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حكومة أبوظبي سياسة إدارة البيانات

إمارة أبوظبي
جمموعة من القيم (وحدات الكلمات والأرقام) التي لي�س لها معنى حمدد .يف حالة �إ�ضافة �سمات �إ�ضافية
معنى وقيم ًة مما ميكننا من اال�ستفادة منها
لها (كالبيانات الو�صفية)� ،سي�ؤدي ذلك �إىل �إعطاء تلك البيانات ً
وبالتايل ميكن و�صف تلك البيانات باملعلومة.
هي البيانات التي متثل امل�صدر الوحيد لبيانات نوع حمدد من الأعمال والتي يتم ا�ستخدامها يف نظام معني،
�أو م�ستخدمة يف �أنظمة �أخرى متعددة .تعترب البيانات التي متثل ا�سم ال�شخ�ص �أو العنوان من الأمثلة على هذا
النوع من البيانات.
هي عبارة عن جمموعة من البيانات التي يتم ا�ستخدامها يف جماالت �أخرى .عادة ال تت�أثر هذه القيم بتغري
�إجراءات العمل �أو �أنظمة امل�ستخدمني ،ولكن تغري قيم هذه البيانات يجب �أن يتم من خالل نظام معني .تعترب
قائمة دول العامل واحدة من الأمثلة ال�شائعة عن البيانات املرجعية.
ت�شري �إىل البيانات التي ميكن تنظيمها وتقييدها بهيكلية معينة وفق منوذج هيكلي و�صفي حمدد .البيانات
املنظمة عادة ما يتم �صياغتها من خالل �أجهزة احلوا�سيب ولكن باملقابل ميكن �أن يتم قراءتها والتعامل معها
من قبل الأ�شخا�ص� .إن �إمكانية عمل هيكلية للبيانات تتيح الفر�صة للقيام ب�أعمال الفهر�سة والبحث ،ويو�سع من
نطاق توفرها ويزيد فائدة تلك البيانات وقيمتها للم�ؤ�س�سة.
ت�شري �إىل البيانات التي ال ميكن تنظيمها �أو تقييدها بهيكلية معينة وفق منوذج هيكلي و�صفي حمدد .البيانات
الغري منظمة عادة ما تكون ن�صو�ص ال تتبع تنظيم �أو ن�سق حمدد يف الوثائق �أو اجلداول .بالرغم من ذلك ف�أن
هنالك فوائد جمة من البيانات الغري منظمة ،ولكن افتقار تلك البيانات �إىل وجود تنظيم حمددة يحد من
�إمكانية فهر�ستها والبحث فيها وبالتايل تقلي�ص نطاق اال�ستفادة منها ب�شكل وا�سع لدى اجلهة احلكومية.
هو مبد�أ �أن تكون البيانات متاحة للن�شر على اجلمهور ،ما مل يكون هنالك مربر مينع من ن�شرها.
هي منهجية ت�صميم ملعمارية الربجميات التي تتيح متثيل وحدة وظيفية معينة على هيئة خدمات .من خالل
تركيب عدد من اخلدمات بهيكلية معينة (ن�سق معني) ميكن احل�صول على وحدات وظيفية �أكرث تعقيد ًا.
متثل �أحد خ�صائ�ص منهجية البنية املرتبطة باخلدمات ( )SOAوالتي ميكن من خاللها ت�صميم وحدات
وظيفية مركبة ومعقدة من خالل دمج جمموعة من اخلدمات الأ�صغر والأب�سط ذات وظائف �أ�سا�سية معينة.
�أية دائرة �أو هيئة �أو م�ؤ�س�سة �أو �سلطة �أو جمل�س �أو مركز �أو جهاز �أو �شركة مملوكة بالكامل حلكومة �أبوظبي ،
�سواء كانت موازنة هذه اجلهة �ضمن املوازنة العامة للحكومة �أو ملحقة بها �أو م�ستقلة.
ي�شري املحتوى �إىل البيانات واملعلومات التي يتم ن�شرها من خالل املوقع الإلكرتوين حلكومة �أبوظبي.
ما يتم �إن�شا�ؤه او �إ�صداره كنتيجة عن عملية او �إجراء ما .ميكن �أن متثل املخرجات وثيقة ما� ،أو عنا�صر معينة
يتم �إ�ضافتها �إىل قامو�س البيانات� ،أو املك ّونات املعمارية للأنظمة ،الخ.
ما يتم تطبيقه من قبل الأ�شخا�ص ،الإجراءات و�/أو التقنيات لغر�ض دعم تنفيذ الأعمال و�إدارة املخاطر.
قد تكون طبيعة املعايري تقنية �أو �إدارية� .إن املعايري املذكورة يف وثيقة معايري �إدارة البيانات احلكومية لأمارة
�أبوظبي ،تو�ضح فئات و�أنواع املعايري التي يجب تنفيذها من قبل اجلهات احلكومية يف الإمارة.
هي �إجراءات م�أمتتة ت�ستخدم لتحديد ودمج ال�سجالت التي تتعلق ب�أنواع متماثلة من البيانات .الهدف منها
هو التخل�ص من جميع حاالت التكرار واحل�صول على �إ�صدار موحد ودقيق للبيانات .التحدي يف هذه الآلية هو
جتنب مطابقة ال�سجالت التي تتعلق ببيانات غري متماثلة ،وهو عادة من ال�صعب تطبيقه ب�شكل عملي ،لذلك
يتم ا�ستخدام م�ستويات قيا�س لتحديد متى يجب الوثوق بنتائج املطابقة الآلية ومتى يعد تدخل العامل الب�شري
�أمر ًا �ضروري ًا .من الآليات ال�شائعة لتقنية التطابق والدمج ما ت�سمى ب�آلية املطابقة الغري حمدده ،واملطابقة
املحددة و�آليات املطابقة التي تعتمد على االحتماالت.
ت�شري �إىل جماالت املعرفة والتقنيات املتبعة لإدارة البيانات.
كل ت�سجيل بالكتابة �أو الطباعة �أو ال�صورة �أو الر�سم �أو التخطيط �أو ال�صوت �أو غريه� ،سواء على الورق �أو
الأ�شرطة املمغنطة �أو الو�سائط الإلكرتونية� ،أو غري ذلك من الو�سائل و ت�شمل الوثائق العامة والتاريخية
والوطنية واخلا�صة.
الربنامج التنفيذي على م�ستوى حكومة �أبوظبي �أو على م�ستوى اجلهة احلكومية التابعة لها والذي يهدف �إىل
تنظيم وحت�سني �إجراءات �إدارة البيانات على م�ستوى حكومة �أبوظبي.

