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 . 1المقدمة
تفهم الملكية الفكرية عمو ًما على أنها «إنتاج فكري» ،وهي عبارة عن ملكية شارك شخص ذكي في صنعها .وبالتالي ،يحتفظ هذا الشخص بدرجة
معينة من التحكم والملكية على استخدامها فيما يسمى حقوق الملكية الفكرية.
تحمي األطر القانونية الوطنية والدولية الملكية الفكرية كما هو موضح في البند  27من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،واالتفاقية بشأن الجوانب
التجارية لحقوق الملكية الفكرية وغيرها .توفر المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( )WIPOاإلرشاد والتنظيم للعديد من المعاهدات الدولية السارية
التي تم االتفاق عليها بين البلدان لفرض حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم.
وفي المملكة العربية ،تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية مسؤولية اإلشراف على الملكية الفكرية وتنظيم ملكيتها ،وتهدف إلى تنظيم ودعم
ورعاية وحماية الملكية الفكرية والترويج لها في المملكة وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تدرك وزارة الصحة أهمية حماية الملكية الفكرية في مختلف أشكالها التي تتضمن:


















الكتب.
الوثائق.
البرمجيات والشيفرة المصدرية.
التصاميم.
الشعارات.
الموسيقى.
االختراعات.
التصاميم.
العالمات التجارية واألسماء التجارية.
طوبوغرافيات الدائرة المتكاملة.
التسجيالت.
اإلعالم الرقمي.
الصور الفوتوغرافية.
األفالم ومقاطع الفيديو.
المسرحيات.
المعرفة العملية.

تدرك الوزارة كذلك أهمية اآلليات أدناه لحماية الملكية الفكرية:








. 1.1

براءات االختراع.
حق حماية نموذج المنفعة.
حق حماية العالمة التجارية.
حق حماية المؤشرات الجغرافية.
حق حماية التصميمات الصناعية.
حق حماية طوبوغرافيات الدائرة المتكاملة.
حقوق الطبع والنشر والحقوق ذات الصلة.
الغرض

عند إنشاء وصيانة نظام إدارة األمن السيبراني ،من المهم فهم المتطلبات المتنوعة للملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر التي تنطبق على وزارة
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الصحة والجهات التابعة لها .من المهم إجراء فحوصات االلتزام بالملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر لضمان مواصلة وزارة الصحة تلبية
التزاماتها وتجنب التعرض لخطر المالحقة أو تحمل مسؤولية جنائية ألسباب تتعلق بالملكية الفكرية.
تهدف هذه السياسة إلى تحديد متطلبات االلتزام بترخيص البرمجيات ،والملكية الفكرية ،وحقوق الطبع والنشر
. 1.2

نطاق العمل

تنطبق هذه السياسة على مواد وبرمجيات وزارة الصحة األ صلية والمستملكة المستخدمة في األصول التقنية وغير التقنية .وتنطبق على كل من
العمليات واألشخاص ،بما في ذلك الموظفين ومقدمي الخدمات الخارجيين والموردين واألطراف الثالثة األخرى التي لديها إمكانية الوصول إلى
أنظمة وزارة الصحة .باإلضافة إلى ذلك ،تغطي السياسة االختراعات والتصاميم واألسماء التجارية والعالمات التجارية وطبوغرافيا الدوائر
المتكاملة باإلضافة إلى المعرفة العملية.
 . 2األدوار والمسؤوليات
فيما يلي األدوار والمسؤوليات ذات الصلة بهذه السياسة:









