سياسة مشاركة البيانات في بلدية غزة
تعدد البيداندات الةدددددددمةدة لات فيةدة لداليدة في ممالأ الة دا ت لا حسددددد د
اسدددامداموا ا تارتوا ،اهي تةثل صد د ي في غاية ايهةية االسسددداسدددية في الدا
االويئدات الةمالةدة ،ا يةداند يا م بلدديدة غزة بدأهةيدة البيداندات بشددددد د دل لدا بةدا فيودا
ن يسدددد دداه في تسسدددددددي ايتاا اا نادا يدة
البيداندات الي تةال ودا اتها ودا بةدا ية
ا تسدددد ددويددل تمدددي المدددمددات م فع العةليددات الةعددالددة تارة امعددال ددة البيددانددات
ااتمال المرارات ا سداراتي ية االامطيط للةسدامبل؛ فوي تسدع لعسداةاتة ا فاتة
الويئات اايفرات م البيانات بالابارها م رت يا افاصدددداتيا اللةيا يسددددالد لل ا با ار
ايسدددداه في الهو ض با فاصددددات االبسع العلةي الةلية الاهةية ،ام ا ت فرى
لديدة.
المدد ا ددت بلدديدة غزة ضدددد ددرارة تعزيز مبدد مشدددد دداركدة البيداندات لاسمي الا دامدل م
الويئات الةمالةة ،االسد م ازتاا ية البيانات اتعدت مصاترها ،ضافة ل السد م
الةماطر الةارتبة لل مشداركة البيانات ا ي ات ضدابط يةدة ا سداةاتة المصد ى م
البيانات م الةسافظة لل فصدددد د صددددددية ايفرات االويئات االصددددددالم العا احم ق
الغير.
ابهاا لل للك لةلت البلدية لل صياغة سياسة لةشاركة البيانات الةاعلمة ب افة
البيانات الاي تةال وا اتها وا اتم وا في اثيمة ااحدة ت ن ناظةا آلليات اسياسة
مشاركة البيانات م الغير.
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.1

هةية مشاركة البيانات:
 1.1تعزيز الشةافية اترسيخ مبد الةساالة.
 1.2ا رتماا ب ةااة المدمات الةمدمة.
 1.3زياتة كةااة اسامدا الة ارت.
 1.4تل لةليات الامطيط ا ساراتي ي.
 1.5اتمال فرارات مساهيرة مبهية لل معطيات مسدتة.
تاحة الةرص با ار حل افدمات امها ات ديدة.
1.6
 1.7السصددددد د لل معل مددات ددديدددة م فع تمر مصدددددددداتر بيددانددات
ماعدتة.
ل كل ما يدل مشاركاو
 1.8تة ي كافة فرات الة اة م ال ص
في مسيرة الاهةية ب افة اش الوا.
 1.9تل البسع العلةي ب افة ش اله.
 1.10تل ا فاصات الةسلي ،اتسسي فيارات ا ساثةار في الةديهة.
 1.11فل فرص لةل ديدة في الةديهة.

 .2الاعريةات
يغراض تطبي هذه السددياسددة ،يمصددد بال لةات االةصددطلسات ال ارتة تناه  -يهةا
ارتت في هدذه ال ثيمدة  -الةعداني الة ضددددد دسدة مدا كدل مهودا ،مدا ل يما سددددد ديداق
الهص فعف للك:
البيانات :م ة لة م السمائ االةعل مات في صددد د رتوا ايالية ا في صددد د رة غير
مهظةة مثل ايرفا ا السراف ا الصد د ر الثاباة ا الةيدي ا الاسد د يعت الصد د تية
ّ
ا الرم ز الاعبيرية.
الةعل مدات :هي ال بيداندات الاي تةدت معدال اودا بسيدع صدددددددبسدت لات معه
مرتبطة بسياق معي .

ابداتدت

البيانات الشدمصدية :كل بيان م شددأنه ن ييتإ ل معرفة الةرت لل ا ه الاسديد،
السصدددر  -ا سددد  ،ا رفا الو يات الشدددمصدددية،
ايشدددةل للك -لل سدددبيل الةثا
االعهااي  ،ا رفا الا اصل اغير للك م البيانات لات الطاب الشمصي.
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ل البيداندات :المددرة لل
ال صدددد د
بلدية غزة لغرض اسامداموا.