جودة البيانات بتصميمها
خدمات إدارة المحتويات
التبادلية
خصوصية البيانات بتصميمها

ذكاء األعمال
سياسة إدارة البيانات لدى
الجهة الحكومية
مجاالت إدارة البيانات

مدير البيانات
مستودع البيانات
مركز أبوظبي لألنظمة
اإللكترونية والمعلومات
مركز البيانات
نمذجة البيانات

ي�صف هذا امل�صطلح منهجية ت�صميم الأنظمة التي يراعى من خاللها �ضمان جودة البيانات يف جميع مراحل
دورة حياة تطوير النظام.
موا�صفات مفتوحة والتي ميكن من خالل تطبيقها م�شاركة املحتويات والوثائق بني �أنظمة �إدارة املحتويات
املختلفة با�ستخدام بروتوكوالت �شبكة الأنرتنت.
ي�صف هذا امل�صطلح منهجية ت�صميم الأنظمة التي يراعى من خاللها �ضمان خ�صو�صية البيانات يف جميع
مراحل دورة حياة تطوير النظام .هذه املنهجية بالت�صميم ال متنع بال�ضرورة �أن تكون البيانات ‘متاحة
بطبيعتها’.
جمموعة من الأدوات والتقنيات التي حت ّول البيانات �إىل معلومات ال�ستخدامها ك�أدوات للأعمال .ي�شري هذا
امل�صطلح عاد ًة �إىل �إمكانية �إن�شاء التقارير با�ستخدام البيانات الغري معاجلة.
جمموعة عالية امل�ستوى من املتطلبات والتوجيهات التي مت ت�صميمها بغر�ض متكني اجلهة احلكومية من
التخطيط لتطبيق برنامج �إدارة البيانات اخلا�ص بها.
جمموعة القواعد الإجرائية والوظيفية التي مت ت�صنيفها �ضمن ‘جماالت' حمددة (مثل حوكمة البيانات،
معمارية البيانات ،الخ) وذلك لغر�ض توفري الأ�س�س والقواعد الالزمة لتطبيق الربنامج ال�شامل لإدارة
البيانات.
هو الدور الذي يقوم مب�س�ؤوليات تطبيق �إجراءات �إدارة البيانات وجميع العمليات املتعلقة بربنامج حكومة
�أبوظبي لإدارة البيانات �أمام جمل�س �إدارة اجلهة احلكومية.
نظام يتم ا�ستخدامه لغر�ض تخزين البيانات امل�ستخرجة من م�صادر خمتلفة ،والذي ميكن ا�ستخدامه لإن�شاء
التقارير وتوفري البيانات التي ميكن اال�ستفادة منها يف تنفيذ املزيد من �إجراءات حتليل البيانات.
مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ،الذي مت ت�أ�سي�سه مبوجب �أحكام القانون رقم  18ل�سنة 2008
لإمارة �أبوظبي.
املباين التي ت�ستخدم ال�ست�ضافة احلوا�سيب والأجهزة والربامج ذات ال�صلة بها ك�أنظمة التخزين واالت�صاالت.
وكذلك يعرف با�سم مركز احلا�سوب.
�إن�شاء منوذج هيكلي �أو و�صف عام للبيانات امل�ستخدمة يف نظام ما �أو البيانات امل�ستخدمة يف تنفيذ �إجراءات
معينة يف النظام.
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مراقبة صياغة وتنظيم الوثائق
النسخة

تاريخ اإلصدار

ملخص التغييرات

الموافقة على اإلصدار

النسخة األولى

 18ديسمبر 2014

اإلصدار األول

األمانة العامة للمجلس
التنفيذي

�سوف تتم مراجعة �سيا�سة �إدارة البيانات وحتديثها عند احلاجة اىل تغيريات يف املهام وامل�س�ؤوليات� ،أو �صدور �إر�شادات ت�شريعية �أو فنية
جديدة� ،أو حتديد جمال جديد لل�سيا�سة وغريها من التحديثات .و�ستعتمد الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي كل املراجعات اخلا�صة بهذه
ال�سيا�سة بعد الت�شاور مع الأطراف املعنية.
يجب توزيع هذه الوثيقة على:
المنصب

