cybersafety%2C%20security%20and%20data%20privacy%20-%20Full%20Report.pdf
http://www.ictqatar.qa/sites/default/files/Cybersafety%2C%20security%20and%20data%20privacy%20-%20Full%20Report.pdf


 

 

 7  سياسة إدارة البيانات

 

 

 الحاجة إلى إدارة وتداول البيانات 2.3

 

 محفوظة في الحكومية أن معظم البيانات ، هيمن أكبر المشكالت المتعلقة بإدارة وتداول المعلوماتإن 

على مستوى كل قد تكون فعالة  إدارة البياناتوبينما أن . إدارات منفصلة داخل ، بعبارة أخرى،صوامع"، أو"

 مل المشتركاعتمن ال مستوى أكبر ىيؤدي إلمن شأنه أن  البياناتدارة إل نهج موحد أن تبنيإال ، على حدة جهة

 .ي بطريقة أكثر فعاليةنطاق الحكومالعلى  تبادل البياناتبالتالي و

 

والممارسات  التشريعات وأنشأت إدارة وتبادل البيانات، أهمية في جميع أنحاء العالم الحكومات لقد أدركت

اإلدارات  رؤساء 6الواليات المتحدةرئيس ل المكتب التنفيذيوفي هذا الصدد، وجه  هذا الجانب. لتسهيل والعمليات

مبادئ  إضفاء الطابع المؤسسي على للمساعدة في اً وضع إطارو كثروة،دارة المعلومات إلى إ والجهات التنفيذية

 واالنفتاح. مل المشتركاعتال لتعزيز، المعلومات دورة حياة كل مرحلة من مراحل في الفعالة للمعلومات اإلدارة

موحد عبر  باستخدام نهج والسجالت إدارة المعلومات ، عمليةإدارة المعلومات في مجال 7داكن وتشجع سياسة

ً أحكام يتضمن إدارة المعلوماتحول حوكمة  اقانون 8فنلندا سنتوقد جميع الجهات الحكومية.   بشأن التزامات ا

في شكل  فر المعلوماتتوا المعلومات بما في ذلك مهام إدارة عند إجراء في اإلدارة العامة معينة هيئات

قانون  9برلمان نيوزيلندا عدلفي نفس السياق،  المعلومات. وتداول، المشترك ملاعتال، ونظام إلكتروني

داخل و المعلومات بين وتداول لتمكين استخدامتداول المعلومات المعتمدة  اتفاقيات للسماح بعقد الخصوصية

 خصوصية المعلومات. تطبيق مبادئأسس  توضيح وأ عن طريق تعديل خدمات العامةالمقدمة لل الجهات

لضمان  ةاستراتيجيثروة باعتبارها  المعلومات الحكوميةإدارة  بهدف استراتيجية وطنية 10أسترالياوضعت و

صالح إل، التي أنشئت لتشجيع ا11المتحدة في المملكة يةلجنة القانونال وقدمت أكثر كفاءة وفعالية. استخدام

من  شامل يقانون إصالحبالتوصية الجهات الحكومية، يتضمن  بين البيانات تداول عنرلمان للب تقريراً ، يقانونال

وتقديم الخدمات العامة يضمن كفاءة وفعالية الحكومة،  البيانات لتداولاضح وومبدئي  هيكل قانوني إنشاء أجل

 الحكومية. الجهات المعلومات بين وتداول إدارة ممارساتلوضع قواعد  وكذلك ،الخصوصية وحماية

 

الحالية،  التشريعات ضمن نطاقفي دولة قطر،  في القطاع العام للبيانات أكثر فعالية ضمانا للتوصل إلى استخدام

االتصاالت وتكنولوجيا زارة وفقد أخذت ، البيانات خصوصيةل حماية األساسيةالحفاظ على الومن أجل 

على  توجيه الجهات في مجال إدارة وتداول البياناتو قيادةمن شأنها  سياسة لتطوير زمام المبادرة المعلومات

 وتداول إدارةنحو  قطردولة  الجهات الحكومية في وتوجيه إلى تمكين هذه الوثيقة وتسعى العام.مستوى القطاع 

                                                 
مكتب االدارة والميزانية ، المكتب التنفيذي لرئيس  2013مايو  9: سياسة إدارة البيانات المفتوحة  كثروة، مذكرة لرؤساء االدارات والجهات التنفيذية 6 

 الواليات المتحدة االمريكية

 ، مجلس الخزانة ألمانة كندا، حكومة كندا2007يوليو  1 ،إدارة المعلومات سياسة 7 

 ، وزارة المالية ، حكومة فنلندا2010سبتمبر   1، قانون حوكمة إدارة المعلومات في االدارة العامة 8 

 ، حكومة بيوزيلندا 2013، فبراير 1993ي قانون الخصوصية لعام تعديالت حول تداول المعلومات ف 9 

 ، مكتب إدارة المعلومات ، حكومة استراليا2007، يوليو االستراتيجية الوطنية لتداول المعلومات الحكومية 10 

 ، اللجنة القانونية، وزارة العدل، المملكة المتحدة 2014يوليو  10، تداول البيانات بين الجهات الحكومية، تقرير تشخيصي 11 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/memoranda/2013/m-13-13.pdf
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?section=text&id=12742
https://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/20110902ActonI/Tietohallintolaki_englanniksi.pdf
https://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/03_documents/20110902ActonI/Tietohallintolaki_englanniksi.pdf
http://www.justice.govt.nz/policy/constitutional-law-and-human-rights/human-rights/domestic-human-rights-protection/privacy-act-1993/privacy-information-sharing-bill
http://www.finance.gov.au/files/2012/04/ngiss.pdf
http://www.finance.gov.au/files/2012/04/ngiss.pdf
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc351_data-sharing.pdf
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc351_data-sharing.pdf
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 إدارة البيانات الوصفية

 حتياجاتالمستخدمون واال. 
          المعمار والمعايير. 
             الجمع والتكامل. 
             إدارة المستودع. 
     االستفسارات والتقارير. 
             التوزيع والتسليم 

 معمار وتحليل وتصميم البيانات

 وضع نماذج بيانات األعمال. 
 تحليل سلسلة القيمة. 
 معمار البيانات ذات الصلة. 
 ية وضع النماذجمنطق. 
  ً  .وضع النماذج ماديا
 معايير وضع النماذج. 
 إدارة النموذج. 

 إدارة الوثائق والسجالت والمحتوى

         اإلدارة اإللكترونية للوثائق. 
 اإلدارة المادية للسجالت والملفات. 
           إدارة محتوى المعلومات. 

 إدارة قاعدة البيانات

 تصميم قاعدة البيانات. 
 فيذ قاعدة البياناتتن. 
 النسخ االحتياطي واالسترجاع. 
 األداء والتوليف. 
 األرشفة والتنظيف. 
 إدارة التكنولوجيا. 

 تخزين البيانات وإدارة استخبارات األعمال

               معمار تخزين البيانات
 .واستخبارات األعمال

                تنفيذ تخزين البيانات. 
           ارات األعمالتنفيذ استخب. 
  تدريب ودعم استخبارات األعمال. 
 الرصد والتوليف. 

