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مقدمة

البيانات املفتوحة هي البيانات الرقمية اليت ميكن ألي فرد أو جهة استخدامها أو إعادة إستخدامها حبرية ودون
قيود تقنية أو مالية أو قانونية .ميكن هلذه البيانات أن تكون وثائق نصية بسيطة أو ملفات إحصائية تفصيلية أو
صور أو ملفات صوتية .وإلعتبار البيانات مفتوحة جيب حتميلها بصيغة متُكن املستخدمني من االستفادة منها
وإعادة استخدامها بطرق مبتكرة مفيدة.
تساعد البيانات املفتوحة على نقل وتكامل البيانات مما يساعد يف بناء اقتصاد معريف مستدام .وتعزز الشفافية يف
احلكومات وتعطي صناع القرار البيانات واملعلومات الالزمة لبناء القرارات املوضوعية ،كما توفر البيانات املفتوحة
فرص لتطوير األعمال يف القطاع اخلاص وتساعد الباحثني يف اجملال األكادميي.
الغرض من هذه السياسة هو حتديد املعايري األساسية للبيانات املفتوحة وتوحيد التوجه يف إتاحة ونشر البيانات
املفتوحة اليت يتم إنتاجها ومجعها يف وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة.
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الغرض

الغرض من هذه السياسة :
 .1إجياد إطار عمل قابل للتطبيق مما يُمًكن من توفري بيانات ذات قيمة عالية للمجتمع.
 .2تسهيل نشر وتبادل البيانات بني وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة.
 .3حتديد املبادئ األساسية للبيانات املفتوحة.
 .4تطبيق أفضل املمارسات يف جمال البيانات املفتوحة يف القطاع احلكومي يف السلطنة.
 .5توضيح موقف السلطنة يف كيفية التعامل مع البيانات يف القطاع احلكومي.
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نطاق التطبيق

تنطبق هذه السياسة على كافة وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة.
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التعاريف واملصطلحات
 البيانات :الوثائق والصور واملقاطع الصوتية واألعمال الصوتية واملرئية واحلقائق واألرقام واإلحصائياتوأي أشكال أخرى للمحتويات اليت يتم مجعها أو إنتاجها يف وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة.
 وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة :وحدات اجلهاز االداري للدولة واهليئات واملؤسسات العامة،والشركات اليت تساهم احلكومة يف رأس ماهلا بنسبة تزيد على ( )40%أربعني يف املائة
 جمموعات البيانات ( :)Datasetsالبيانات اجملمعة بشكل جمدول أو غري جمدول. حتميل إمجايل ( :)Bulk Downloadوهي امليزة اليت متكن املستخدم من حتميل كافة جمموعات البياناتدفعة واحدة.
 صيغة قابلة للقراءة آلياً :وهي أي صيغة للملفات قابلة للمعاجلة مباشرة من خالل برامج حاسوبية. البيانات الوصفية ( :)Metadataهي بيانات ومعلومات عن تفاصيل وخصائص جمموعة البيانات. البيانات املفتوحة :وهي جمموعة البيانات اليت يتم توفريها للمستخدمني من خالل املوقع اإللكرتونيللوحدة احلكومية وتكون بصيغة تسمح للمستخدمني باالستفادة منها وإعادة استخدامها ألي غرض
جتاري أو غري جتاري مبا يتوافق مع هذه السياسة.
 الرخصة احلكومية املفتوحة :وتعين العبارة القانونية املوضحة يف اجلدول رقم ( )1يف هذه السياسة.5