النموذج

اإلدارات العليا في كافة الجهات الحكومية في أمارة أبوظبي

نسخة إلكترونية  ،نسخة ورقية

..1الملخص التنفيذي
�إن الغاية الأ�سا�سية من نطاق عمل برنامج �إدارة البيانات حلكومة �أبوظبي يتمثل �أو ًال يف الإقرار بكون البيانات متثل واحدة من الأ�صول
املهمة التي متتلكها حكومة �أبوظبي ،ومن ثم العمل على حت�سني كل من �إجراءات �إدارة البيانات والبيانات التي يتم تداولها وحفظها من
قبل حكومة �أبوظبي .حيث �أن امتالك بيانات عالية اجلودة تعترب و�سيلة متكني ا�سرتاتيجية تتيح للحكومة ب�أن تكون حكومة �أبوظبي واحدة
من اف�ضل احلكومات على م�ستوى العامل.
�إن �أف�ضل املمار�سات يف �إدارة البيانات تتطلب وب�شكل �أ�سا�سي �أن تكون البيانات حموكمة ب�شكل منا�سب و�سليم؛ وعندها فقط يكون
بالإمكان دعم تطبيق مبادئ �إدارة البيانات املذكورة �أدناه ،والتي تودي بدورها �إىل حتقيق الإدارة ال�سليمة للبيانات.
•ملكية البيانات
•بيانات مو�صوفة ب�شكل وا�ضح وقابلة للفهم
•�إمكانية قيا�س جودة البيانات وبالتايل حت�سينها
•توافر وتكامل البيانات
ً
•�إدارة الأدوات الداعمة الالزمة لإدامة البيانات و�صياغتها وفقا لالحتياجات وتقدمي التقارير ب�ش�أنها
�إن ال�سيا�سات الوارد ذكرها يف هذه الوثيقة حتظى بالدعم من قبل اعلى امل�ستويات يف حكومة �أبوظبي ،وبالتايل يتوجب على جميع اجلهات
احلكومية يف �إمارة �أبوظبي العمل على تطبيقها وااللتزام بها بنا ًء على احتياجات ومتطلبات العمل.

يجب توفري هذه الوثيقة من خالل:
الموقع

الصيغة

الجهة المسؤولة

بوابة أبوظبي اإللكترونية

نسخة إلكترونية

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

الموقع اإللكتروني لمركز أبوظبي لألنظمة
اإللكترونية والمعلومات

نسخة إلكترونية

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

مقر مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية
والمعلومات

نسخة ورقية

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

تنطبق �إجراءات هذه الوثيقة على:
المشمولين بالتطبيق

كافة املوظفني يف حكومة �أبوظبي واملتعاقدون واملوردون وممثلي اجلهات الأخرى ذوي العالقة الذين ي�ساهمون ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر
يف تقدمي اخلدمات احلكومية.
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..2المقدمة

..3االمتثال والتنفيذ

2 2.1األهداف

�إن االمتثال لتطبيق �سيا�سة �إدارة البيانات يعد �أمر ًا الزامي ًا� .إذ يتحتم على كافة اجلهات احلكومية التقيد بالأدوار املحددة وامل�س�ؤوليات
وتفا�صيل ال�سيا�سة املعرفة يف هذه الوثيقة وذلك ل�ضمان التطبيق الدقيق لإجراءات �إدارة البيانات على م�ستوى حكومة �أبوظبي .كذلك
على اجلهات احلكومية الت�أكد من التزام املو ّردين واملقاولني املتعاقد معهم بالعمل وفق ًا ل�سيا�سات ومعايري �إدارة البيانات.

مت �إعداد وثيقة �سيا�سة �إدارة البيانات لتكون املرجع الأ�سا�سي لإدارة البيانات اخلا�صة بحكومة �أبوظبي .حيث تهدف ال�سيا�سة املذكورة
بهذه الوثيقة �إىل �ضمان �أن يتم �إدارة البيانات بطريقة �صحيحة وب�شكل م�ستمر و�ضمان احلفاظ على تلك البيانات و�أدامتها وفق ًا لأعلى
املعايري وال�ضوابط العاملية.
تن�ص �سيا�سة �إدارة البيانات على حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات لإدارة برنامج �إدارة البيانات يف اجلهات احلكومية� .إن وثيقة �سيا�سة �إدارة
البيانات مدعومة بوثائق مكملة �إ�ضافية ،منها على الأخ�ص ،وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات ،بالإ�ضافة �إىل العديد من الأدلة
الإر�شادية والقوالب وقوائم املراجعة.

�إن م�س�ؤولية فر�ض ومراقبة �إجراءات تطبيق �سيا�سة �إدارة البيانات تعترب الزامية وتقع على عاتق جلنة حوكمة البيانات ومدير البيانات يف
اجلهة احلكومية� ،أو �أي دور �أو م�س�ؤول مماثل يف اجلهة وكذلك على عاتق اللجنة العليا حوكمة البيانات على م�ستوى حكومة �أبوظبي ب�شكل
عام.