يةإدارة البيانات المرجعية والرئيس  

    معمار تكامل البيانات. 
 إدارة البيانات المرجعية. 
    تكامل بيانات العمالء. 
  تكامل بيانات المنتجات. 
              إدارة األبعاد. 

 إدارة جودة البيانات

 طلبات الجودةمواصفات مت. 
    توصيف وتحليل الجودة. 
      تحسين جودة البيانات. 
      توثيق وتدقيق الجودة. 

 إدارة أمن البيانات

 معايير خصوصية البيانات. 
           تصنيف السرية. 
 ممارسات كلمة الدخول. 
 إدارة المستخدم والمجموعات 

 .والمشاهدة 

      توثيق المستخدم  . 
 ناتتدقيق أمن البيا. 

 حوكمة البيانات

 الدور والمنظمات. 
 استراتيجية البيانات. 
 السياسات والمعايير. 
 المعمار. 
 االمتثال. 
 إدارة المسائل. 
 المشاريع والخدمات. 
 تقييم اصول البيانات. 
 التواصل واالتصاالت. 

حماية  مع ضمانعلى نحو فعال،  الخدمات الحكوميةتوفير  من أجل تسهيل السائدة القوانين البيانات ضمن

 خصوصية. الوالمعلومات 

 

 الجهات. عبر البيانات لتداول تسهيالً لتطبيق ل منصة أيضا لتطويرتخطط الوزارة ، أخرىمتقدمة كخطوة و

 

 المبادئ التوجيهية 2.4

 

وضع و مشروعة، غراضستستخدم فقط أليتم تداولها  أي بياناتيضمن أن  توفير أساس إلىهذه الوثيقة  تهدف

ويتعين على الحكومة وهي تتولى عملية جمع وحفظ واستخدام معلومات  على نحو فعال. إلدارة البياناتأساس 

 القوانين ألحكام وفقاالمعلومات  وصيانة وحماية أمنالبيانات  لتلك بوصفها راعية تتصرف، أن شخصية

داخل تلك تداول البيانات  لتسهيلللجهات  قواعد كما يتعين عليها تحديدالسياسات ذات الصلة. والتشريعات و

 ات وفيما بينها بطريقة فعالة.الجه

 

 هذه السياسة: صياغة المطبقة في التوجيهية الرئيسية المبادئ فيما يلي
 

i. البيانات ينبغي أن تدار 

  يدعم كمورد استراتيجي

القرار،  السياسات واتخاذ

مباديء المساءلة  عالوة على

للبرامج  التنفيذ الفعالو

 .الخدمات الحكوميةو

 

ii.  يجب أن ال ينظر إلى

 أو يتم جمعها  البيانات التي

 كل جهة  من قبل  استحداثها

  على أنها ملك لتلك الجهة 

 ةمتاح باعتبارها  وحدها، بل

 ، أخرى  جهاتمع   للتداول

  الخصوصية حدود  ضمن

  المؤلف وحقوق

 .يةواألمن  االعتبارات القانونيةو

 

iii. أو و / ألغراض متعددةاستخدامها مرة واحدة و البيانات، يجب الحصول على حيثما كان ذلك ممكنا 

 .الحصول على البيانات في االزدواجية، وتجنب عامة
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الوظائف العشر إلدارة البيانات على النحو الموضح  12إدارة البياناتجمعية معارف إدارة البيانات لمجمل يحدد 

وظائف ذات الصلة في في الشكل أعاله، وتستمد هذه الوثيقة معلوماتها من هذا االطار فيما يتعلق ببعض ال

 .صياغة السياسة

 

                                                 
 (www.dama.org) -(  DAMAمصدر معارف إدارة البيانات، مطبوعة تصدر عن جمعية ادارة البيانات ) 12 

http://dama.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1
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 النطاق والتطبيق .3

 

 تنظم هذه السياسة كيفية إدارة وتداول البيانات في الجهات الحكومية 3.1

 

 المجاالت الرئيسية التالية:هذه البيانات إدارة تتضمن سياسة  3.2

 

 حوكمة البيانات 

 

 إدارة البيانات 

 

 حماية البيانات 

 

 تداول البيانات 

 

 )منظمة كانت أو غير منظمة(لكترونية إجميع البيانات الصادرة في صيغة اسة على تنطبق هذه السي 3.3

ويتم استخدامها  التي يتم جمعها أو استحداثها وحفظها من قبل الجهات كجزء من أعمالها الرسميةو

ل العمالء )مثتتعلق ب. ومن أمثلة البيانات المنظمة، بيانات أو تقاسمها ألغراض تقديم الخدمات العامة

وبيانات ال صلة لها بالعمالء )مثل البيانات البيئية(، البيانات الشخصية والبيانات المؤسسية(، 

وبيانات مؤسسية )مثل البيانات المتعلقة بالموارد البشرية، التمويل، األصول، والمشتريات(. أما 

طة الفيديو وأشر، الصور ،العرض شرائح، الكلمات ةمعالجمثل مستندات )البيانات غير المنظمة 

 .نقطيةالصورة العلى أساس النص و تشمل البيانات القائمة علىفإنها ( والتسجيالت الصوتية

 

وحقوق المؤلف إضافة خصوصية العتبارات ال تخضع هذه السياسة الخاصة بإدارة البيانات 3.4

معمول ال ذات الصلة13االمتثال للتشريعات ويجب على الجهات ضمانالقانونية واألمنية. لالعتبارات 

 .دولة قطر بها في

                                                 
 تشمل التشريعات المراسيم والتوجيهات والقوانين والسياسات الصادرة من السلطات المختصة بدولة قطر 13 
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  السياسة أحكام .4

تداولها أيضا وحمايتها و حسن إدارة البياناتاألحكام التي تضمن  قطر في دولة للجهات الحكومية هذا القسمضع ي

 للجمهور. خدمات متميزة من أجل توفير فيما بينهما

  

 طر اتخاذ الخطوات التالية:دولة ق الجهات الحكومية في من جميعهذه  إدارة البيانات وتتطلب سياسة

 

 حوكمة البيانات 4.1

 

i.  على إدارة ومراقبة بيانات الجهة  اإلشرافعلى الجهات تعيين أحد كبار الموظفين لتحمل مسؤولية

 .والعمليات ذات الصلة

 

ii.  ًوتمثيل  اإلشرافيةالختصاصاته  يجب أن يكون من يتولى هذه المسؤولية في درجة عليا مناسبة نظرا

 .ميع المسائل المتعلقة بإدارة البيانات وتداول البيانات عبر مختلف الجهاتالجهة في ج

 

iii.  14يتعين على الموظف المعين التأكد من وجود عمليات وإجراءات فعالة إلدارة دورة حياة المعلومات 

وتخزين وإدارة ومعالجة البيانات على نحو دقيق وآني ومكتمل. يتولى الموظف أيضا لضمان استحداث 

 .ية ضمان االمتثال للتشريعات ذات الصلة في هذا الشأنمسؤول

 

iv. إلى اللجنة التوجيهية البياناتوتداول  فيما يخص إدارة المشتركة بين الجهات جميع القضايا يجب تصعيد 

ءمتها وابمراقبة البيانات وضمان م للحكومة اإللكترونية التوجيهية وتختص اللجنة. للحكومة اإللكترونية

 الجهات داخل البيانات عبر تداول لتسهيل إدارة البيانات والمشورة بشأن قضايا ه العامالتوجي وتقديم