 االستخدام :وتعين أي نشاط يندرج حتت قانون حقوق النشر والتأليف املدرج يف املرسوم السلطاني رقم 65/2008اخلاص بإصدار قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة والذي يشمل نسخ وترمجة وتبين
واستعارة وتنفيذ ونقل ونشر وإذاعة وتوزيع نسخ من العمل املستخدم بأي وسيلة كانت.
 املستخدم :هو أي شخص طبيعي أو ممثل قانوني يقوم باستخدام احملتوى الرقمي املتوفر على املوقعاإللكرتوني للوحدة احلكومية.
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بنود السياسة
 .1على وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة إصدار ونشر بياناهتا املفتوحة مبا يتوافق مع نصوص هذه السياسة.
 .2على وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة اإللتزام بتحديد مسؤول أو مسؤولني إلدارة مبادرة البيانات املفتوحة
ووضع أسس إلدارة البيانات يف وحداهتم احلكومية.
 .3تنشر البيانات املفتوحة يف صفحات خمصصة على املواقع اإللكرتونية لوحدات اجلهاز اإلداري بالدولة
حسب اإلرشادات الواردة يف هذه السياسة.
 .4اإللتزام بتوفري وإتاحة بيانات مفتوحة إضافية عند الطلب ،واالستجابة هلذه الطلبات خالل مخسة عشر
( )15يوم عمل إما بتوفري البيانات املطلوبة أو بتقديم أسباب عدم إمكانية إتاحة هذه البيانات.
 .5اإلشارة يف املوقع اإللكرتوني بأن البيانات املفتوحة ختضع للرخصة احلكومية املفتوحة ،كما هو موضح يف
مثال تطبيق الرخصة احلكومية املفتوحة يف اجلدول رقم ( )1يف الصفحة رقم ( )13من هذه السياسة.
 .6إضافة الرمز © مع اسم الوحدة احلكومية على صفحة املوقع اإللكرتوني ،وعدم استخدام عبارة "مجيع
احلقوق حمفوظة".
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 .7عدم نشر أي بيانات مصنفة على أهنا سرية للغاية ،أو سرية أو حمدودة الصالحية أو بيانات حمظورة حسب
قانون تصنيف البيانات ومبا ينص عليه قانـــون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم األماكن احملمية حسب
املرسوم السلطاني رقم .2011/118
 .8اإللتزام بإضافة ترخيص مفتوح للبيانات يف حال نشرها على أي منصات خارجية مثل اليوتيوب أو
ساوندكالود مبا ميكن املستخدمني من االستفادة من هذه البيانات يف اجملاالت التجارية وغري التجارية
ودون وجود شروط عدا ذكر املصدر.
 .9اإللتزام بإعداد فهرس للبيانات املفتوحة اليت يتم نشرها على أن يشمل على املعلومات التالية كحد أدنى:
 اسم جمموعة البيانات.
 البيانات الوصفية.
 اسم الشخص أو القسم املسؤول عن هذه البيانات ضمن الوحدة احلكومية.
 طريقة توفري هذه البيانات.
 اجلدول الزمين لتحديث هذه البيانات.
 .10على كل وحدة حكومية إنشاء إطار عمل داخلي للبيانات املفتوحة ،حبيث حيتوي إطار العمل على
العناصر التالية كحد أدنى:
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 آلية حتديد ومجع البيانات اخلاصة والوحدة احلكومية.
 آلية حتديد مالئمة البيانات لتكون بيانات مفتوحة.
 آلية ضمان محاية البيانات الشخصية.
 آلية تشجيع استخدام البيانات املفتوحة اليت مت نشرها.
 آلية االستجابة لطلبات املستخدمني لتوفري بيانات مفتوحة إضافية.
 آلية متابعة التقارير الدولية املتعلقة بالبيانات املفتوحة ضمن اختصاص الوحدة احلكومية.
 .11حتديد األدوار واملسؤوليات املطلوبة إلعداد وتنفيذ إطار عمل البيانات املفتوحة اخلاص بالوحدة
احلكومية وإسناد هذه املسؤوليات إىل املوظفني أو األقسام أو اللجان املختصني.
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املبادئ

على وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة االلتزام باملبادئ التالية عند نشر البيانات املفتوحة:
 .1أن تكون جمموعة البيانات ( )Datasetsاملتاحة مكتملة قدر اإلمكان مبا يشمل كافة التفاصيل
املتعلقة مبوضوع معني .كما جيب نشر مجيع البيانات األولية للعامة إىل احلد الذي ال يتعارض مع متطلبات
اخلصوصية واألمان املرتبط باملعلومات الشخصية اليت يتم حتديدها.
واإللتزام بتوفري البيانات الوصفية ( )Metadataاليت حتدد البيانات األولية إىل جانب شرح كيفية مجع
البيانات املشتقة .مما يسمح للمستخدمني فهم نطاق املعلومات املتوفرة وفحص البيانات مع وجود أعلى
مستوى من التفاصيل.
 .2توفري البيانات من املصدر بدون تعديل أو تلخيص.
 .3إتاحة البيانات وحتديثها بشكل دوري حسب طبيعة البيانات (على األقل سنوياً) .وحسب اإلمكانات
املتاحة جيب إصدار البيانات فور مجعها مع إعطاء أولوية للبيانات اليت هلا داللة زمنية.
 .4توفري البيانات بشكل دائم مع تتبع اإلصدارات احملدثة واألرشفة مع مرور الوقت .كما جيب اإلشارة
بشكل واضح إىل التغيريات اليت تطرأ على البيانات (قانون الوثائق واحملفوظات الصادر باملرسوم السلطاني
رقم .2007/60
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 .5إمكانية الوصول إىل البيانات وحتميلها بشكل سهل حبيث تسمح الواجهة للمستخدمني حتميل كافة
البيانات دفعة واحدة (حتميل إمجايل) ،باإلضافة إىل ضرورة اإللتزام بتوفري وسيلة طلب البيانات
اإلضافية من خالل واجهة التطبيقات الربجمية (.)API
 .6توفري البيانات يف بنية أو صيغة تسمح للتطبيقات بقراءهتا آلياً ،حيث أن البيانات املتوفرة بصيغة ()PDF
تكون عادة صعبة القراءة من قبل التطبيقات اآللية ،لذلك جيب أن تتوفر البيانات بصيغة ( )XMLأو
( )JSONأو ( )XLSأو ( )CSVأو أي من الصيغ القابل قراءهتا آليا.
 .7ارفاق توقيع رقمي (استخدام الوسم على سبيل املثال) أو وجود إثبات لتاريخ النشر وصحة البيانات
وسالمتها .ويساعد التوقيع الرقمي على التحقق من صحة مصدر املعلومات والوثوق بأن هذه البيانات
مل يتم تغيريها بعد النشر.
 .8توفري التوثيق الالزم جملموعات البيانات وصيغها ودالالت البيانات ومعلومات كافية للمستخدمني عن
البيانات املفتوحة ومعناها ودقتها وتوفري هذه املعلومات على املواقع اإللكرتونية.
 .9توفري البيانات للجميع بشكل دائم ويف أي وقت دون التحقق من هوية املستخدمني (دون احلاجة
للتسجيل) أو توفري أي تربير للدخول إىل هذه البيانات.
 .10توفري البيانات للجميع دون احلاجة لرخصة أو تصريح خاص.
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 .11توفري البيانات دون قيود على نشرها وعدم خضوعها حلقوق النشر والعالمات التجارية وبراءة االخرتاع
أو األسرار التجارية .إضافة لإلشارة بأن هذه البيانات هي معلومات للعموم كجزء من عمل احلكومة
وهي متوفرة دون أي قيود على االستخدام ،على أن تستخدم وحدات اجلهاز اإلداري بالدولة الرخصة
املفتوحة لتوضيح شروط االستخدام مثل ترخيص قواعد البيانات املفتوحة وترخيص املشاع
اإلبداعي ( )Creative Commons licenseوشروط االستخدام اخلاصة بالبنك الدويل.

مالحظة :مت حتديد هذه املبادئ يف إرشادات األمم املتحدة للبيانات احلكومية املفتوحة.
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إدارة السياسة
 هذه السياسة صادرة عن وزارة التقنية واالتصاالت.
 تعود ملكية هذه السياسة إىل وزارة التقنية واالتصاالت وستُراجَع سنويًا أو عندما تقتضي احلاجة .
 تتوىل وزارة التقنية واالتصاالت مراقبة االلتزام بالسياسة وعرض نتائج التقيد وااللتزام جمللس الوزراء.
 يتعني موافقة وزارة التقنية واالتصاالت عند أي استثناء هلذه السياسة.
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مثال تطبيق الرخصة احلكومية املفتوحة
جدول رقم ()1
مثال باللغة العربية :يوضع هذا النص يف أسفل صفحات املوقع اإللكرتوني للوحدة
وزارة التقنية واالتصاالت ©  - ٢٠٢٠حمتويات هذا املوقع مرخّصة مبوجب الرخصة احلكومية املفتوحة  -سلطنة عُمان.

English Language Example: To be placed in the footer of the entity
Ministry of Technology and Communications © 2020 - The content of this website is licensed
under the Open Government License - Sultanate of Oman.
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املراجع واملصادر ذات الصلة
 املرسوم السلطاني رقم  2007/60بإصدار قانون الوثائق واحملفوظات.
 املرسوم السلطاني رقم  2008/65بإصدار قانون حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 املرسوم السلطاني رقم  2011/118بإصدار قانـــون تصنيــف وثائــق الدولــة وتنظيــم األماكن احملمية
 املرسوم السلطاني رقم  2015/42بإصدار تعديالت على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة
وتنظيم األماكن احملمية
 املرسوم السلطاني رقم  2019/55بإصدار قانون اإلحصاء واملعلومات
 الدليل اإلرشادي للبيانات املفتوحة  -البنك الدويل )(data.worldbank.org/ogd
 الدليل اإلرشادي للبيانات املفتوحة – األمم املتحدة )(http://www.unpan.org
Open Knowledge Foundation (https://okfn.org ) 
Sunlight Foundation (http://sunlightfoundation.com) 
 الرخصة احلكومية املفتوحة )Oman (www.oman.om
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