2 2.2نطاق العمل

ت�شمل �سيا�سة �إدارة البيانات كافة جوانب �إدارة البيانات يف حكومة �أبوظبي ،والتي ت�شتمل على جميع البيانات ب�شكل �أ�سا�سي �سواء �أكانت
منظمة �أو غري منظمة� .إن املتطلبات املع ّرفة يف هذه الوثيقة تقدم تو�ضيح ًا �شام ًال جلميع اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي وذلك
ل�ضمان �إدارتها كافة البيانات بطريقة كف�ؤة وفاعلة.
مت تق�سيم متطلبات �إدارة البيانات �ضمن  13جمموعة تُعرف مبجاالت �إدارة البيانات .تغطي �سيا�سة �إدارة البيانات جميع املجاالت
املذكورة �أدناه:
•حوكمة البيانات
•�إدارة البيانات الو�صفية
•فهر�س البيانات
•منذجة وت�صميم البيانات
•معمارية البيانات
•جودة البيانات
•�أمن وخ�صو�صية البيانات
•تخزين البيانات
•تكامل وتوافقية البيانات
•البيانات املفتوحة
•�إدارة البيانات املرجعية و�إدارة البيانات الرئي�سية
•�إدارة الوثائق واملحتويات
•خمازن البيانات وذكاء الأعمال والتحليالت
يعتمد جناح تنفيذ برنامج �إدارة البيانات على التعاون امل�شرتك والتن�سيق بني كافة اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي ومركز �أبوظبي
للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات وااللتزام الكامل مبتطلبات التنفيذ .حيث يتوجب على كل جهة حكومية العمل وفق ًا لنموذج �إدارة البيانات
املعد والتكليفات املحددة لها ،فيما يتحمل مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات م�س�ؤولية التن�سيق اال�سرتاتيجي وتقدمي الدعم
الالزم لتطبيق معايري �إدارة البيانات على م�ستوى اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي.
تتحمل كل جهة حكومية م�س�ؤولية تطبيق ال�سيا�سات وذلك ل�ضمان �أن تكون �إجراءات �إدارة بياناتها تتم بطريقة �صحيحة .وعليه يتوجب
�أن يتم �صياغة م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية وفق ًا ملوا�صفات املعايري الواردة يف وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات .مت �صياغة �سيا�سات
�إدارة البيانات لتكون متوافقة ومك ّملة لل�سيا�سات احلالية يف حكومة �أبوظبي ،وعليه يتوجب احلر�ص على عدم تطبيقها ب�أي طريقة قد
تتجاوز �أو تتعار�ض مع ال�سيا�سات القائمة حالي ًا.
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..4السلطات
•�أجندة ال�سيا�سة العامة حلكومة �أبوظبي .2030
•القانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة  2006لدولة الإمارات العربية املتحدة ،ب�ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية.
•القانون االحتادي رقم ( )5ل�سنة  ،2012ب�ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات.
•القانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة  ،2008ب�ش�أن الأر�شيف الوطني املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة 2014م.
•الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي رقم ( )7ل�سنة 2008م ب�ش�أن الأر�شيف الوطني املعدل بالقانون االحتادي رقم ( )1ل�سنة
2014م.
•املر�سوم بقانون احتادي رقم ( )3ل�سنة  2012اخلا�ص ب�إن�شاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين.

05

مجـــــاالت
إدارة الـبـيـانات
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
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فهرس البيانات
نمذجة وتصميم البيانات
معمارية البيانات
جودة البيانات
أمن وخصوصية البيانات
تخزين البيانات
تكامل وتوافقية البيانات
البيانات المفتوحة
إدارة البيانات المرجعية وإدارة البيانات الرئيسية
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..5مجاالت إدارة البيانات

5.1.15

5الت�أكد من كون جميع امل�ستخدمني وامل�شرفني لأنظمة املعلومات اخلا�صة بها قد ّمت تدريبهم ب�شكل كايف لال�ضطالع
مب�س�ؤولياتهم فيما يتعلق ب�إجراءات ومتطلبات �إدارة البيانات.

ت�سعى حكومة �أبوظبي للقيام ب�إدارة بياناتها طبق ًا لأعلى امل�ستويات واملعايري ،وذلك لتحقيق �أهدافها ب�أن حتتل مراتب متقدمة وان ت�صبح
احلكومة الرائدة عاملي ًا يف جمال �إدارة البيانات احلكومية.

5.1.16

�5إطالع �أ�صحاب العالقة واجلهات الأخرى ذات ال�صلة بربنامج �إدارة البيانات وب�شكل م�ستمر عن الو�ضع احلايل
للربنامج لديها.

5.1.17

5التعاون مع مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات يف جهودها ب�ش�أن تقييم و�ضع برنامج �إدارة البيانات اخلا�ص
باجلهة من خالل تزويد املركز بالتفا�صيل والبيانات املطلوبة لغر�ض �إكمال متطلبات التقييم .حيث ي�شمل هذا الدعم
التعاون تقدمي التقارير الدورية املنتظمة حول و�ضعية الربنامج �إىل مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات
باملقارنة مع مراحل تنفيذ الربنامج �شام ًال جميع امل�ؤ�شرات املتعلقة بتقييم خطوات تنفيذ برنامج �إدارة البيانات.