 .القائم اإلطار التشريعي

 

 إدارة البيانات 4.2

 

 ملكية البيانات 4.2.1

 

i. حكومة قطر، وبهذا الفهم يجب أن تكونل جهة هي في النهاية ملك من قبل أي البيانات التي يتم جمعها 

 .واألنظمة القائمة القوانين والسياساتفي حدود  جهات أخرى متاحة للتداول مع

 

                                                 
 حول المباديء التوجيهية 1يرجى الرجوع إلى الملحق رقم  14 
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ii.  أية  التعامل مع بما في ذلك البيانات صيانة يتعين على الجهات المصدرة للبيانات وضع تدابير من شأنها

 ونشرها بين الجهات المستخدمة. تحديثات الحقة للبيانات

 

iii. تي تحتاجها ال البياناتطلب أن تالجهات ، يجب على على المستوى الحكومي سالمة البيانات لضمان

 إذا لم تكن هناكإما  في حالة وجودها.، الجهات المصدرة للبياناتن مأوالً معامالت الخدمة  الستكمال

 .ناسبةم أخرى من مصادر جمع بياناتفيمكن للجهات  المطلوبة، جهة مصدرة للبيانات

 جمع البيانات 4.2.2

 

i. ومصنفة ، في أنظمتها إلكترونيا مخزنة السجالت لمعلومات أوا التأكد من أن جميع على الجهات

إنشاء  أيضا يجب على الجهات. )اإلصدار الثاني( سياسة تأمين المعلومات الوطنيةمع ومؤمنة تمشيا 

 .المعلومات بالغة األهميةات وهذه البيانل وصيانة سجل

 

ii. ويجب أن ، نزيهةالو الوسائل المشروعة عن طريقيتم جمعها البيانات  أن التأكد من على الجهات

يجب  .المتصلة بنشاطها العمليأو  القانونية متطلباتهاتلبية هو ضروري ل ما علىيقتصر الجمع 

أن كان للجهة ما إذا عند تحديد  ثيقةهذه الو الواردة في( iii) 4.2.1 رقم سياسةتطبيق أحكام ال

 .أخرىمناسبة  أو جمعها من مصادرعلى البيانات من جهة أخرى )جهة مصدرة للبيانات( تحصل 

 

iii.  الستكمال أو شركات أفراد من داعمة مستنداتأو  لحصول على معلوماتا طلب لجهاتعلى اينبغي 

عدم توفرها ألغراض  أولديها  ترونيالكإالمعلومات  هذه في حالة عدم توفرفقط ، الخدمة معامالت

 حكومية أخرى. لدى أي جهة إلكترونياالتداول 

 

iv. وأبدى موافقته على  معرفة أن الفرد المعني بالمعلومات الشخصية لديه التأكد من يجب على الجهات

 استكمال لغرض أخرى جهة أو إلى طرف ثالث الشخصية هبيانات اإلفصاح عناستخدام أو جمع و

 .لخدمةمعامالت ا

 

v. المستندات أو ل التخلص من أو تقليالتي يمكن فيها  الخدمات لتحديد على الجهات إجراء مراجعات

 :إلى أدنى حد ممكن والشركات من قبل األفرادالمطلوبة تعبئة االستمارات 

 

الستكمال خدمة أو ضرورية فعالً المعلومات أو المستندات إذا كانت  ايد مدإجراء مراجعات لتح (أ

 .معينة معاملة

 

 النظر في طرق بديلة للحصول على المعلومات من خالل:  (ب

 

 الحصول على المعلومات المطلوبة داخليا من المستودعات وقواعد البيانات. 

http://www.ictqatar.qa/ar/content/national-information-assurance-policy
http://www.ictqatar.qa/ar/content/national-information-assurance-policy
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  من الجهات المصدرة للبياناتخارجياً المطلوبة و / أو البيانات طلب اإلثباتات. 

 

 على المعلومات من مصادر داخلية أو  أتمتة العمليات المشار إليها أعاله والمتعلقة بالحصول

    .خارجية

 

 معايير البيانات  4.2.3

 

مجموعة من  اعتمادومن شأن  المشترك، حجر الزاوية في عملية االستخدام معايير البياناتتعتبر           

الغموض  إزالةفضي في النهاية إلى يأن  الحكومية الجهاتفي كافة  لالستخدام البياناتمعايير 

 .البيانات وتداولمن حيث استخدام  أكثر فعاليةوتحقيق أساليب استخدام البيانات تضارب في الو

 

i. المعلومات  يشمليجب أن الذي البيانات  معاييرل 15كتالوج جهة مسؤولية إنشاء وصيانة تتحمل كل

  نأيانات بال من شأن كتالوج معايير. في شكل موحد بهاالبيانات الخاصة المتعلقة ب معاييرالو الوصفية

 .معينةفيما يتعلق ببيانات  لبياناتلمصدرة الجهة ال أو عملالمسئول الرئيسي عن التحديد ساعد أيضا في ي

 

ii.  بيانات للموظفين المخولين في الجهات الحكومية األخرى لكي ال معاييركتالوج  نشر على الجهات

 .المعلومات الوصفيةمعايير  وكذلك يحددوا مدي توافر البيانات

 

iii. ى الجهات المستخدمة للبيانات اعتماد معايير البيانات الخاصة بالجهات المصدرة للبيانات بالنسبة عل

 .لعناصر بيانات بعينها

 

iv. جديدة  بيانات لديها بإضافة سماتال تحديث كتالوج معايير تتحمل الجهة المصدرة للبيانات المسؤولية عن

 الدولة بكل هذه المراجعات.األطراف ذات المصلحة على مستوى ، وإخطار أو محدثة

 

 النفاذ إلى البيانات  4.2.4

 

، للوصول إليهامبررة و أسباب مشروعةالتي لديها  فقط على األفراد والجهات النفاذ إلى البياناتحق  يقتصر منح

 واللوائح ذات الصلة القوانين والسياساتوذلك في حدود 

 

                                                 
 لبياناتنموذج معايير ا – 2يرجى الرجوع إلى الملحق  15 
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i.  تلك البيانات ذات النفاذ المفتوح ، والمقيدالنفاذ  ذاتبين عناصر البيانات أن تميز بوضوح على الجهات

)اإلصدار  سياسة تأمين المعلومات الوطنيةمع تمشيا  عامةوالتي يتم تصنيفها على أساس أنها بيانات 

  الثاني(.

