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  مقدمة   1

صادية للسلطنة لعام وضع الرؤية االقتبقائم على المعرفة  اقتصاد مستدام إلى عمانسلطنة تحويل لالسلطان جاللة  رؤية تجلت

ان الرقمي في تنمية مجتمع عمبدورها تسهم ل م2003اعتماد استراتيجية عمان الرقمية في مارس  م ولتحقيقها تم2020

  الحكومة اإللكترونية.تطوير و

واإلجراءات  ملياتالعلجعل واالستفادة منها المعلومات واالتصاالت  استخدام تقنيةإلى ويشير مصطلح الحكومة اإللكترونية 

لذي تقوم فيه افي الوقت و زيادة مشاركة المواطنين.إلى جانب أكثر جودة  خدمات حكوميّة، وتقديم الحكومية أكثر كفاءة

هائلة من البيانات  ميات، فإنها تنتج كإلكترونيةتحويل إجراءاتها والخدمات العامة التي تقدمها إلى خدمات الجهات الحكومية ب

انات متاحة جعل هذه البي ويقصد بمصطلح "البيانات المفتوحة" .وتقوم بتحديثها بشكل مستمر اإللكترونيةوالمعلومات 

 .لالستخدام وإعادة االستخدام والنشر بدون أية قيود

 .عالية ةوتطوير خدمات ذات قيم من أجل ابتكارمهور الجمشاركة تعاون وضمان وتضع سياسة البيانات المفتوحة أسس 

 ما المقصود بالبيانات الحكومية المفتوحة؟ 1.1

 االستخدام ذلك في بما غرض ألي ها أو نشرهااستخدام وإعادة التي يمكن الوصول إليها، تلك البيانات المفتوحة هي البيانات

 .الحكومية البيانات قواعد في عن كونها تخزن فضاَل  ،على النشر قيود أو تكلفة أية بدون ،التجاري

 مجاالت البيانات المفتوحة  1.2

ن البيانات وفيما يلي تقوم الجهات الحكومية مثل الوزارات والبلديات وغيرها من الهيئات بإنتاج وحفظ وتحديث كميات هائلة م

 بعض األمثلة على تلك البيانات:

 ات الوطنيةاإلحصاء  - 

 ةالموازنات الماليّ علومات م 

  ّةالبيانات الجغرافي 

  ّةنظيميّ وائح التّ القوانين والل 

  ّقل.عليم والنّ معلومات الت 

 .بيانات مفتوحةويمكن أن تصبح معظم هذه المعلومات 

 

 ستثناءاتاال1.3 

 بيانات مفتوحة فيستثنى منها التالي:جميع أنواع البيانات والمعلومات وجعلها وال يمكن إتاحة 
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  معين والمعلومات ذات الصلة بشخصالبيانات الشخصية: وهي البيانات . 

 األمن القومي.ب سريّة ألسباب تتعلّق: وهي بيانات اسةة الحسّ البيانات الحكومي 

 (118/2011رقم ) ( الصادر بالمرسوم السلطانيوثائق الدولةتصنيف قانون الرجوع إلى )ويمكن  *

 السياسةأهداف  2

 جمعها أو البيانات إنتاج ةبداي منذ  الصحيحة وممارساتها ضوابطها وتطبيق المفتوحة، البيانات ثقافة إرساء أن اعالمي   تبين لقد

 .واقتصاداتها للمجتمعات المنافع من العديد تحقيق في يسهم

 في الحكومية الجهات عدةلمسا السياسة هذه وتأتي كبيرة، أولوية المفتوحة البيانات إعطاء إلى الرقمية عمان استراتيجية وتدعوا

 .وإجراءتها عملياتها جميع في المفتوحة البيانات مبادئ تضمين على سلطنةال

 ما يلي:البيانات الحكومية المفتوحة إلى سياسة وتهدف  

  العامة للبيانات المفتوحة.مبادئ البسلطنة الإبراز التزام 

  نات المفتوحة.للبيا وحاجتها  والتجاريةة يالصناعواألنشطة المجتمع أولويات فهم على الحكومية مساعدة الجهات 

 السلطنةللبيانات المفتوحة في تسهيل نشر الجهات الحكومية تبسيط و.  