تهدف هذه ال�سيا�سة �إىل تقدمي الإر�شاد والتوجيه �إىل اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي لتمكينها من بلوغ م�ستويات متقدمة يف �إدارة
بياناتها وحت�سني جودتها .وعليه يتوجب االلتزام ب�إدارة كافة البيانات اململوكة للجهة احلكومية وفق ًا لقواعد �سيا�سة �إدارة البيانات.
ولإدارة برنامج البيانات يف حكومة �أبوظبي ب�شكل فعال ،يتوجب على اجلهات احلكومية االلتزام بالبنود التالية يف كل جمال من جماالت
�إدارة البيانات
5 5.1حوكمة البيانات
5.1.1

5تطوير برنامج �إدارة البيانات اخلا�ص بها طبق ًا ملا جاء يف وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات ومبا يتما�شى مع
اخلطة اال�سرتاتيجية العامة للجهة احلكومية ويتوافق مع اخلطة اال�سرتاتيجية حلكومة �أبوظبي الإلكرتونية.
5تعيني مدير ًا للبيانات ،يكون م�س�ؤو ًال عن التوجيه والتخطيط اال�سرتاتيجي والتطبيق وتوفري املوارد للجنة حوكمة
البيانات الذي يتم ت�شكيله يف تلك اجلهة وتطبيق متطلبات برنامج �إدارة البيانات داخل اجلهة احلكومية.

5.1.3

5ت�شكيل هيكل �إداري خمت�ص حلوكمة برنامج �إدارة البيانات ي�ضطلع مب�س�ؤوليات الإ�شراف على تنفيذ متطلبات برنامج
�إدارة البيانات.

5.1.4

5الت�أكد من توفر املوارد الكافية وامليزانيات املالية املنا�سبة واملالئمة لتطبيق الربنامج.

5.1.5

�5إجراء عمليات املراجعة والتدقيق والتحليل امل�ستند على حتديد املخاطر وذلك ل�ضمان ا�ستمرار تنفيذ مراحل الربنامج
بح�سب اجلدول الزمني املو�ضوع له و�ضمن نطاق العمل املحدد.

5.1.6

�5إجراء عمليات التدقيق الذاتي واملقارنة لتحديد درجة توافق �إجراءاتها مع معايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات.
باملقابل يتوجب على اجلهة احلكومية العمل على توثيق وتنفيذ جميع الإجراءات الت�صحيحية ال�ضرورية يف حالة وجود
اختالفات بني الإجراءات املطبقة وموا�صفات املعايري.
�5صياغة م�ؤ�شرات �أداء رئي�سية ت�شمل كافة جماالت �إدارة البيانات ا�ستناد ًا �إىل موا�صفات املعايري املذكورة تفا�صيلها يف
وثيقة معايري �إدارة البيانات.

5.1.8

5ت�شكيل هيكل �إداري يعمل ب�شكل دائم وثابت ومنحه ال�صالحيات الالزمة لال�ضطالع مب�س�ؤوليات املتابعة والتطبيق
لإجراءات حوكمة �إدارة البيانات.

5.1.9

5رفع تقارير احلالة �إىل اللجنة العليا حلوكمة البيانات وذلك لأغرا�ض التوجيه والتخطيط اال�سرتاتيجي امل�ستقبلي.

5.1.2

5.1.7

5.1.10

�5صياغة وحتديد �إجراءات عملية حلوكمة البيانات ،والتي يجب �أن ت�شتمل على التحليل والتقييم ملدى التوافق مع معايري
�إدارة البيانات خالل مراحل دورة حياة تطبيق الربنامج .وو�ضع �أهداف قابلة للقيا�س برنامج �إدارة البيانات العائد لها.

5.1.11

5العمل على بناء وتطوير قدراتها ال�ضرورية التي تدعم �أهداف تطبيق برنامج �إدارة البيانات �سواء �أكان على م�ستوى
اجلهة احلكومية �أو على م�ستوى حكومة �أبوظبي.

5.1.12

5مراقبة وتقيم فعالية قدراتها و�إمكانياتها اخلا�صة ب�إدارة البيانات وب�شكل م�ستمر ،و�أن تقوم بالتخطيط وتطبيق
الإجراءات التح�سينية كلما اقت�ضت احلاجة لذلك.

5.1.13

5ت�أمني القدرات التقنية الالزمة لدعم حتقيق متطلبات ال�سيا�سة لأي جمال من جماالت �إدارة البيانات والت�أكد من
تكامل وترابط تلك القدرات مع ما يكافئها من القدرات واخلدمات املركزية لدى احلكومة متى ما توفرت تلك القدرات
املركزية.

5.1.14

5العمل على ت�صنيف �أ�صول البيانات اخلا�صة بها (مبا يف ذلك �أنظمة املعلومات كما هو مو�صوف يف معايري �إدارة
البيانات) ،وذلك بناء على مدى �أهميتها والت�شكيل الهرمي للبيانات و�أهمية تلك الأ�صول بالن�سبة �إىل اجلهة ب�شكل
خا�ص واحلكومة ب�شكل عام.
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5 5.2إدارة البيانات الوصفية
5.2.1

5الت�أكد من مع ّرفات البيانات الو�صفية التي مت اختيارها بغر�ض تو�صيف البيانات اخلا�صة باجلهة بحيث تكون �شاملة
وقادرة على تلبية احتياجات الأعمال وتفي مبتطلبات حتقيق �أهداف برنامج �إدارة البيانات .و كذلك احلر�ص على
�إدخال قيم منا�سبة لكافة املع ّرفات الإجبارية حلقول البيانات الو�صفية.

5.2.2

5يجب الأخذ بعني االعتبار �ضرورة توفري البيانات الو�صفية تفا�صيل متعددة الأبعاد لأية جمموعة من البيانات (على
�سبيل املثال ال�سمات الأمنية ،مقايي�س اجلودة ،قواعد الأعمال ،من�ش�أ البيانات ،امللكية ،القيمة املالية ،اال�ستخدام
املتوقع ،حقوق اال�ستخدام ،الرتاخي�ص ،ا�ستمرارية خماطر الأعمال ،واحلالة احلالية يف دورة حياة البيانات).