 

ii. المقيد مقصور فقط ذات النفاذ البيانات فرصة الوصول إلى أن تضمن ت وضع ضوابط عين على الجهاتي

، وكذلك الموافقات الالزمة للوصول إليهامبررة و أسباب مشروعةالتي لديها  على األفراد والجهات

 .لذلك
 

 حماية البيانات  4.3

 

 حماية المعلومات والبيانات 4.3.1

 

 .نات بما فيها البيانات الشخصية المودعة في عهدتهاحماية جميع البياعن كل جهة مسؤولة 

 

i. الواردة منبما في ذلك البيانات ) المعلومات والبياناتما في حوزتها من  حماية جميع يجب على الجهات 

 ضمانات كما يجب وضع أخرى. جهةطرف ثالث أو البيانات ل الكشف عن عند أو(، أخرى جهات 

 .به صرحغير المأو اإلفشاء أو التعديل  من النفاذنوع  من أيحماية البيانات أمنية ل

 

ii.  من الوزارة فيما  الصادرة )اإلصدار الثاني( سياسة تأمين المعلومات الوطنيةبـ على الجهات االلتزام

المعنية بالتعامل لكتروني إللتخزين ااأنظمة ووسائط جميع لضمان حماية ة كافيبوجود احتياطات يتعلق 

 .به صرحغير المنوع من النفاذ أو التعديل للبيانات  أيمع البيانات لمنع 

 

iii. حمايةلوجود احتياطات كافية  لضمان وعملياتها لسياساتها مراجعات دورية إجراء على الجهات 

تتوافق مع  البيانات التدابير الرامية إلى حماية للتأكد من أن دورية إجراء عمليات تدقيقوأيضا  لبيانات،ا

 .سياساتهذه ال

 

iv.  حماية سرية وسالمة البيانات التي يتم الحصول عليها من كفل إجراءات تأن تضمن وجود على الجهات

 .جهات أخرى

 

v.  مستويات  وفقيتم تصنيف وتخزين جميع أصول المعلومات والبيانات أن على الجهات التأكد من

 -اإلصدار الثاني  - سياسة تأمين المعلومات الوطنيةإلى السالمة الموضوعة لكل منها )يرجى الرجوع 

 . الصادرة من الوزارة(

 

 حماية المعلومات الشخصية 4.3.2
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i. دولة قطر المعمول بها في وكذلك القوانين خصوصية المعلومات ات االلتزام بمبادئيجب على الجه 

عمليات الالسياسات وأن  التأكد منكما يتعين عليها . البيانات الشخصية وتداولمعالجة جمع وبشأن 

داخل  معالجة البياناتعمليات  جميعحديثة ويتم التقيد بها في  البيانات الشخصية لحمايةالمطبقة لديها 

 .إلى طرف ثالث أخرى أو جهة أخرىمع  البيانات تداول أوعند نقل و الجهة

 

ii. تشمل المجاالت  وعملياتها المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية سياساتها التأكد من أن على الجهات

 :التالية

 

ضرورية والتي تعتبر  أخرى لجهات تتاح التي أو في حوزة الجهةالتي هي  الشخصية البيانات (أ

 ،خدمة عامة تقديمألغراض  أو، تنظيمي أو شرط قانونيبغراض الوفاء أل

 

البيانات  الوصول إلى أو مزيد من المعلومات على لحصولمن ا التي تمكن الفرد اإلجراءات (ب

وإفشاء استخدام اإلجراءات ذات الصلة بكذلك و، للجهة قدمها في وقت سابق التي الشخصية

 .جهةمن قبل ال البيانات الشخصيةتلك 

 

 

ظف المسؤول المكلف باستقبال االستفسارات والمالحظات المتعلقة تفاصيل االتصال بالمو (ت

 .بالبيانات الشخصية

iii    إلى الملحق يرجى الرجوع. لكترونيةإلعلى مواقعها ا لخصوصيةبيان بشأن ا نشر على الجهاتيجب 

 .الخصوصيةبيان عينة المتضمن نسخة من  3

 

iv    وذلك لمنع بشكل آمن البيانات الشخصية أو تدمير التخلص منتكفل  عمليات تطبيق يجب على الجهات 

 .البياناتتلك  من الوصول إلى هالغير المصرح  األطراف

 

 تداول واستخدام البيانات  4.4

 

 تداول البيانات 4.4.1

 

 حكومية أخرى. اتجهمتوفرة لدى  البيانات تلك تإذا كان الجمهور جمع بيانات من ينبغي على الجهات عدم

 من أجل الحصول على للجهات الحكومية فقط بيانات مرة واحدةسيقدم ال الجمهوريكفل أن أن هذا من شأن و

 .البياناتوسالمة دقة وحقيقة، مصدر وحيد لل وبالتالي ضمان ؛تعددةم خدمات
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i. خرى وفق األ اتجهال المستحدثة مع البيانات المكتسبة أوتداول  بياناتعلى الجهات المصدرة لل يجب

  .للتداولسليم و واضحغرض  هناك ما دام واعتبارات الخصوصية، القانونية االلتزامات

 

ii. طلب الخدمةل لكترونيةإلنماذج الورقية أو االوذلك على  ،األفراد على الجهات الحصول على موافقة ،

هذه  قد تكون. لهم ةتوفير الخدمات الحكومي لغرض الشخصية البيانات وتداول إعادة استخدامللسماح ب

على فإن الشخص يوافق ، الخدمة المطلوبة على طلب للحصولالتقديم أنه بمفاده  شكل بيان في الموافقة

ألغراض تلبية طلباته  دولة قطر الجهات الحكومية فيمن قبل  الشخصية بياناتهإعادة استخدام و تداول

 .الخدمات الحكوميةمن  الحالية والمستقبلية

 

iii. البيانات ألي غرض بخالف توفير الخدمات، يجب على الجهات تلك ول اادة استخدام أو تدبالنسبة إلع

 .ك األغراض تحديداً فيما يتعلق بتلالحصول على موافقة األفراد 

 

iv.  على الجهات المصدرة للبيانات تسهيل وتمكين تداول البيانات مع الجهات المستخدمة حتى يتمكن القطاع

 العام من:

البيانات مرة واحدة لحكومة بمعنى أنهم سيقدمون لألفراد والكيانات ) راحةمن التحقيق أكبر قدر  (أ

من االضطرار لتقديمها لجهات مختلفة عند  الخدمات العامة بدالً العديد من قطر للحصول على 

  .الحاجة لمعامالت مختلفة(

 

سياسة تأمين ع متمشيا )المنصوص عليها في  الكاملة من البداية إلى النهايةالخدمات توفير   (ب

 .الصادرة من الوزارة( -اإلصدار الثاني  - المعلومات الوطنية

 

 ية.من حيث النوعوأفضل بيانات أكثر من خالل النفاذ إلى  وتركيزاً وعياً تطوير سياسات أكثر   (ت

 

 .تداول البياناتمن خالل زيادة تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة  (ث

 

 الغرض من تداول البيانات 4.4.2

 

 .واضحة وسليمةفقط ألغراض ينبغي على الجهات تداول البيانات مع بعضها البعض 

 

i. هناك ما لم تكن  للجهة المصدرة للبيانات، اضحتحديد غرض و بياناتلل المستخدمةالجهة على  يجب

 .من قبل الجهة المصدرة للبيانات ،البيانات لجميع األغراضمسبقة على استخدام موافقة 

 

ii. لألغراض المحددةفقط بيانات استخدام البيانات لل على الجهة المستخدمة. 
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iii.  كان ذلك ما يجب وضع اتفاقيات لتداول البيانات، متى ً  جميع األطراف المشاركة فيلزام ، إلمناسبا

 والمنظمات تداول البيانات الغرض من تضمن مثل هذا االتفاق لتداول البيانات:مبادرة التداول، على أن ي

حذف ووحفظ  الستبقاء والقواعد المحددة التي سيتم تداولها، / عناصر البيانات المعنية، مجموعات

 .تداول البيانات ياتاتفاق /إنهاءانتهاءمع  التعامل، وإجراءات المتداولة عناصر البيانات