  ذات قيمة اتبيانمجموعات يمكن الجهات الحكومية من إنشاء المفتوحة الحكومية لسياسة البيانات  عملإطار وضع 

  .للجمهورعالية 

  المعلوماتيةثقافة اللبيانات المفتوحة والتي ستسهم بدورها في تعزيز العامة لمبادئ التحديد: 

  ة اجتماعيمنافع  تحققإلنشاء وابتكار تطبيقات جديدة من شأنها أن  زيادة فرص إمكانية استخدام البيانات األولية

 .للمجتمع ةاقتصاديو

 بالسلطنة.  لحكوميةالقطاعات ا كافة البيانات المفتوحة في تسهيل تطبيق أفضل الممارسات لمبادئكما ستسهم هذه السياسة في 
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 تطبيق السياسة مجال 2.1

 ويشمل ان،عم سلطنة في التشريعية والمؤسسات الحكومية الجهات جميع على المفتوحة الحكومية البيانات سياسة تنطبق

 مطوري  ذلك في ماب) والتجارية الصناعية األعمال وقطاع واألكاديمية الحكومية وغير الحكومية المؤسسات منها نالمستفيدي

  .الحكومية للبيانات اصخ استخدام أي في رغبة لديهم ممن أو المهتمين المجتمع أفراد أو واالتصاالت، المعلومات تقنيةتطبيقات 

 السياسة 3

 السياسةأحكام  3.1

على هيئة ة عاليذات قيمة ومعلومات عامة بنشر بيانات فعليا سلطنة الجميع الجهات الحكومية في التزام ضمان نسعى ل

منافع تعود بجديدة  وخدماتأجل ابتكار تطبيقات  منبإبداع األولية لزيادة فرص إمكانية استعمال البيانات )بيانات مفتوحة( 

لمبادئ المنصوص عليها ا لنشر بياناتها المفتوحة وفقَ ، ويتعين على الجهات الحكوميّة لمجتمععلى ااجتماعية واقتصادية كبيرة 

 في هذه السياسة.

 قتصرتشمل وال ت  إنتاجها أو جمعها وهيجميع أصول البيانات التي يتم لحصر  البياناتمخزن لحفظ إنشاء كما يتعين عليها 

كفاءة زيادة ية الحكوم على الجهاتكما يتعين  الجهة الحكومية.الخاصة بمعلومات الفي نظم المتوفرة على أصول البيانات 

  .وتغذيته وتحديثه باستمرار ن خالل توسيعهم مخزون البيانات وفاعلية

عام نطاق نشر بياناتها المفتوحة وإتاحتها لالستخدام العام على سلطنة ، يتوّجب على الجهات الحكوميّة الوطبقَا لسياسة حكومة 

(om.) (للخدمات الحكومية اإللكترونية أو  نشرها في بوابة عماننا )البوابة الرسميةwww.oman.om(   كال أو في

 الموقعين.

نات مجموعة بيا لتمكين أفراد المجتمع من طلب أيةإلكترونية توفير منصة إنشاء وكما يتوّجب على الجهاتالحكومية أيضا 

 طلبات.ثل تلك المفي الرد على باهتمام بالغ التعامل  وعليهافتوحة، بيانات ممحددة من مخزون البيانات لتُنشر على هيئة 

 

 لبيانات المفتوحةا مبادئ 3.2

 إدارة وتنظيم البيانات المفتوحة فيما يلي:التي تحكم مبادئ الوتتمثل 

، بحيث قصى حد ممكنمكتملة أل يجب أن تكون مجموعات البيانات التي تنشرها الجهات الحكومية  : كتمالاال .1

نات البيا جميع المعلومات األولية في مجموعاتنشر  يينبغكما تحتوي على كل ما تم تسجيله حول موضوع معين. 

شخص ذات الصلة بمثل المعلومات  حماية الخصوصية واألمنلقوانين وإتاحتها للجمهور، ماعدا تلك الخاضعة 

نماذج وشروحات  توفيرإلى جانب المتاحة، البيانات األولية  وتشرحتحدد  وصفية جب إضافة بياناتكما ي. محدد

المعلومات المتاحة وتفحص حجم نطاق وفهم بللمستخدمين وذلك سيسمح ، احتساب البيانات المستخلصة طريقةحول 

 صيل.ممكن من التفأكبر قدر ب هامنعنصر كل 

http://www.oman.om/
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بأعلى لية واأل هامن مصادرنشر مجموعات البيانات أن تحرص على الجهات الحكومية   يجب على: المصدر وليةأ .2