ال صددددد د

الةهطمي االةداتإ ل البيداندات في

البلدية :بلدية غزة.
ال ودة الطدالبدة :هي إ هيئدة ا فرت يامدد بطلدل للسصددددد د
غزة.
سددددرية البيانات :السةاظ لل المي ت الةصددددرا بوا لل صدد د
لهوا.

لل

بيداندات م بلدديدة

ل البيانات ا ا فصدددداا

الةعل مدات العدامدة :البيداندات بعدد الةعدال دة – غير الةسةيدة – الاي تالمداهدا ا تها ودا
ا تاعامل معوا البلدية.
البيداندات الةةا حدة :هي البيداندات الاي تهشدددد ددرهدا بلدديدة غزة للعدا بدأإ طريمدة كداندت
ية

يإ فر ت اسدامداموا بسرية اتان في ت تمهية ا مالية ا فان نية ا يةداي لاتة

اسامداموا انشرها.
البيانات السسداسة :البيانات الاي ييتإ فمدانوا ا سدااة اسدامداموا ا ال صد غير
الةصددددرا به ليوا ا تعديلوا ل ضددددرر سددددي ا تأثير سددددلبي لل الصددددالم العا ا
فص صية ايفرات احةاية حم فو .
مسا يات تصهيأ البيانات:
"مميد"" ،لا " " مةا ا"
مسا يات الاصهيأ الاالية" :فاص"،
ّ
فاص :هي البيانات الشمصية ،الات طاب سرإ.
ن تيتإ ل
مميدد :هي البيداندات الاي فدد ي دد شدددد دددك في ن مشدددددددداركاودا ية
ا ل صد ال البيانات الشدمصدية لةالمي المدمات امشداركي البلدية ا الاي يصدهةوا
ن ييتإ سددددد د ا تارتودا ا ت ظيةودا ال الةدددددددرر
الة لس البلددإ بدانودا مميددة ية
بالصالم العا .
ن تصدددد ددددرهدا بلدديدة غزة ا تهاودك فصددددد د صددددددديدات
لدا  :إ بيداندات معدال دة ية
الةشاركي اايفرات ا تم ضة البيانات الةميدة.
مةا ا :هي البيداندات الاي ية يإ فرت اسدددددددامددامودا بسريدة اتان في ت تمهيدة ا
مالية ا فان نية ا ية يا لاتة اسامداموا انشرها.
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صدداحل البيانات الشددمصدية  :الشددمص الطبيعي الذإ تاعل
م يةثله ا م له ال ية الشرلية لليه.

به البيانات الشددمصددية ا

معال ة البيانات الشددمصدية :ةي العةليات الاي ت رى لل البيانات الشددمصددية بأإ
السصدددر-
اسددديلة كانت يداية ا ةلية ،اتشدددةل هذه العةليات -لل سدددبيل الةثا
ة البيانات انملوا احةظوا اتمزيهوا امشدددد دداركاوا ا تعفوا اتسليلوا ااسدددددددامرا
نةاطوا اا ساهاا مهوا اربطوا م بيانات فرى.
مةثل البيانات :ه الة ظأ الةسددديا ل اسدددامبا طلبات مشددداركة البيانات الاي
يا ةعوا اا حاةاظ بوا امعال اوا في بلدية غزة اتميي الطلبات امةثل البلدية
لهدد ال ودات الطدالبدة ا الةشدددد ددداركدة لبيداندات البلدديدة ،اياةثدل بةددير احددة فددمدات
ال ةو ر ،ا رئيس احدة الةعل مات االشدد د ااى ،ا حسددددل ت ليأ اراية الة لس
البلدإ.
ل البيانات بغرض ا طع
مسد ددامد البيانات :إ م ظأ يةهم صددددعحية ال صدد د
لليودا ا اسدددد ددامددامودا ا تسدديثودا ا معدال اودا افمداي للةودا الة لأ بودا م فبدل
تارة البلدية.
طلل مشدداركة البيانات :الهة ل الةمصددص لطلل مشدداركة البيانات االذإ ياةددة
لده ت طلدل
معل مدات ل ممدد الطلدل ،االبيداندات الةطل بدة ،االغرض الدذإ م
مشاركة البيانات.
اتةافية مشد دداركة البيانات :اتةافية رسدددةية م فعة بي البلدية اطرف ةفر للة افمة
افما لشدراو ا ح ا مسدتة اما افمة م سدياسدة مشداركة
ي
لل مشداركة البيانات
البيانات ،افد يةددة اشدداراو البلدية م ا سدداةاتة م ممر ات اسددامدا البيانات
م الطرف اآلفر.
كع
ةلية مشداركة البيانات :الطريمة الاي م فعلوا سدديا مشدداركة البيانات  -تشددةل ي
م اسدددد دديلدة نمدل البيداندات ،اايطراف الةشددددددداركدة في مشددددددداركدة البيداندات ،انة ل
الةشاركة.
الة د ابط ايسدداسددية لةشدداركة البيانات :ا رااات االسددياسددات االةددةانات الةاتية
ليوا.
الةسامدمة لةةان سعمة البيانات احةاياوا ااسائل معال اوا اال ص
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 .3الةباتئ الرئيسية االم الد العامة لةشاركة البيانات
 3.1الهطاق
تهطب