 

 اول داخل الجهات الحكوميةالتد 4.4.3

 

i. وذلك في حدود خرىاأل جهاتال أي جهة مع من قبل أو استحداثها تداول البيانات التي يتم جمعها يجب ،

 األهداف التالية: تحقيقالحكومية من  لتمكين الجهات، خصوصية البيانات ومبادئ المعمول بهاالقوانين 

 توفير خدمات موجهة للعمالء (أ

 في صياغة السياساتتحقيق مبدأ الجودة  (ب

 تسهيل عمليات التحليل والبحث (ت

 

ii. الجهات المستخدمة  العمل مع مصدرة للبياناتال الجهات، يجب على فيما يتعلق بالبيانات الحساسة

التأكد من وجود مع  ،احتياجات المستخدمين لتلبية البيانات الالزمة الحد األدنى من للبيانات لتحديد

 الهدفتحقيق  اإلمكانفي  تحديد ما إذا كانب على سبيل المثال،، البيانات حمايةضمان ل كافيةاحتياطات 

 .المصدرذكر دون 

 

iii. إذا كان  على سبيل المثال، الطلب. ما يلبي أغراضعلى التي سيتم تداولها  البياناتقتصر يجب أن ت

  قطريلاير 10000 أقل من يكسب إذا كان مقدم الطلب ماملتحقق ا هوالمطلوبة البيانات  الغرض من

 أي ،الدخل مؤشراتالسؤال عن  مستخدمي البياناتينبغي على ف، االجتماعيةفوائد البعض للكي يتأهل 

 10000 أقل منإذا كان الدخل  " "الـب أو لاير قطري 10000 أكثر من دخلكان ال إذانعم" "ـاإلجابة ب

 .لغ محددبكمالفرد السؤال عن دخل  من بدالً  لاير قطري،

 

iv. الموضوعة من قبل لمعايير البيانات  المستخدمة للبيانات االمتثال، حيثما أمكن، يجب على الجهات

  البيانات.تلك  سهولة الحصول على لضمان الجهات المصدرة للبيانات

 

v.  ألغراض  ،الجهات المستخدمة للبيانات من قبل ةغير مناسبالجهات المصدرة  بيانات رمعايياعتبرت إذا

معايير  تحديثولى على األ يجبفمبررة، و أسباب مشروعة إلى استناداً  ،تقديم الخدماتل أو التداول

 . معقول إطار زمنيوخالل  الشكل المتفق عليه في متاحةجعل البيانات القائمة و البيانات

 

vi. والمالحظات  تحديثاتال تدابير للتعامل مع وضع تداول البيانات تعمل في مجال يجب على الجهات التي

 .ياناتالبجودة المتعلقة ب
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vii. بما في ذلك البياناتالتخلص من ومعاملة و استخدام بشروط ةواضح وصعلى الجهات تضمين نص ،

 قبل تحويل البيانات إلى، أو المستلمة البيانات المرسلةحذف لالالزمة  والترتيبات فترات االستبقاء

 .الجهات المستخدمة

 

viii. الجهة  صريحة من دون موافقة أخرى اتجه مع عدم تداول البيانات على الجهات المستخدمة للبيانات

متاحة  البياناتإذا كانت   أو مرسوم، أو قانونلما لم يكن ذلك مخوالً أو مطلوباً وفقاً  لبيانات،المصدرة ل

 .الجهة المصدرة للبياناتمن بموافقة مسبقة  لجميع األغراض الستخدامل

 

ix.  المصنفة  جميع البيانات تداولعلى الجهة المصدرة للبيانات ً لالستخدام لجميع األغراض"  "معتمدة مسبقا

الخاصة بخدمات تداول ( أدناه 4.5 الفقرة )راجع تكنولوجيا المعلوماتالمنصة المركزية ل من خالل

 . ةيالحكوم الجهات من قبلإعادة استخدامها البيانات ألغراض 

 

 التداول مع الجمهور 4.4.4

 

i. وذلك في حدود القوانين والسياسات  ع الجمهورم فقط الشخصية غير البيانات تبادل على الجهات

 اللوائح التنظيمية ذات الصلة. و

ii. إن لم تكن البيانات  ً  قبل إطالق الجهة المصدرة للبيانات حصول على موافقةيجب عليها الفللجهة،  ملكا

 .مرسوم أو انونطلوباً وفقاً لق أو ممخوالً لجمهور، ما لم يكن ذلك ل البياناتتلك 

 الحكومية كزية لتكنولوجيا المعلومات لدعم عملية تداول البياناتمنصة مر  4.5

 

i. الحكومية يكون  تبادل البياناتلمنصة  وصيانةإنشاء  على وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

لمنصة لايمكن و، الخدمات العامة تقديمألغراض المتاحة  البياناتوتصفح تبادل تتيح للجهات بوسعها أن 

 :مكونات الرئيسية التاليةأن تتضمن ال

 

من شأنها الحكومية يكون  تبادل البياناتلكترونية مؤمنة لإ منصة - لتكنولوجيا المعلومات بنية تحتية (أ

المستخدمة للبيانات الجهات لبيانات أن تتداول البيانات بينما يكون بوسع ل ةمصدرالتيح للجهات أن ت

 .المتاحة البيانات أن تبحث في وأن تطلب 

 

قواميس بالبيانات المتوفرة لدى جميع الجهات الحكومية بعد حصرها  –معايير البيانات  لدلي (ب

 .تتضمن المعلومات الوصفية ومعايير البيانات (i) 4.2.3وتحديثها على النحو المبين في الفقرة 
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فعالية وكفاءة  هيكل وإجراءات اإلدارة بغرض اإلشراف على إنشاء -المنصة  حوكمة وإدارة (ت

مستوى  االستخدام، النفاذ، اتفاقيات شروط بما في ذلكبين الجهات الحكومية بيانات ام الاستخد

  .لخإ...الخدمة

 

ii. منصة  من خالل قطر في دولة الجهات الحكومية األخرىتبادل البيانات مع الجهات تداول و على جميع

 المنظمة. عاييرمالوام باإلجراءات وااللتزعند اكتمال تشغيلها، الحكومية تبادل البيانات 

 متابعة ومراجعة مراحل التطبيق  4.6
 

ستعمل الوزارة بوصفها صاحبة سياسة إدارة البيانات، على مراقبة تنفيذ الجهات وامتثالها لهذه السياسة وكذلك 

 طويرها.النفاذ إلى المنصة المركزية لتبادل البيانات عند اكتمال ت
 

i.  حكومة بين كافة الجهات الحكومية ألغراض توفير خدمات لتداول البيانات  جهدعلى الجهات بذل أقصى

 .نحو ممكن على أفضلإلى خدمة القطريين  وصوالً من البداية إلى النهاية كاملة  إلكترونية

 

ii. إضافية أو مبادئ توجيهيةأو  إجراءات أي إصدار االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وزارةيجوز ل 

 . إدارة البيانات سياسة لدعم وقت آلخر من فضل الممارساتأو نماذج أل تكميلية
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 المالحق
 

 إدارة دورة حياة المعلومات: 1الملحق 

 

 معايير البياناتنموذج : 2الملحق 

 