لجنة األمن السيبراني
 oالجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بتوضيح هذه السياسة.
 oمتابعة االستثناءات والمخالفات.
 oالموافقة على االستثناءات المهمة.
 oتحديد مجاالت التحسين واألفكار التي يجب مراعاتها في السياسة.
إدارة األمن السيبراني
 oضمان تنفيذ السياسة وااللتزام بها.
 oمراجعة االستثناءات والمخالفات والموافقة عليها.
 oتصعيد االستثناءات والمخالفات المهمة إلى لجنة األمن السيبراني.
 oمراجعة آليات استخدام وزارة الصحة للبرمجيات لضمان الترخيص الصحيح.
المدراء المباشرون ،بما في ذلك وكالء الوزراء
 oااللتزام بالسياسة وضمان التزام الموظفين والمتعاقدين والشركاء ومقدمي الخدمات كل ضمن اختصاصه.
الجهات المسؤولة عن البرمجيات داخل وزارة الصحة
 oضمان االستخدام المتوافق مع أحكام حقوق الملكية الفكرية.
المستخدمون
 oيخضع التعدي المتعمد على حقوق الطبع والنشر إلجراءات تأديبية من قبل وزارة الصحة.
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 . 3السياسة
. 3.1

عام

 .3.1.1يتعين على وزارة الصحة قبل استخدام أي برنامج الحصول على التراخيص الالزمة أو الحصول على حقوق الملكية الفكرية بنا ًء على
حجم ومتطلبات األعمال والتشغيل الخاصة بها.
 .3.1.2يجب على الجهة المسؤولة عن البرمجيات ووزارة الصحة ضمان التزام جميع أنشطة االستخدام المتعلقة بالملكية الفكرية بالتراخيص
وأحكام حقوق الطبع والنشر أو غيرها من أحكام استخدام و/أو التصرف في مثل هذه الملكية الفكرية.
 .3.1.3يجب أن يكون الموظفون على علم بما يلي:




الملكية الفكرية لوزارة الصحة التي يجب حمايتها من التعدي،
المتطلبات القانونية لحماية الملكية الفكرية وتبعيات انتهاكها.

 .3.1.4يجب على الموظفين استخدام برامج تتبع سياسة أمن البرمجيات ،كما يجب أن تدرج على قائمة البرمجيات المعتمدة.
 .3.1.5يتم الحصول على البرمجيات من مصدر مرخص من قبل صاحب حقوق الطبع والنشر .من الضروري دائ ًما الحصول على إثبات
شراء والحفاظ عليه.
 .3.1.6يتعين على وزارة الصحة الحصول على تفاصيل اعتماد البرمجيات بما في ذلك:







نوع الترخيص (على سبيل المثال ،عام ،متساهل ،حقوق قابلة للتعديل ،وما إلى ذلك).
تاريخ الشراء.
تاريخ انتهاء الترخيص.
نطاق االستخدام المرخص (عدد المستخدمين ومحطات العمل والحسابات وعرض النطاق الترددي وما إلى ذلك).
مفاتيح الترخيص.

 .3.1.7يجب على وزارة الصحة االحتفاظ بما يلي لغايات قانونية:






إيصال الشراء.
اتفاقية الترخيص.
إيصال القبول أو االستالم.
إثباتات دفع رسوم الترخيص.

 .3.1.8تضمن الجهة التقنية المسؤولة عن البرمجيات مفتوحة المصدر في الوزارة التزام جميع أنشطة المستخدم المتعلقة بالبرمجيات الحرة
ومفتوحة المصدر ب أحكام تراخيصها .في حال وجود أي شكوك بشأن االستخدام المشروع لهذه البرمجيات ،يتعين على المسؤول التقني
توضيح جميع الشكوك ،وطلب الدعم الممكن من اإلدارة القانونية أو غيرها إذا لزم األمر.
 .3.1.9يخضع تثبيت البرمجيات واستخدامها على أنظمة وزارة الصحة للمراقبة المنتظمة (على سبيل المثال سنويًا) لضمان التزامها بمتطلبات
هذه السياسة.
 .3.1.10يجب أن تنسجم عملية الحصول على البرمجيات مع سياسة األمن السيبراني لوزارة الصحة المتعلقة بشراء األنظمة والتطبيقات
وتطويرها وصيانتها.
. 3.2

إعادة استخدام التراخيص

يهدف هذا القسم إلى ضمان تحقيق أعلى درجات االستفادة من ترخيص البرنامج.
 .3.2.1في حال لم يعد المستخدم بحاجة إلى الترخيص (على سبيل المثال ،بسبب إنهاء العمل أو النقل) ،فسيتم إعادة استخدام ترخيص البرنامج
إذا كان مسمو ًحا بموجب أحكام الترخيص ،وحيثما ينطبق ،سيتم منح البرنامج إلى مستخدم جديد.
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. 3.3