5.2.3

5مراجعة �أ�سلوب �إجراءات ا�ستخدام البيانات الو�صفية احلالية وو�ضع اخلطة املالئمة لت�ضمني �أية معلومات مل يتم
ذكرها �أو �أخذها بعني االعتبار �سابق ًا.

5.2.4

�5صياغة وتفعيل جميع الإجراءات الكفيلة ب�ضمان ح�سن �إدارة البيانات الو�صفية ب�شكل منا�سب و�سليم.

5 5.3فهرس البيانات
5.3.1

�5إن�شاء وحتديث فهر�س للبيانات والذي يحتوي على و�صف للبيانات اململوكة للجهة احلكومية .يحتوي الفهر�س على و�صف
يتعلق باجلوانب الوظيفية والتقنية والداللية (الو�صف املعنوي) مللفات البيانات الرئي�سية والبيانات املرجعية وجمموعات
البيانات .وعلى �أقل تقدير ،يجب �أن حتتوي بنود الفهر�س على معلومات تتعلق بالأبعاد التالية :الت�سمية ،الو�صف،
الغر�ض ،امللكية ،املن�ش�أ ،الرتكيبة ،متطلبات اجلودة ،والروابط الداللية (التي ت�صف املعنى) .يجب �أن يتم ن�شر الفهر�س
باللغتني العربية والإجنليزية ومبا يتنا�سب مع حمتويات الفهر�س .يجب �أن تن�شئ اجلهة احلكومية قامو�س للم�صطلحات
كجزء من فهر�س البيانات .وعلى اجلهة الت�أكد من حتديث الفهر�س ب�شكل دوري وم�ستمر.

5.3.2

�5إ�ستخدام فهر�س البيانات باعتباره م�صدر مهم ال�شتقاق ال�صيغ اخلا�صة بتبادل البيانات

5.3.3

5الت�أكد من تبادل البيانات با�ستخدام �صيغ تتوافق مع متطلبات الإطار الت�شغيلي لتبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية
(.)eGIF

5.3.4

5مراجعة معلومات فهر�س البيانات قبل البدء ب�إن�شاء و�إ�ضافة تعريف بيانات �أو م�صطلح �أعمال �أو جمموعة بيانات
جديدة ،للت�أكد من عدم وجود و�صوف مطابقة ملا يراد �أ�ضافته �إىل الفهر�س.

5 5.4نمذجة وتصميم البيانات
5.4.1

5الت�أكد من �إن بياناتها قد ّمت منذجتها ب�شكل �شامل وذلك لتوفري منوذج بيانات عام و�شامل على م�ستوى اجلهة
احلكومية.

5.4.2

5العمل على ت�أمني وتطوير قدراتها و�إمكانياتها التقنية املتعلقة بنمذجة وت�صميم البيانات ،ومبا يتالئم مع متطلبات
�إجراءات النمذجة اخلا�صة بها.

5.4.3

5الت�أكد من اختيار املخت�صني بنمذجة البيانات واخلرباء يف جماالت الأعمال ذات ال�صلة بالبيانات (مع تفوي�ضهم
م�س�ؤولية �ضمان �صحة و�شمولية املخرجات من النماذج وت�صاميم البيانات).
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5.4.4

5العمل على منذجة جميع البيانات لدى اجلهة احلكومية �سواءٍ �أكانت منظمة �أو غري منظمة ،وعلى اجلهة �أن تعطي
الأف�ضلية لنمذجة البيانات املنظمة عند البدء بت�صميم بيانات جديدة.

5.4.5

�5إن�شاء بيئة مركزية موحدة حلفظ و�إدارة خمرجات عمليات النمذجة والت�صميم اخلا�صة بالبيانات التابعة لها ،على �أن
ت�ضم كافة خمرجات النمذجة والت�صميم خالل �أية مرحلة من مراحل دورة حياة النمذجة والت�صميم (على �سبيل املثال
�إن�شاء منوذج/ت�صميم جديد ،قيد الإجناز ،معتمد ،من�شور) مع مراعاة �أن يتم �إدارة دورة حياة النمذجة والت�صميم
باال�ستعانة بنظام �إدارة �سري العمل .على �أن تتيح بيئة احلفظ املركزية قابليات البحث و�إدارة وا�ستخدام النماذج
والت�صاميم اخلا�صة بالبيانات للم�ستخدمني املخولني داخل اجلهة احلكومية.

5.4.6

5.4.7

5 5.7أمن وخصوصية البيانات

5.7.1

�5إعتماد مناذج وت�صاميم البيانات العائدة لها كمرجع �أ�سا�سي جلميع املبادرات اخلا�صة بتطوير �أنظمة املعلومات خالل
جميع مراحل الت�صميم والتطوير واالختبار لتلك الأنظمة.

5.7.2

�5ضمان �إتباع �إجراءات �إخفاء البيانات ب�شكل منا�سب و�سليم.

5.7.3

5اعتماد التدابري الالزمة لتجنب فقدان البيانات.

5.7.4

5تطبيق تقنيات مراقبة �أن�شطة قواعد البيانات.