 الخصوصيةعينة لبيان : 3الملحق 
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 البيانات: إدارة دورة حياة 1الملحق 

 

للجهات  ة دورة حياة المعلوماتإدار في عملية الخطوات المتبعة مختلف لفهم اً موجز دلياًل  هذا القسم يعرض

 .على نحو فعال دارة البياناتإلمناسبة  تشغيلية اسات وإجراءاتسي وضع بغرض

 

ً المعلومات نهج إدارة دورة حياةوتمثل  إليها فيما يلي شار وي)المؤسسية المعلومات البيانات وو سجالتالدارة إل ا

التخلص  حتىمنشئها ، أي من دورة حياتهاكامل  خالل، (لسهولة الرجوع إليها هذا القسم فيالبيانات" " باسم

 .تغيراتلهذه ال وفقا إدارتهايجب و مع مرور الوقتتتغير  البيانات أن قيمة فرضية ى. وهي تستند إلمنها

 

( مرحلة التخزين ii) وااللتقاط اإلنشاء( مرحلة iثالث مراحل أساسية: ) المعلومات إدارة دورة حياةتتضمن 

  :مرحلة التوزيع والتعامل (iiiواإلدارة )

 

i. وااللتقاط اإلنشاء 

 

 أصالً موجودة  قد تكون بعض البيانات شكل رقمي. في التقاط البيانات إنشاء أو المرحلة األولى تتضمن

 شكل رقمي البيانات المتاحة في أو الكمبيوتر نظام منالمستخرجة  XMLفي شكل رقمي، مثل ملفات 

من مصادر  غير الرقمية البيانات رقمنة يمكن بينما مصادر أخرى. الواردة من جداول البيانات مثل

  عن طريق المسح الضوئي. النظام أو إلى اإلدخال اليدوي من خالل الورقية المستندات مثل أخرى

 

ً  أسهلرقمية،  من مصادرتخزين البيانات التقاط و وتعتبر عملية  بيانات رقمية إنشاء بالمقارنة مع نسبيا

 النماذج ،التقاط البياناتو عملية إنشاء فيالتي تساعد  الحلول التقنيةوتشمل . رقميةغير  من مصادر

 .تكامل األنظمةحلول و، لتصويراالمسح الضوئي و ،إدارة الوثائقحلول الرقمية، 

 

 بشأن 2011 سنةل (2)قانون دولة قطر رقم  مع تتوافق وإجراءات عملياتعلى الجهات تطوير 

أتمتة بقدر اإلمكان والتقاط البيانات، إنشاء و جميع جوانب لتغطية، عند االقتضاء ،حصاءات الرسميةاإل

 .العملية خطوات

 

ii  التخزين واإلدارة 

أفضل م األعمال بعلى نحو يمكن من دع تخزينها، البد من البياناتوإنشاء  جمع بمجرد اكتمال عملية

 البنية التحتية وتخزينها في البيانات التي تم التقاطها إدارة مرحلة الثانيةوتتضمن ال ممكنة.طريقة 

ً  ،في المنظمة لتكنولوجيا المعلومات في هذه المرحلة  العناصر الرئيسيةوتشمل  التشغيلية. هاسياساتل وفقا

 ما يلي: المعلومات إدارة دورة حياة من

http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2585&language=ar
http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2585&language=ar
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 بياناتتصنيف ال (أ

 

، المعلومات لبنودصحيح وجود تقييم  التحقق منهو  درجات،إلى  المعلومات تصنيفمن  الغرض األساسيإن 

 البيانات التي تم إنشاؤها جميع فيتصن يجبو. المناسبة الواجب تطبيقها وإجراءات الحماية ،مخاطرهاتحديد و

 .اإلصدار الثاني - سياسة تأمين المعلومات الوطنيةوفقاً لـ والتقاطها

 

 وإمكانية الوصول إليهاأمن البيانات  (ب

 

 ومنع البيانات سالمة لضمان ،والملفات أنظمة الكمبيوتر وأمن ،، وأمن الشبكاتاألمن الماديالبد من مراعاة 

الترتيبات أن تكون ويجب  .إتالفها أو الكشف عنها أو البيانات تغييرات علىأو أي ، غير المصرح به النفاذ

 . قد تتعرض لهاالمخاطر التي و طبيعة البيانات متناسبة مع األمنية

 

، وسهولة الوصول إليها البياناتطبيعة  اكتشاف للمساعدة في في هذه العملية خرىاألخطوات من ضمن أهم ال

 قابلة للبحث. من خالل واجهةوصفية البيانات الن كشف عوالالبيانات فهرسة 

 

 أدناه بعض الممارسات التأمينية للبيانات:

 

  :يتطلب األمن المادي للبيانات ما يلي 
 

 .الوسائطأو  وأجهزة الكمبيوتر البيانات فيها توضعالتي المباني الغرف و دخولالتحكم في  -
 

  .غرف التخزين داخل المطبوعة المواد أو ائطالوسالوصول إلى  إزالة أوجميع حاالت  تسجيل -
 

 ألغراضلو كان النقل ، حتى استثنائيةإال في حاالت  البيانات الحساسة نقلعدم مراعاة  -

 بيانات ويحتوي على إعطاء محرك أقراص صلبة به خلليشكل  ، قدعلى سبيل المثالالتصليح. 

ً  كمبيوترألجهزة شركة مصنعة إلى   حساسة  . التأمين والسالمةإلجراءات  خرقا

 

 يعني: أمن الشبكات 
 

أجهزة  الخوادم أو معلومات شخصية على تلك التي تحتوي على مثل بيانات سرية تخزين عدم -

  .خدمات اإلنترنتستضيف ادم التي توالخ، خاصة خارجية بشبكة الكمبيوتر المتصلة

 

أنظمة قع واقية على ووضع ر باألمنالمتعلقة تحديثات الو( Firewall) جدار الحماية نظام -

 .الشفرات الخبيثةالفيروسات و لتجنبالتشغيل 
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  الكمبيوتر والملفات ما يلي: ةنظمأأمن قد يشمل 
 

 .جدار الحمايةتركيب نظام وإغالق نظام الكمبيوتر باستخدام كلمة مرور  -
 

ير إمدادات الطاقة غ أنظمة تركيب من خاللمن طفرات الطاقة حماية ال أنظمةب الخوادم حماية -
 .(UPS) المتقطعة

 
على سبيل تطبيق إجراءات الحماية لملفات البيانات من خالل كلمة المرور والتحكم بالدخول،  -

 .الشخص المسؤولفقط بإذن من حظر الدخول، للقراءة فقط، للقراءة والكتابة، المثال، 
 

 .التشفير عن طريق ،المواد المحظورة التحكم في الوصول إلى -
 

 .فشاءعدم اإلالحفاظ على السرية واتفاقيات ب مستخدمي البيانات السرية المديرين أوإلزام  -
 

وسائل أخرى لتحويل أي عدم إرسال بيانات شخصية أو سرية عبر البريد اإللكتروني أو  -
 .أوالً ها بدون تشفيرالملفات 

 
 .عند الحاجة منتظمةتدمير البيانات بطريقة  -

 
 (Dropbox) دروببوكسبرنامج دات جوجل أو الملفات مثل مستن داولتعدم استخدام خدمات  -

 .وغيرها من الوسائل غير اآلمنة
 

التحكم في اإلصدار لتعقب التعديالت على األنظمة وقواعد نظام اجعة ونظام تعقب للمر تفعيل  -
 .البيانات