مراجعات االلتزام ب ترخيص البرمجيات

الهدف من هذا القسم هو التأكد من أن جميع البرامج المستخدمة في وزارة الصحة مرخصة بشكل صحيح.
 .3.3.1يتعين على إدارة األمن السيبراني إجراء مراجعات دورية (على سبيل المثال سنويًا) للبرامج المثبتة ومقارنتها بالتراخيص المسجلة
للتأكد من أن جميع البرامج المستخدمة داخل وزارة الصحة مرخصة وتستخدم بشكل صحيح وفقًا لشروط الترخيص ذات الصلة.
 .3.3.2يجب أن يتناول تقرير المراجعة ما يلي:





التراخيص التي أوشكت صالحيتها على االنتهاء.
فرص إعادة استخدام الترخيص.
متطلبات شراء تراخيص جديدة.

 .3.3.3في حال تعذر الحصول على ترخيص خالل فترة زمنية معقولة ،فيجب إزالة البرنامج غير المرخص على الفور من البنية التحتية لتقنية
المعلومات في وزارة الصحة.
. 3.4

أنواع الملكية الفكرية األخرى

يهدف هذا القسم إلى ضمان التزام وزارة الصحة بأنواع حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية األخرى.
 .3.4.1يجب أن تضمن الوزارة فهم موظفيها لحقوق الطبع والنشر وعدم انتهاكها .قد تتضمن الملكية الفكرية:













مقاطع الفيديو التدريبية.
المقاطع الصوتية المشغلة في أماكن العمل والمكاتب.
الكتب.
الدورات التدريبية.
وثائق اإلجراءات.
األدلة اإلرشادية.
وثائق المنتجات.
العروض التقديمية.
الصور الفوتوغرافية المستخدمة في العروض التقديمية والبريد الداخلي والشبكة الداخلية والمواقع اإللكترونية.
الشعارات على مواد التسويق.
غير ذلك.

 .3.4.2في حال كان لدى الموظفين أي شكون حول االلتزام ب حقوق استخدام الملكية الفكرية ،يتعين عليهم التأكد من خالل المسؤول التقني أو
مسؤول أعمال الملكية الفكرية ،وإن لزم ،مراجعة إدارة الشؤون القانونية.
 .3.4.3في حال لم يغطي الترخيص (حق االستخدام) الحاجة ،يتم الحصول على تصريح من صاحب حقوق الطبع والنشر بصيغة مقبولة قانونيًا
ً
(مثال عام أو داخلي داخل وزارة الصحة).
يحفظ في مكان آمن .يتضمن هذا التصريح نموذج البيئة المعنية والتوزيع المقصود
. 3.5

حماية الملكية الفكرية لوزارة الصحة

يهدف هذا القسم إلى حماية حقوق الملكية الفكرية لوزارة الصحة.
ً
(مثال تقديم طلبات براءات
 .3.5.1يجب تحديد حقوق الملكية الفكرية لمواد وزارة الصحة ووضعها وتنفيذها كجزء من عمليات األعمال
االختراع للهيئة السعودية للملكية الفكرية).
 .3.5.2يجب على الموظفين المسؤولين عن إعداد المواد في إطار عمليات األعمال الرسمية مراعاة المتطلبات التالية:
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ضمان إدراج بيان حقوق الطبع والنشر في جميع األعمال المعدة للتوزيع الخارجي.
التنبه للحاالت التي تستخدم فيها حقوق تأليف وزارة الصحة ،وبراءات االختراع ،والعالمات التجارية ،والتصاميم الصناعية من
دون إذن.
إبالغ الفريق القانوني عن جميع االنتهاكات المشتبه بها.
مراعاة أحكام الترخيص عند إرسال مواد قد تكون خاضعة لحقوق الملكية الفكرية ألطراف أخرى خارج الوزارة.
التأكد من أن جميع الموظفين يفهمون األنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية لوزارة الصحة.