ح ا هذه السياسة لل كل البيانات الاي تةال وا بلدية غزة

موةا كان مصدر هذه البيانات ا ش لوا ا طبيعاوا.

3.2

الة ابط (الةباتئ) ايساسية لةشاركة البيانات:
ا ي  :مشرالية الغرض
يا مشدددد دداركة البيانات يغراض مشدددد ددرالة مبهية لل سدددددددا نظامي ا
احايا لةلي مبرر يودف ل تسمي مصددددددلسة لامة تان لساق إ ضددددددرر
بالصالم العا ا بسم ق الغير.
ثاني يا :المدرة الةثباة
ي ل ن ي ن لدى ال وة الطالبة المدرة الةثباة للاعامل م البيانات
الةشاركة الاي تا م البلدية.
ثالث يا :الشةافية
ي ل لل ال وة الطالبة تاحة ةي الةعل مات الةدددرارية لابات البيانات
بةددا في للددك :البيددانددات الةطل بددة ،الغرض م ةعوددا ،ااسددددددددائددل نملوددا،
اطرق حةظوا ،االة ابط الةسامدمة لسةاياوا اةلية الاملص مهوا.
رابع يا :الةسيالية
تاسةل ال وة الطالبة الةسيالية المان نية االعلةية اايفعفية االعرفية
يمالأ السياسيات
لل فرارات اسامدا البيانات ا معال اوا بةا
االاشريعات االم اني ااينظةة الةعة فيوا في تالة فلسطي .
فامس يا :م البيانات
ي ل ن تم ال وة الطالبة لةشدددداركة البيانات باطبي الةدد د ابط ايمهية
الةهداسددددد دبدة لسةدايدة البيداندات امشدددد ددداركاودا في بيئدة ةمهدة ام ث فدة افمداي
لألنظةة االاشريعات لات الععفة.
ساتس يا :ا سامدا ايفعفي
ي دل ن تم ال ودة الطدالبدة لةشدددد ددداركدة البيداندات باطبي الةةدارسددددددددات
ايفعفية ثهاا لةلية مشددداركة البيانات لةدددةان اسدددامداموا في طار م
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العدالة االهزاهة اايمانة اا حارا  ،الد ا كاةاا با لازا بسددددددياسددددددات
مشدددد ددداركددة البيددانددات اا لازا بددالةاطلبددات الاهظيةيددة االاشدددددددريعيددة لات
الععفة.

 .4المط ات العزمة
4.1

4.2

4.3

راا لةلية مشاركة البيانات:

تم ال وة الطالبة بإرسدددددا طلل مشددددداركة بيانات ل بلدية غزة ،م فع
الب ابة ا ل ارانية للبلدية ا السةدددد د ر شددددددمصددددددياي لدائرة فدمات ال ةو ر ا
ال وة الاي تعل لهوا البلدية.
تم ال وة الطالبة با فصدداا ل ه ياوا م تمدي ما يثبت للك ،ات ضدديم
الغرض م البيانات ،اتعود باسدامدا البيانات تان ا ضدرار بسم ق الغير ،بةا
فيوا الةسافظة لل حم ق الةل ية الة رية افصددد د صدددددية صدددددسا البيانات
الشمصية.
ت اف ال وة الطالبة لل سدددددياسدددددية مشددددداركة البيانات في البلدية بشددد د ل
رسةي اتاسةل الةسيالية ايفعفية االمان نية في حالة ممالةاوا.