 

 أمن البيانات الشخصية: 
 

 .بغيرهامقارنة  منمستويات أعلى من األبخصية شمعلومات  البيانات التي تحتوي علىيجب معاملة 

 :أسهل عن طريقالتأمين جعل مكن ومن الم
 

 .أو تجميع البياناتمصدر البيانات إخفاء  -

 

وتخزينها على نحو  ،والعناوين من ملفات البيانات االسماءإزالة المعلومات الشخصية مثل  -

 .منفصل

 

رورة أن يتم من المعلوم بالضو –تشفير البيانات التي تحوي معلومات شخصية قبل تخزينها  -

 .تشفير قبل البثال
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 - سياسة تأمين المعلومات الوطنية بما يتماشى مع أمن المعلومات وإجراءات عملياتتحديد على الجهات 

 .اإلصدار الثاني

 

 جـ( جودة البيانات
 

التي  األخطاء الشائعة ومن. في الوقت المناسب ةمتاحو ودقيقةكانت مكتملة  نوعية جيدة إذاذات لبيانات اتعتبر 

 بين عناصر الروابطغياب مشتركة وعدم وجود معايير المكررة، و السجالت الرئيسية جودة البيانات تؤثر على

 .المعامالت

 

 :وتشمل الخطوات الرئيسية في عملية جودة البيانات اآلتي

 

 تقييم البيانات: 
 

 بينمخطط يتضمن كل التفاصيل ورسم  هياكل البيانات تحليل من البيانات مرحلة تقييمتتألف 

ووضع البيانات  تنقية متطلباتبتحديد  هذه المرحلة وتعنى الوجهة.وأنظمة المصدر  أنظمة

 األولويات

 

 ضبط جودة البيانات: 

 

تشمل و على مر الزمن، سالمة البيانات لمراقبة تالبيانا وتوحيد على تصحيح هذه المرحلةتركز 

 ً مقايسة ضمن توبينما  البيانات.جميع تالبيانات و ، تنقيةالبياناتمقايسة  ثالث خطوات: أساسا

لتلبية ها وإعداد سالمة البيانات لضمان البياناتتنقية تتم ، األنظمةفي كافة البيانات  اتساق البيانات

 ضروريةالوغير  مكررةالمعلومات من الفهو يحد ويقلل  البياناتيع جمتأما . نقل محددة احتياجات

 .البيانات ستودعم في

 

 التحقق من جودة البيانات 

يجب إجراء اختبارات دورية للتحري عن أي أخطاء في البيانات. إن التحقق من البيانات يوفر 

  واإلجراءات التصحيحية الممكنة.ذلك  القدرة على اكتشاف األخطاء وأسباب

  .لضبط جودة البياناتتساق واال يةباالستمرارميز تيجودة معلومات على الجهات إنشاء إطار 

 

 للبيانات النسخ االحتياطي( د

 

 البيانات أو حذف بسبب، سواء كان ذلك فقدانها البيانات بعد استعادةهو  النسخ االحتياطي الغرض الرئيسي من

ً  النسخ االحتياطيويشكل  .تلفها  على الجهات وضع .في المؤسسة الكوارث مجابهة خطط من جزءً  عموما
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سياسات وإجراءات و - اإلصدار الثاني - سياسة تأمين المعلومات الوطنية عمبما يتفق  لنسخ االحتياطيل عمليات

 .رثالكواالتعافي من 

 

 التخلص من البيانات وأرشفتها( هـ

 

وال داعي لحفظها أو أرشفتها  عن الحاجةزائدة  أو بالية أصبحتيعني محو البيانات التي  البيانات التخلص من

متخصصة  أنظمةإلى الحالية  أنظمة اإلنتاج منالخاملة نقل البيانات و تعني األرشفة فرز بينما، بشكل آمن

  طويلة. المحفوظات لمدد لتخزين

 

القانونية  بعض األحكام وفيما يلي .المؤسسة بياناتب حفظ سياسات تحديد هيأساسية  العملية خطوةتتضمن هذه 

 :16السجالتحفظ  بشأن قطردولة  المعمول بها في والتنظيمية

 

o  مركز قطر للمال هيئة) العالقة من نهاية سنوات 6لمدة  العمالءبتحديد هوية  المتعلقة السجالتحفظ – 

 .(10المادة ، األموال غسيل مكافحةلوائح 

 

o  سنوات 10لمدة  والمؤسسات( الشركات )بما في ذلك التجار جميعب الخاصة الدفاتر المحاسبيةحفظ ،

 .(28المادة القانون التجاري، ) سنوات 5لمدة  األساسية الوثائقيجب الحفاظ على و

 

o الذين يزاولون على دافعي الضرائب  ً والسجالت  الدفاتر المحاسبيةاالحتفاظ ب رقطدولة في  نشاطا

ً  والمستندات  سنوات 10، وذلك لمدة (18المادة قانون ضريبة الدخل، ) الدولية المحاسبية للمعايير وفقا

 .(19المادة قانون ضريبة الدخل، النشاط )فيه مزاولة يتم  في المكان الذي

 

o الفترة  من نهاية سنوات 6 لمدة اسبيةالسجالت المح حفظ هيئة مركز قطر للمال مؤسسات على جميع

هيئة  شركاتلوائح : LLC) لفترة المحاسبيةحول العوائد ل استفسارات إتمام أي حتى أو المحاسبية

لوائح : LLP ؛62 ، المادةهيئة مركز قطر للمالل الشراكة وائحل: LP؛ 79 المادة، مركز قطر للمال

 غير لشراكاتالتابعة  فروعال ؛34 ، المادةحدودةالم المسؤوليةذات  هيئة مركز قطر للمالشراكات 

 .(81المادة ، هيئة مركز قطر للمالفي  الشراكة وائحل:. هيئة مركز قطر للمال مسجلة في

 

حفظ  سياسات وتحديد التشريعات واللوائح والمعايير المعمول بها مراجعة جميعيجب على الجهات 

سياسة  بما يتماشى معوذلك ، تحتفظ بها بيانات التيال أنواع على هانطاق تطبيق على أساس البيانات

حوكمة  - ب الجزءالمحفوظات و البياناتحفظ ، 11المادة ) - اإلصدار الثاني - تأمين المعلومات الوطنية

                                                 
أمد حفظ  القوانين المذكورة اعاله هي أمثلة فقط وال تمثل بالضرورة قائمة حصرية. وعلى الجهات مراجعة كل التشريعات المعمول بها لتحديد سياسات16 

 ضؤ التعديالت والتغييرات. البيانات. التشريعات والسياسات إلخ خاضعة للتعديل والتغيير لذا يجب مراجعتها دورياً للتأكد من استمرارية سريانها في 
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ً (. ة القطريةالوطني المعلومات تأمين، دليل التأمينعمليات والتأمين،  إنشاء نظام  يجب على الجهات أيضا

 .الموضوعة سياساتال إلى استناداً تها وأرشف البياناتمن  لتخلصآمن ل

 

iii التوزيع والتعامل 

 

ً ، هذه المرحلة خالل إلى أحد مسارات العمل  تخزينهابمجرد إنشائها والبيانات  يتم إرسال ما غالبا