 .3.5.3تعتبر جميع المنتجات المطورة من قبل موظفي وزارة الصحة أثناء فترة عملهم و/أو استخدامهم ألصول الوزارة ملكية فكرية لوزارة
الصحة ما لم يتم االتفاق على غير ذلك بين المؤلف والوزارة قبل تأدية العمل.
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 . 4التعريفات
تتماشى تعريفات المصطلحات المستخدمة في هذه الوثيقة مع الهيئة الوطنية لألمن السيبراني والمنظمة الدولية للمعايير ( ،)ISOما لم يتم تعريفها
على وجه التحديد أدناه.



براءة االختراع :توفير براءة االختراع الحماية لالختراعات وتُمنح عادة لمدة  20عا ًما .يتم التقدم للحصول على براءة االختراع
وتُمنح في كل دولة بصورة فردية ويمكن بيعها أو منح رخصتها آلخرين.



العالمة التجارية :العالمة التجارية هي عالمة أو رمز مرتبط بفرد أو مؤسسة معينة ويتم تسجيلها وف ًقا لذلك .عند تسجيل العالمة
التجارية ،يمكن لوزارة الصحة المطالبة بالحق الحصري الستخدام هذا الرمز ومنع اآلخرين من استخدامه من خالل المحاكم .تبلغ
مدة العالمة التجارية  10سنوات مع إمكانية التمديد.



التصميم الصناعي :عبارة عن مجموعة من الخطوط أو األلوان ثنائية األبعاد ،أو شكل ثالثي األبعاد يمنح أي منتج صناعي أو
صا ،شريطة أال يكون فقط لغرض وظيفي أو تقني ،بما في ذلك تصاميم المنسوجات.
منتج من الحرف التقليدية
مظهرا خا ً
ً
تتم حماية التصميم الصناعي بواسطة وثيقة حماية تسمى «شهادة التصميم الصناعي».




الدائرة المتكاملة :الدائرة المتكاملة هي منتج في شكله النهائي أو المتوسط حيث يكون أحد عناصر على األقل نش ً
طا ،بينما تكون
العناصر األخرى أو بعضها متكاملة ضمن قطعة من المواد التي تهدف إلى تأدية وظيفة إلكترونية.
حقوق الطبع والنشر  :هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبتكرين لحماية أعمالهم األدبية والفنية ويغطي مجموعة
واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات الحاسوبية وقواعد البيانات واإلعالنات والخرائط الجغرافية
والرسومات الفنية .يتم الحصول على حقوق الطبع والنشر تلقائيًا بدون تسجيل ،وتنطبق بشكل عام لمدة  50عا ًما بعد وفاة منشئ
المحتوى.

 . 5االستثناءات
.5.1

إذا كانت هناك حاجة ملحة لإلعفاء من مسؤوليات هذه السياسة مع عدم وجود بديل قابل للتطبيق وآمن ،يتعين على مقدم الطلب تعبئة
نموذج طلب استثناء السياسة حسب األصول وتوقيعه وإرساله إلى إدارة األمن السيبراني.

.5.2

يقوم مقدم الطلب بإرفاق وصف تفصيلي لنطاق العمل ومبررات األعمال والفترة الزمنية مع نموذج طلب استثناء السياسة.

.5.3

تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية مراجعة الطلب وتحديد المخاطر والضوابط اإلضافية وفقًا إلطار إدارة المخاطر الخاص بوزارة
ال صحة ،وقد تطلب من مقدم الطلب الموافقة على المخاطر المحددة والضوابط اإلضافية .عالوة على ذلك ،يجوز إلدارة األمن السيبراني
استشارة جهات داخلية وخارجية معنية بالمسائل القانونية والتنظيمية.

.5.4

يتعين على مقدم الطلب تنفيذ االستثناء بعد الحصول على موافقة رئيس إدارة األمن السيبراني.

.5.5

تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية متابعة االستثناءات المعتمدة وإلغائها بعد زوال األسباب التي تستدعي وجودها.