 4.4يم

مةثل البيانات باسديد مسا ى تصهيأ البيانات:

 4.4.1في حا صدددددهةت البيانات "مةا ا" ا "لا " ية لةةثل البيانات مشددددداركة
البيانات الةطل بة افم يا لسدياسدية مشداركة البيانات ،م شدعار رئاسدة البلدية
اف البرت ك الرسددددةي الةاب في البلدية فبل  5يا م تسددددلي البيانات
لل وة الطالبة.
"مميد" ا "فاص" ،ياعي لل
 4.4.2في حالة تسديد مسددددددا ى الاصددددددهيأ لل نه
ّ
مةثل البيانات رف الطلل ل ر ئاسددددة البلدية لاميي الطلل اف سددددياسددددية
مشدددد دداركدة البيداندات م ت في " اتةدافيدة مشددددددداركدة البيداندات" ت ن بي البلددية
اال وة الطالبة يةة حس اسامدا البيانات اطريماوا.

 4.5يمي مةثل البيانات الطلل افماي للةباتئ الرئيسدددددة لةشددددداركة
البيانات:
 4.5.1يعةدل لل تس يدل الطلدل ل حدد مماصدددددددي البيداندات في البلدديدة في حدا
كانت البيانات الةطل بة ضدددددة تصدددددهيأ :البيانات العامة ا البيانات الةميدة
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م ددانيددة مشدددددددداركاوددا اف

للسصددددد د لل البيددانددات الةطل بددة االاددأكددد م
سياسية مشاركة البيانات.
 4.5.2في حا ل يسدددددا ف ممد الطلل كافة البيانات الةطل بة ،ي ل رت الطلل
مرة فرى ليدده الددد مشدددد ددداركددة البيددانددات ا بعددد اسدددددددايةدداا كددافددة البيددانددات
الةطل بة حسل سياسية مشاركة البيانات.

 .5المط ات العز فسصوا فبل اتاحة مشاركة البيانات:
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

ضددددد د ابط مشددددددداركدة البيداندات م طلدل

لل مةثدل البيداندات الادأكدد م تسم
الةشاركة.
الادأكدد م ن البيداندات الةطل بدة ضدددد ددة البيداندات الرئيسددددد ديدة الاي تةال ودا ا
تها وا البلدية لةةان طلل البيانات م مصدرها الصسيم.
تسديد السد اين م البيانات الةطل بة لاسمي ايغراض الةسدتة.
تسددديددد البيددانددات الةطل بددة اصدددد دديغاوددا االةاطلبددات الةاعلمددة باعددديلوددا ا
تغييرهدا (مثدل صدددد دديغدة البيداندات ،تفدة البيداندات ،مسدددددددا ى الاةداصددددد ديدل ،هي لدة
البيانات ،ن البيانات :بيانات الية ا بيانات معال ة).
الاأكد ن كانت البيانات بسا ة لةعال ة مسددبمة فبل مشدداركاوا ،كي تهسدد
م سددددد ديداسدددد ددة مشدددد دداركدة البيداندات افي حدا السدا دة لدذلدك يا ا تةداق لل
سدددد ددداليدل الةعدال دة الةطل بدة لل سدددد ددبيدل الةثدا  ،الس دل ا فةداا الو يدة
يغير الةسا ى).
االا ةي (لل
تا معال ة البيانات بش ل ّ
تة البيداندات الةطل بدة اصدددد ددساودا اسدددددددعماودا اتسدديدد مدا لا كداندت
تميي
تاطلدل راا تسسدددد ددي فبدل مشددددددداركاودا ،افي حدا السدا دة لدذلدك ي دل لل

