الرخصة القانونية للبيانات المفتوحة
لجامعة الملك عبد العزيز
مقــــدمـــة :
تعد سياسة البيانات المفتوحة من الممارسات الرائدة التي تعكس رغبة جامعة الملك عبد العزيز في التطوير المستمر من
خالل االنفتاح على المتعاملين معها بتوفير كافة ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات بشكل واضح وبصورة مناسبة تمكنهم
من متابعة ما يستجد من أنشطة وخدمات.
تعرف البيانات المفتوحة بأنها تلك البيانات التي يُمكن ألي فرد استخدامها بحرية وبدون قيود تقنية أو مالية أو قانونية
وأيضاً إمكانية إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات بموجبها .
والهدف من هذه السياسة عرض مجموعة من الضوابط والشروط التي ينبغي للمستفيد االلتزام بها عند استخدام البيانات
المفتوحة ) (Open Dataوالمتاحة على موقعها اإللكتروني .
وفي هذا الشأن قامت جامعة الملك عبدالعزيز بنشر بيانات تملكها بصورة مفتوحة ألغراض مختلفة ومتعددة سواء بحثية
أو تعريفية عبر (منصة البيانات المفتوحة الخاصة بالجامعة) على بوابتها اإللكترونية ) ،(www.kau.edu.saوعلى
البوابة اإللكترونية السعودية للبيانات المفتوحة (.)www.data.gov.sa

أوالً :البيانات المفتوحة )المفهوم – المواصفات – الفوائد)
 )1المفاهيم المرتبطة بالبيانات المفتوحة .
 توفر البيانات وإمكانية الوصول :البد أن تكون البيانات متوفرة لألفراد للتحميل من اإلنترنت بدون قيود وبصيغمناسبة قابلة للتعديل.
 إعادة االستخدام والتوزيع :البد أن تقدم البيانات في ظل رخصة استخدام تسمح لألفراد بإعادة استخدامها وتوزيعهاوكذلك إمكانية دمجها مع بيانات أخرى.
 المشاركة العالمية :البد أن تكون البيانات متاحة لجميع األفراد من أجل استخدامها وإعادة نشرها دون أن يكون هنالكتمييز ضد بعض األشخاص أو المجموعات أو االستخدامات ويشمل ذلك القيود التي تمنع االستخدام" التجاري" للبيانات
المنشورة .
ووفق هذا التعريف فإن البيانات الحكومية المفتوحة هي البيانات التي تنشرها الجامعة للمستفيدين بغرض تمكينهم من
استخدامها بحرية وأيضاً إعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية.

 )2مواصفات البيانات المفتوحة لجامعة الملك عبدالعزيز عبر البوابة اإللكترونية.
تتبع سياسات البيانات المفتوحة لجامعة الملك عبدالعزيز عبر البوابة اإللكترونية التالي :
-

تحرص الجامعة بأن تغطي البيانات المنشورة كافة خدمات وقطاعات وأنشطة الجامعة وأن تكون ذات قيمة
للمستفيد .
تتيح للمستفيد الوصول للبيانات من دون أية عوائق (على سبيل المثال :طلب التسجيل)
يتم نشر البيانات بصيغة ملفات قابلة للنسخ واللصق وكذلك قابلة للتحميل(download).
استخدام الصيغ التي يستفيد منها المستخدم والتي تقبل التعديل واالضافة مثل ملفات البيانات المتاحة بصيغ
)Wordو  )Excelلكونها تعطي الحرية الكاملة للمستخدمين
يتاح للمستفيد إمكانية إبداء الرأي في البيانات المفتوحة والمنشورة عبر البوابة .
يتاح للمستفيد معرفة نوع وحجم الملف وكذلك الزمن الالزم لتحميله قبل البدء بتحميله .
في حالة ان الملف يحتاج إلى برنامج متخصص لتشغيله ،يتم تنبيه المستفيد بذلك .
تحرص الجامعة أن تكون البيانات منشورة بصورة تسهل قراءتها واالستفادة منها.
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 )3فوائد البيانات المفتوحة
تتمثل فوائد البيانات المفتوحة التي تتيحها جامعة الملك عبد العزيز للمستفيدين فيما يلي :
-

تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنين .
تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
إتاحة الفرص لالبداع واقتراح خدمات ومنتجات جديدة.
إتاحة الفرص لخلق مجاالت عمل وفرص اقتصادية جديدة .
الحصول على معرفة جديدة من خالل دمج مصادر بيانات متعددة ومعالجة بيانات ذات حجم كبير.
التعرف على اراء ومقترحات المستفيدين تجاه الخدمات المقدمة من خالل قنوات التواصل المختلفة والعمل على
تطويرها بشكل مستمر.