 . 6االلتزام
.6.1

أمرا إلزاميًا في كافة مكاتب وزارة الصحة
يُع ّد االلتزام بسياسات األمن السيبراني الخاصة بوزارة الصحة والضوابط المرتبطة بها ً
والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والموظفين والمتعاقدين والشركاء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية الذين يحق لهم االطالع
على معلومات وزارة الصحة ومرافق معالجة المعلومات.

.6.2

يتعين على المدراء المباشرين في وزارة الصحة تطبيق العناية الواجبة لضمان االلتزام عن طريق اإلنفاذ المستمر والتقييم الذاتي ضمن
نطاق مسؤولياتهم.

.6.3

تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية إجراء تقييمات االلتزام بشكل منتظم ومستقل من أجل قياس وتحليل وتقييم مدى التزام وزارة
الصحة بسياسات األمن السيبراني والضوابط األمنية المرتبطة بها .تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية متابعة التزام وزارة الصحة
واإلشراف على تنفيذ األطراف المعنية لإلجراءات التصحيحية.

 . 7المخالفات
.7.1

تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية التحقق من المخالفات وتطبيق اإلجراءات التأديبية والقانونية على الجهة المخالفة وفقًا لسياسات
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IP and Copyright Compliance
سياسة االلتزام بالملكية الفكرية وحقوق النشر
CSMS_Policy_25
المشاركة :األخضر
التصنيف :معلومات عامة

األمن السيبراني الخاصة بوزارة الصحة واألنظمة السعودية.
.7.2

ينبغي أن تتوافق اإلجراءات التأديبية مع درجة خطورة المخالفات ،بحسب ما تُظهره التحقيقات ،وقد تشمل ،على سبيل المثال ال
الحصر ،ما يلي:






فقدان حقوق الوصول إلى أصول المعلومات.
استكمال التوعية باألمن السيبراني.
الغرامات المالية.
إنهاء خدمات الموظف.

 . 8مراجعة السياسة
.8.1

تتولى إدارة األمن السيبراني مسؤولية مراجعة وتحديث هذه الوثيقة سنويًا ،باإلضافة إلى ضمان التوافق المستمر مع التعديالت على
المتطلبات وأفضل الممارسات واللوائح التنظيمية وااللتزامات.

.8.2

إذا كانت هناك حاجة ملحة لتعديل هذه السياسة ،يتعين على مقدم الطلب تعبئة نموذج طلب تعديل وثيقة السياسة األمنية حسب األصول
وتوقيعه وإرساله إلى إدارة األمن السيبراني.

 . 9التواصل
يمكن التواصل مع إدارة األمن السيبراني بخصوص االستفسارات والمالحظات والحوادث المتعلقة بهذه السياسة عبر أي من القنوات التالية:




يمكن إرسال االستفسارات والمالحظات عبر البريد اإللكتروني إلى CS-Policies@moh.gov.sa
يمكن اإلبالغ عن الحوادث عبر البريد اإللكتروني إلى CS-IR@moh.gov.sa

 . 10المراجع
 .10.1المراجع التنظيمية:




الضوابط األساسية لألمن السيبراني.1
نظام مكافحة الجرائم اإللكترونية.

 .10.2مراجع األطر الدولية:








آيزو/آي إي سي .27001
آيزو/آي إي سي .27002
آيزو/آي إي سي .27799
نظام نقل التأمين الصحي والمساءلة (.)HIPAA
نظام تكنولوجيا المعلومات الصحية للصحة االقتصادية والسريرية (.)HITECH
إطار عمل مؤسسة التحالف االئتماني للمعلومات الصحية (.)HITRUST

 .10.3المراجع الداخلية:






سياسة األمن السيبراني بشأن شراء األنظمة والتطبيقات وتطويرها وصيانتها.
سياسة االستجابة لحوادث األمن السيبراني.
سياسة أمن البرمجيات.
سياسة االستخدام المقبول.

1الضوابط األساسية لألمن السيبراني .الرياض :الهيئة الوطنية لألمن السيبراني.>/PDF. <https://www.ncsc.gov.sa .2018 ،
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