البلدية تدفي البيانات فبل مشاركاوا.
 .6ا طار الزمهي لعةلية مشاركة البيانات:
 1.6يم مةثدل البيداندات في البلدديدة باميي الطلدل فع فارة زمهيدة تا دااز
( )30ي م يا م تاريخ اسددداع الطلل ،ا شدددعار ال وة الطالبة بمرار الة افمة
لل الةشاركة ا لد الة افمة.
 2.6افي حا لد الة افمة لل طلل الةشاركة ،فعل البلدية ت ضيم سبل
الرف  ،ايس لل ودة الطدالبدة طلدل ا سدددددددائهداف لهدد مةثدل البيداندات في
البلدديدة فع  14ي مداي ،لل ن تعةدل البلدديدة لل صدددددددددار فرار الة افمدة
لل الةشددددددددداركددة ا لددد الةشددددددددداركددة فع  14ي مدداي م تمدددي طلددل
ا سائهاف م ت ضيم فطي لسبل لد فب الطلل.
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 3.6بعد السصدد لل م افمة مشددداركة البيانات يم مةثل البيانات بالاعاان
م ال وات الةماصدددد ددة في البلدية باط ير اتطبي الةددددد د ابط الةهاسدددددددبة
لةشاركة البيانات ا لدات اتةافية مشاركة بيانات فع فارة زمهية تا ااز
( )30ي م يا م تاريخ صدار فرار الة افمة لل مشاركة البيانات.
 4.6بعد ت في اتةافية مشداركة البيانات يم مةثل البيانات بةشداركة البيانات
م ممد الطلل فع ( )7يا م تاريخ ت في ا تةافية.

 .7ض ابط الةسافظة لل
1.7
1.8
3.7

4.7
5.7
6.7
7.7
8.7

9.7

البيانات لهد مشاركاوا:

ا لازا بالة ابط (الةباتئ) ايساسية لةشاركة البيانات.
تسديد ماطلبات حةاية البيانات لهد مشداركاوا ،اتطبي الةد ابط الةسدتة
لسةاية البيانات بعد مشاركاوا ( م البيانات).
فرض في ت مهاسددددبة لل ا سددددامدا ا الةعال ة الةسددددة ا بوا للبيانات
( ن ا ددت) ،مثددل في ت فداصددددددددة بدالةعددال ددة ،ا في ت م ددانيددة ا زمدانيددة ،ا
حم ق حصرية ا ت ارية ن ا دت البلدية هةية لذلك.
تسددديددد حم ق البلددديددة في لةليددة الةشددددددددداركددة بددإ راا لةليددات الادددفي
االةرا عة.
رااات تس ية الةهازلات االاس ي .
ا تةاق لل
لل ال وة الطالبة لهد اسددداعموا للبيانات الةشددداركة لد مشددداركاوا م
طرف ةفر تان م افمة البلدية.
في حا كان ههاك طرف ثالع يسدددددداةيد م البيانات بعد مشدددددداركاوا ي ل
تسديده اا تةاق لل اآللية الةهظةة لذلك.
ت ن ال وة الطالبة مسددديالة ل حةاية البيانات الاي ت مشددداركاوا معوا
ااسدددددامداموا افم يا لألغراض الةسدتة ،ايس للبلدية مرا عة مدى ا لازا
بشددددد د دل تارإ بةدا يا اف م الةددددد د ابط الةسددتة في اتةدافيدة مشددددددداركدة
البيانات.
انل مشاركة البيانات تشةلوا هذه السياسة،
في حا ا ت انل م
يس للبلدية اض ف الد ضافية تاعارض م مباتئ مشاركة البيانات.
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 .8مدة مشاركة البيانات الدت مرات الةشاركة ا لغاا الةشاركة:
ل البيانات ا

 1.8يا تسديد مدة مشاركة البيانات االة لد الهوائي لل ص
تمزيهوا.
 2.8تسديد لدت مرات مشدددد دداركة البيانات ،االةاطلبات العزمة للةرا عة ،ا راا
الاعديعت ،اا رااات الاي سديا اتمالها لهد اناواا ا تةافية (مثل فةاا
ل البيانات ا تعفوا).
ه ية صسا البيانات ا لغاا ال ص
 3.8تسديد فارة ا شددددعار الةةه حة نواا مشدددداركة البيانات فبل تاريخ اتةافية
مشاركة البيانات الةاة لليه.
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