5.5.1

5.5.2

5توثيق معمارية البيانات احلالية اخلا�صة بها ،و�أن تقوم بتحديد و�صياغة خارطة طريق للو�صول �إىل معمارية البيانات
امل�ستهدفة (باالعتماد على مناذج الأمناط القيا�سية ذات ال�صلة والتي ّمت �صياغتها من قبل حكومة �أبوظبي) .وعليه
يجب العمل على ت�ضمني جميع الوثائق املعدة لهذا الغر�ض من �ضمن تفا�صيل املعمارية احلالية للبيانات و�إجراءات
الت�صميم واملخرجات �أينما وجدت.
5م�شاركة خمرجات مراحل الت�صميم والتحديث والتح�سني اخلا�صة بها مع فريق الت�صميم املك ّلف �ضمن برنامج �إدارة
البيانات على م�ستوى حكومة �أبوظبي وذلك لغر�ض �ضبطها و�ضمان توافقها مع قواعد الت�صميم على امل�ستوى العام،
وبالتايل يكون بالإمكان م�شاركتها و�إعادة ا�ستخدامها من قبل �أية جهات �أخرى يف احلكومة.
5الت�أكد من كون معماريات البيانات اخلا�صة بها متوافقة مع �أية خدمات مركزية يف احلكومة حت�سب ًا للحاجة �إىل التكامل
فيما بينها م�ستقب ًال.

5 5.6جودة البيانات
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5.6.7

5تطوير �أنظمة املعلومات باالعتماد على منهجية اجلهة احلكومية اخلا�صة بالتطوير وتبني تطبيق مفهوم "خ�صو�صية
البيانات بت�صميمها" و�صياغة مقايي�سها الأمنية مبا يتوافق مع املعايري الوطنية ل�ضمان �أمن املعلومات.

5الت�أكد ب�أن كافة مك ّونات و�أجزاء معمارية البيانات اخلا�صة بها متوافقة مع الأمناط القيا�سية املتعارف عليها واملتما�شية
مع مبادئ معمارية البنية امل�ؤ�س�سية املعمول بها لدى حكومة �أبوظبي .وبالتايل ،ف�إن على اجلهة احلكومية العمل على
ت�أمني القدرات والإمكانيات اخلا�صة مبعمارية البيانات ،مدعومة بتوفري بيئة حفظ خا�صة بالت�صاميم املعمارية
للبيانات.

5.5.4

5.6.6

5حتديد مقايي�س ثابتة لتقييم جودة البيانات ب�شكل م�ستمر ،والقيام بكل ما يلزم من تعديالت على الإجراءات �أو �أنظمة
املعلومات بهدف حت�سني جودة البيانات على �أ�سا�س دائم وم�ستمر.
5تب ّني مبد�أ "جودة البيانات بالت�صميم" كو�سيلة لتح�سني جودة بياناتها.

�5إ�ستخدام الأدوات املنا�سبة لنمذجة وت�صميم البيانات مع الأخذ بعني االعتبار �أن مناذج البيانات قد يتم نقلها �إىل بيئة
حفظ مركزية موحدة لإدارة خمرجات النمذجة والت�صميم اخلا�صة بالبيانات اململوكة لكامل حكومة �أبوظبي يف حالة
تطلب الأمر ذلك م�ستقب ًال .وعليه يتوجب على اجلهات احلكومية العمل على االلتزام مبنهجيات النمذجة والت�صميم
القيا�سية.

5 5.5معمارية البيانات

5.5.3

5.6.5

5القيام بالإجراءات الكفيلة بت�شخي�ص م�شاكل ومعوقات جودة البيانات وتنقيحها كجزءٍ من برناجمها لإدارة البيانات.

5.6.1

5الت�أكد من �أن بياناتها حمدثة وب�شكل م�ستمر ومتكاملة وعلى قدر عايل من اجلودة وقادرة على دعم �أهداف اجلهة
وا�ستخداماتها.

5.6.2

5و�ضع مقايي�س لقيا�س جودة بياناتها و�صياغة الإجراءات التنفيذية الالزمة لت�شخي�ص مع ّوقاتها وو�ضع اخلطط
ال�ضرورية لتنقيح البيانات اخلا�صة بها .مع مراعاة �أهمية و�أولويات البيانات يف خطة تنفيذ �أن�شطة جودة البيانات بنا ًء
على الت�صنيفات التالية (بح�سب ت�سل�سل �أهميتها) :البيانات الو�صفية ،البيانات املرجعية ،البيانات الرئي�سية ،البيانات
اخلا�صة باملعامالت ،البيانات التدقيقية ،والبيانات الأخرى .و�ضمن �أي ت�صنيف من الت�صنيفات ال�سابقة ف�إن �أولوية
املعاجلة ملجموعات البيانات يجب �أن تراعى تبع ًا ملتطلبات وحاجة الأعمال لدى اجلهة (على �سبيل املثال ف�أن البيانات
التي تدعم وظائف الأعمال الرئي�سية – �أو التي ت�ساهم يف �إنتاج م�ؤ�شرات الأداء الإدارية الرئي�سية – عادة ما يتم
ت�صنيفها على �أنها بيانات عالية الأهمية).

5.6.3

5يجب �أن تت�ضمن اخلطة حتديد امل�شاكل واملع ّوقات التي ت�ؤثر على جودة �أ�صول البيانات بناء على املقايي�س املو�ضوعة
ويجب �أن ينتج عنها خارطة طريق لتنقيح البيانات.

5.6.4

5اختيار الأدوات املنا�سبة والفعالة للم�ساعدة على حتقيق مبادرة حت�سني جودة البيانات.