 الجهاتمن قبل  بنشاطتصفحها وتداولها فإنه يتم  ،معالجة البياناتلو. العمل كجزء منهها لتوجي

أي سجالت في أحقية الوصول إلى الخاصة بالقواعد . ويتم تحديد هذه المرحلة فيموظفيها و الحكومية

في إطار  ،ومتاحة ودقيقة آنيةمعلومات  إلىلنفاذ السهل ل بيئة مناسبةبحيث توفر ، المرحلة السابقة

من شأنها تسهيل  عملياترساء إ على الجهاتويجب الخصوصية. األمن والمتعلقة ب المبادئ التوجيهية

 .المنتجة وإدارة البيانات ،المدخلة البياناتوتصفح  اكتشاف
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 معايير البياناتنموذج : 2الملحق 

عنصر  م

 البيانات
 الطول الشكل الوصف

القيمة 

 بطاقة )نموذج(

XML  

 مخطط
XML 

عنصر البيانات 

 األصلي
عنصر البيانات 

 الفرعي
الجهة 

 الراعية
 اإلدارة

 الراعية
نظام 

 السجل
آخر 

صدارإ

 ة

 تاريخ النشر

 مالحظات يوم/شهر/سنة

 النموذج*

تركيبة  1.0.0

 العنوان
تمثل تركيبة 

العنوان في 

 قطر

-v2-عنوان تركيبة العنوان   
0.xsd 

 رقم المبنى )عنصر الجذر(

 الموقعمعلومات عن 

 معلومات عن المدينة

 

 الجهة 
X 

 

 اإلدارة

 Y 
 

System Z 2.0 16/01/2014  

يحدد رقم  رقم المبنى 1.1.0

  المبنى
حرف 

ابجدي 

 رقمي

5 18-A مبنى رقم المبنى-v1-
0.xsd 

   تركيبة العنوان

 الجهة 
X 

 

 اإلدارة 

Y 

System Z 1.0 01/09/2013  

معلومات  1.2.0

 الموقع
يحدد الموقع 

 مدينةفي 
-v1-موقع معلومات عن الموقع   

1.xsd 

 اسم الموقع تركيبة العنوان

 اسم الشارع
 رقم المنطقة

 

 الجهة 
X 

 

 اإلدارة 

Y 
 

System Z 1.1 16/01/2014  

يحدد اسم  اسم الموقع 1.2.1

 الموقع
حرف 

ابجدي 

 رقمي

-اسم الموقع اسم الموقع المرخية 30
v1-0.xsd 

   معلومات عن الموقع

 الجهة 
X 

 

 اإلدارة 

Y 
 

System Z 1.0 01/09/2013  

رقم  1.2.2
 الشارع

يحدد معلومات 
 عن الشارع

حرف 
ابجدي 

 رقمي

 الشارع- اسم الشارع الخليفة 30
v1-0.xsd 

   معلومات عن الموقع
 الجهة 

X 

 
 اإلدارة

Y 
 

System Z 1.0 01/09/2013  

رقم  1.2.3
 المنطقة

يحدد رمز 
 المنطقة

 المنطقة قةرقم المنط 67 5 رقمي
v1-1.xsd 

   معلومات عن الموقع
 الجهة 

X 

 
 اإلدارة

Y 
 

System Z 1.1 16/01/2014  

يحدد اسم  اسم المدينة 1.3.0

 المدينة
حرف 

ابجدي 
 رقمي

  يحدد اسم المدينة الدوحة 30

 المدينة
-v1-0ا.xsd 

   تركيبة العنوان

 الجهة 
X 

 

 اإلدارة

Y 
 

System Z 1.0 01/09/2013  

ً رد نموذج وال يمثل * هذا مج  لمعايير البيانات الفعلية بيانا

 

قد يتوسع هذا القالب كلما تم تطوير معايير بيانات إضافية ومع استمرار الجهات في التعاون والتنسيق 



 

 

 28  سياسة إدارة البيانات

 

 الخصوصيةعينة بيان : 3الملحق  

 

 )اسم الوزارة / الجهة(ـللكتروني إلهذا هو الموقع ا

 

المعلومات حماية االحتياطات الالزمة ل، ونتخذ إلكترونية آمنةتوفير بيئة بحماية خصوصيتك و نحن ملتزمون

سواء الكافية حماية تأكد أن معلوماتك تجد ال شبكة اإلنترنت، عبر معلومات حساسةما تقدم عندو. الخاصة بك

 . أو خارج الشبكة اإلنترنتعلى 

 

 المعلوماتتصحيح ووتداول جمع واستخدام 

 

  على هويتك الشخصية. معلومات تتيح لنا التعرف أيتأكد بأننا لن نطلع على ، موقع فقطهذا ال كنت تتصفح إذا

 

فقد نقوم ، بك تتعلقمعلومات شخصية يحوي  اإلنترنتلكترونية عبر إفي تقديم طلب لخدمة إذا كنت ترغب 

، محددة حكومية خدمات مخولة لتقديم حكومية غير جهاتمع  أو، حكومية أخرى جهاتمع  هذه البيانات تداولب

 بحكم القانون. هذا التبادل محظوراً مثل يكن  ما لم ،بطريقة فعالة ومتميزةوذلك لخدمتك 

 

ً حكومية أخر لجهاتأو  لنا هاقدمت البيانات التي لكنعرض ، قد راحتكمن أجل   علىهذا يساعد وس، ى سابقا

 بها من قبل. أرسلتالتي  فس المعلوماتنفي تزويدنا بالذي ستستغرقه  الوقت عليكيوفر ، كما المعامالتتسريع 

 

 بأحدث تزويدناالتكرم ب، يرجى المعلومات الخاصة بك تحديثكل ما بوسعنا لبذل ن سوف الرغم من أنناوب

 التي تخصك إذا رأيت أنها تحتاج إلى تحديث.المعلومات 

 

 األمن

 

قد ونشر البيانات الشخصية  كترونيلإلالتخزين اجميع وسائل  على أننود التأكيد الشخصية،  معلوماتكلحماية 

 .المناسبة التقنيات األمنيةجرى تأمينها باستخدام 

 

 لكترونية خارجيةإاالتصال بمواقع 

 

وسياسة  حماية البياناتتختلف تدابيرها المتعلقة ب غير حكوميةخارجية مواقع الموقع على روابط ل قد يحتوي هذا

المحتوى وسياسات  ممارساتال نتحمل أي مسؤولية تجاه  نحنف وبالتالينحن، اتنا ارسممن ع الخصوصية

 .األخرى المواقعتلك لدى الخصوصية و

 

 يرجى االتصال بنا باستخدام نموذج المالحظات التفاعلية لموقعنا في حالة:
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(i) أواالستفسار أو إبداء مالحظات حول سياستنا وإجراءاتنا المتعلقة بحماية البيانات ، 

(ii)  إلينا أو حول الوصول إليها أرسلتهامن المعلومات حول البيانات التي حاجة لمزيد إذا كنت في.  

 

 تحديثات على سياسة الخصوصية 

 .هذه الصفحة على كافة التحديثات يتم نشر، وسوف إلى آخرمن وقت للموقع  سياسة الخصوصيةتغير تقد 
 
 
 