 . وليست في أشكال مجمعة أو معدلةمن الدقة ممكن مستوى 

(على  لمناسبالوقت ا للجمهور في البياناتنشر مجموعات تقوم الجهات الحكومية بأن يجب  : الوقت المناسبفي  .3

د أن تعطى ب ، والذلك ممكناوترتيبها متى كان جمعها فور االنتهاء من  الالزمة ةسرعالبواألقل بشكل سنوي) 

 فورية للمعلومات منال اتتحديثال وستزيد . اسا بالنسبة الستخدامهاحسّ  الوقتيعتبر  عامل  األولوية للبيانات التي 

 .تلك البيانات استفادة الجمهور من

لجميع  يق المستمرالتوثمع ضرورة  تظل مجموعات البيانات متاحة بشكل دائمأن يجب : العثور الدائم على البيانات .4

 ( يمكن. يهااإلشارة إلى أية تغيرات طرأت عل بد من الكما  وأرشفتها مع مرور الوقت،الخاصة بها اإلصدارات 

 )60/2007الصادر بالمرسوم السلطاني  انات وفقاً لقانون الوثائق والمحفوظات أحكام حفظ البيالرجوع إلى 

لتي تنشرها مجموعات البيانات اكل  إلىلوصول المستخدمين اجميع ون باستطاعة يك بد أن ال إمكانية الوصول: .5

ل هولة، يُفضّ ولجعل الوصول إلى البيانات أكثر س بسهولة.( وتحميله تحديد المحتوىإمكانية ) الجهات الحكومية

اعدة بيانات قي أي المعلومات والبيانات المخزنة فجميع ن جميع المستخدمين من تحميل واجهة تطبيقات تمكتوفير 

من خدمين المست تمكن (API)تطبيقات  للمستخدم برمجة واجهة  ( ووجودمرة واحدة )والذي يعرف بالوصول الشامل

  .بيانات محددةأية طلب إجراء 

يغ صديقة وإتاحتها  بص ،اللسماح بمعالجتها آلي  بطريقة منطقية هيكلة مجموعات البيانات من  بد  ال المعالجة اآللية: .6

عب على يص والتي تستخدم على نطاق واسع، ،فأ بصيغة بي دي تنشر على سبيل المثال الملفات التي ، فلألجهزة

 ,CSV, XLS, JSON)مثل ومات بصيغ ملفات واسعة االنتشاربد من تخزين المعل لذلك ال تها،المعالجات اآللية قراء

XML) حمل بيانات تالتي  كتابة معلومات حول صيغ الملفات . كما يجباآللية وغيرها  من الصيغ القابلة للمعالجة

 كيفية استخدامها.  مفتوحة إلى جانب 

تاريخ هادة مع شا أو تتضمن موقعة إلكتروني  التي تُنشر  أن تكون البيانات يجب المصدر: من  إمكانية التحقق .7

من مصدر البيانات  مستخدمين من التحققفالتواقيع اإللكترونية تمكن ال .ودقتهامصداقيتها ضمان لاإلصدار أو النشر 

 منذ نشرها. وأنه لم يطرأ عليها أي تغيير 

أكبر. بشكل نها االستفادة ممن ومحتواها لبيانات وصيغها ا بمجموعاتتوثيق المعلومات ذات الصلة ن يمكّ : التوثيق .8

ودقتها  تاحةالبيانات المبتوفير معلومات كافية حول مضمون المواقع الحكومية تقوم وينص هذا المبدأ على أن 

 . وسالمتها

هوية وبدون أن تكون البيانات متوفرة ألي شخص وفي أي وقت دون الحاجة إلى التعريف باليجب عدم التمييز:  .9

 البيانات. مجموعات  تسجيل أو تقديم أية مبررات الستخدام 

 سيطرة هاعلي السيطرة كيان أي بموجبه يستطيع البشكل البيانات متاحة مجموعات تكون يجب أن  غير مملوكة: .10

 .(إمكانية الحصول على البيانات بدون أية تراخيص للبرمجياتة )حصري
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لنشر أو اأو التأليف  وقخاضعة لشروط حقتكون  والالبيانات بدون قيود على نشرها  مجموعاتإتاحة  :الترخيص .11