ثانيا :الرخصة القانونية للبيانات المفتوحة الخاصة بجامعة الملك عبدالعزيز:
-1تعريف رخصة البيانات المفتوحة )  (Open Data Licenseلجامعة الملك عبد العزيز
هي رخصة قانونية تمكن جامعة الملك عبدالعزيز كأحد الجهات الحكومية السعودية والمالكة للعديد من البيانات
من مشاركتها مع اآلخرين (سواء أفراد أو مؤسسات) بصيغة مفتوحة مع تمكينهم من إعادة استخدامها ونشرها.
-2متطلبات الرخصة القانونية للبيانات ال مفتوحة ) )Open Data Licenseلجامعة الملك عبدالعزيز
2/1ماهية البيانات المفتوحة للمستفيدين:
البيانات المفتوحة هي تلك البيانات التي يمكن ألي فرد الوصول اليها واستخدامها بحرية وبدون قيود تقنية أو
مالية أو قانونية وإعادة استخدامها ونشرها مع مراعاة متطلبات الرخصة القانونية التي تم نشر هذه البيانات
بموجبها.

-

2/2مستخدمو البيانات المفتوحة:
تتيح جامعة الملك عبدالعزيز إمكانية االطالع على البيانات المفتوحة لمستخدمي البوابة اإللكترونية السعودية
للبيانات المفتوحة على مسؤوليتهم الشخصية ،لكافة المستخدمين مجانا ،و مستخدمو البيانات هم المستفيدون
األساسيون من التطبيقات التي تساعدهم على أداء أعمالهم و تشمل فئات الجمهور التي يمكن أن تستفيد من هذا
الدليل وهم:
المعنيون بإدارة مبادرات وأنشطة البيانات المفتوحة في القطاع الحكومي .
موظفو القطاع الحكومي بشكل عام .
مطورو التطبيقات الذكية.
الباحثون في المؤسسات األكاديمية وغيرها .
المهتمون بممارسات البيانات الحكومية خارج القطاع الحكومي.
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2/3مسؤولية مستخدمي البيانات.
ان يكون مستخدم البيانات المفتوحة مسؤوال عن إعادة استخدام البيانات في البوابة اإللكترونية لجامعة الملك عبد العزيز،
وال يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها ،وأن يكون
استخدام البيانات لألغراض البحثية والعلمية وليست لغرض تجاري مع االحتفاظ بحقوق الملكية لجامعة الملك عبدالعزيز.

2/4مسؤولية الجامعة كمزودة للبيانات عبر بوابة البيانات المفتوحة .
-

تعتبر جامعة الملك عبدالعزيز غير مسؤولة عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات نتيجة استخدام
هذه البيانات المنشورة بالبوابة اإللكترونية للجامعة والمتعلقة بالبيانات المفتوحة للمستفيدين.
ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات ،وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة
استخدامها بشكل خاطئ.
تحتفظ جامعة الملك عبد العزيز بحقها في حذف أو تعديل البيانات المفتوحة على بوابتها حيث أنها ال تضمن
استمرارية توافر هذه البيانات أو جزء منها بشكل مفتوح.

2/5شروط إعادة االستخدام لهذه البيانات.
-

-

يجب على المستخدم عدم تحريف هذه البيانات أو مصدرها .
يجب أال تستخدم هذه البيانات في أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات
عنصرية أو تمييزية أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف
لعادات المملكة وتقاليدها.
يجب عند استخدام هذه البيانات اإلشارة إلى أن مصدرها (بيانات جامعة الملك عبدالعزيز المفتوحة ) ،مع
وضع رابط البوابة اإللكترونية او رابط لما تم اقتباسه للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها
وصحة مصدرها.

2/6ارشادات استخدام البيانات المتاحة لجامعة الملك عبدالعزيز.
-

يحق للمستخدم سهولة الوصول إلى البيانات المطلوبة من خالل البحث باستخدام الكلمات المفتاحية أو الفئة التي
تم تصنيف البيانات بها .
يحق للمستخدم تحميل البيانات ،وفتحها ،وتصفحها ،واستخدامها من خالل برنامج اكسيل ،وعمل ترتيب وفرز
للبيانات .
يستطيع المستخدم عمل تكامل مع البرامج األخرى عند االستخدام للبيانات المفتوحة مثل برامج الهواتف الذكية،
أو التطبيقات األخرى باستخدامها من خالل رابط الملف مباشرة.
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