رجة لفتح البيانات وتمثل أقصى د. جاريةالتّ  األسرارتنظيم حماية  أو لوائحجارية الملكية التّ  أو االختراعبراءة 

 عام.لكتروني إنطاق في  وإتاحتها بال قيود على االستخدام الحكومة أحد أعمالبأنها  بوضوح الحكومية في وصفها 

ستعمال يمكن ا أشروطوال بد على الجهات الحكومية استخدام تراخيص البيانات المفتوحة لتحديد بوضوح بأي 

، وترخيص ترخيص األعمال اإلبداعية المفتوحة لالستخدام العامات، ومن األمثلة على ذلك، بيانات تلك الجه

 مجموعة البيانات المفتوحة وأحكام االستخدام الخاصة بالبنك الدولي.

 

o  تطبيق أفضل الممارسات.عند تصف هذه المبادئ وضع البيانات المفتوحة  :1مالحظة 

o  يانات المفتوحة قدرة الجهة الحكومية على تطبيق جميع مبادئ البفي  ياتالمحتوتنقيح عملية ؤثر قد ت :2مالحظة

وية في تطبيق ها األولإعطاؤوالعالية البيانات بحيث يجب تحديد مجموعات البيانات ذات القيمة مجموعات على كل 

 المعايير وتهيئتها للنشر.

o  للبيانات الحكومية المفتوحة.األمم المتحدة   توجيهات  فيهذه المبادئ محددة   :3مالحظة 

 

 األدوار والمسؤوليات 4

 إدارة السياسة  4.1

 .(ITA)هيئة تقنية المعلومات  البيانات المفتوحة إلىسياسة اد وتطوير توكل مسؤولية إعد .1

فتوحة وتقديم كامل المسؤولية في تسهيل تنفيذ سياسة البيانات المالوطني لإلحصاء والمعلومات  المركزيتولى و

 .والمستفيدين منهاللجهات الحكومية حولها المشورة واإلرشاد 

 ات)للمزيد عن إنشاء المركز الوطني لإلحصاء والمعلوم 40/2014(يمكن الرجوع إلى المرسوم السلطاني 

 تنفيذ السياسة  4.2

  ا واإلبالغ عن مسؤولية تنفيذ سياسة البيانات المفتوحة وااللتزام بهوالمستفيدين تقع على عاتق كل الجهات الحكومية 

 مشاركة البيانات ذات الصلة بهذه السياسة.التحسينية لجراءات اإل

 التاريخ اإلجراءات
 شكل عام ب البيانات ر والمسؤوليات إلدارة تعيين حلقة اتصال، ووضع وتحديد األدوا

 .الحكومية المفتوحةالبيانات كفاءة وفاعلية  نشر وتعزيز 
أشهر من  3خالل 

 السياسة إصدار 

  البيانات آلية لنشروضع 
o تسهيل لالحكومية المفتوحة  للتواصل مع المهتمين بالبيانات تعيين آلية

 ذات الصلة بنشر البيانات. وتحديد األولويات
o  المفتوحة. وجمع آراء ومالحظات المستفيدين من البيانات آلية لمعرفةتوفير 
o كومية إيصال اآلراء والمالحظات على موقع/بوابة البيانات الح شرح طرق

 المفتوحة.

أشهر من  3خالل 

 إصدار السياسة.
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o البيانات المفتوحة  تحديد آلية لطلب 

 

  لحكومية االخاصة بالجهة  مجموعات البيانات البيانات( كل مخزن حفظوتغذية إنشاء( 
o  لتخزين البياناتوضع جدول زمني. 
o  في بوابة البيانات الحكومية المفتوحةتخزين البيانات جدول نشر. 
o  ةالخاصة بالجهة الحكومي بياناتجميع مجموعات ال مخزن لحفظإنشاء. 
o زيادته وتغذيته وفتحهحفظ البيانات مخزنعلى  المحافظة : 

 

أشهر من  6خالل 

 لسياسة.إصدار ا

 :نشر البيانات المفتوحة 
o .إنشاء ونشر قائمة بالبيانات المفتوحة المتاحة في البوابة 
o  ات  بانتظام خالل تحديث مجموعات البيان نقائمة البيانات المفتوحة م تغذية

 إن تطلب ذلك.

أشهر من  9خالل 

 إصدار السياسة.

  شهراً  12خالل  توثيق ما إذا كان يتعذر نشر البيانات

إصدار  من
 السياسة.
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