حكومة أبوظبي سياسة إدارة البيانات

ب�شكل �أمن ،وفق ًا لت�صنيفات �أمن املعلومات الواردة �ضمن املعايري الوطنية ل�ضمان �أمن املعلومات مع مراعاة
الت�أكد من �أن البيانات حممية ٍ
التايل:

5 5.8تخزين البيانات
5.8.1

5الت�أكد من �أن بياناتها و�أنظمة معلوماتها حمفوظة يف بيئة �آمنة ومنيعة و�سريعة اال�ستجابة .وكذلك العمل على اعتماد
وتبني منهجية موحدة �إزاء م�سالة ا�ست�ضافة خوادم البيانات لديها والعمل على اال�ستفادة من منافع تقنيات "املعاجلة
ال�سحابية" من خالل بيئة افرتا�ضية خا�صة تدار ب�شكل مركزي.

5.8.2

�5إجراء عمليات التدقيق والتحليل لتحديد حجم اال�ستفادة من مركز البيانات العائد لها وحتديد �سعته التخزينية املتاحة
ومقدار اال�ستغالل الكلي لها ،بالإ�ضافة �إىل حتديد املتطلبات امل�ستقبلية.

5.8.3

 5و�ضع خطة لنقل بياناتها و�أنظمة املعلومات اخلا�صة بها �إىل بيئة ت�شغيلية جديدة متوافقة مع معايري �إدارة البيانات يف
حكومة �أبوظبي.

5.8.4

�5إجراء عمليات املراقبة الت�شغيلية وب�شكل م�ستمر على منظومات تخزين البيانات و�أنظمة املعلومات اخلا�صة بها،
وحت�سني و�ضمان ا�ستقرار وحل امل�سائل والإ�شكاليات املتعلقة بهذه الأنظمة مبا تقت�ضيه ال�ضرورة.

5.8.5

5حتديد وتوثيق �سمات�/صفات دورة حياة البيانات – مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على القواعد التي حتدد متى يتوجب
�أر�شفة و�/أو �إتالف البيانات .وعلى اجلهة حتمل م�س�ؤولية �إدارة بياناتها مبا يتوافق مع تلك القواعد.

5.8.6

5الت�أكد من �أن بياناتها م�ؤمنة من الفقدان من خالل جدول زمني لعمليات الن�سخ االحتياطية والت�أكد من �أنه بالإمكان
ا�سرتجاع البيانات من تلك الن�سخ االحتياطية.

5.8.7

5و�ضع خطة للتعايف من الكوارث وتطبيقها ب�شكل متكرر وذلك بهدف �ضمان تقليل فرتة تعطل اخلدمة عند ح�صول
حاالت االنقطاع الطويل لعمل النظام .مع الت�أكد من �أن خطة التعايف تلبي املتطلبات املع ّرفة م�سبق ُا مثل النقطة
امل�ستهدفة للتعايف ( )RPOوالوقت امل�ستهدف للتعايف (.)RTO

5 5.9تكامل وتوافقية البيانات
5.9.1

5الت�أكد من ان بياناتها قابلة للم�شاركة و�إعادة ا�ستخدامها وب�أن توافقية البيانات تتما�شى ب�شكل تام مع الإطار الت�شغيلي
لتبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية با�ستخدام املنهجيات املفتوحة القيا�سية.

5.9.2

5مراجعة وتوثيق �أ�ساليب م�شاركة بياناتها .حيث يجب �أن ت�شمل املراجعة والتوثيق ذكر اال�ستخدام احلايل والغر�ض من
تلك البيانات (على م�ستوى اجلهة احلكومية وعلى م�ستوى اجلهات الأخرى خارجها) ،والطريقة امل�ستخدمة لتبادل
البيانات بالإ�ضافة �إىل مدى �إمكانية ومالئمة �إعادة ا�ستخدامها (ي�شمل هذا الأمر �أية حتفظات �أو اعتبارات لدى اجلهة
احلكومية تخ�ص النواحي الأمنية واملحافظة على اخل�صو�صية املتعلقة بالبيانات املتاحة).

حكومة أبوظبي سياسة إدارة البيانات
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5.9.3

5.9.4

5.9.5

5الت�أكد من �أن بياناتها املتاحة للم�شاركة حمدّثة و�أن تتجنب ت�ضمني �أي بيانات غري حمدّثة �سواء �أكانت من م�صادر
داخلية �أو خارجية .عمليات املراجعة يجب �أن حتدد �إذا ما كانت خدمات البيانات املتوفرة متوافقة مع متطلبات
الإطار الت�شغيلي لتبادل املعلومات بني اجلهات احلكومية ،وان حتدد �إمكانية دعم منهجية البنية املرتبطة باخلدمات
( )SOAللرتاكبية و�إعادة اال�ستخدام ،و�أن حتدد �أي حاالت تكرار يف تلك البيانات .بالإ�ضافة �إىل ما تقدم ،يجب �أن
ت�شري نتائج املراجعة كذلك �إىل احلاالت التي متت فيها مبادلة البيانات بني اجلهات املختلفة ب�ألية الربط املبا�شر
(الربط النقطي املبا�شر بني اجلهات).

5 5.12إدارة الوثائق والمحتويات
5.12.1

�5إدارة وثائقها باالعتماد على الن�سق القيا�سية للوثائق (قدر الإمكان) ،وخمططات �سري العمل لإدارة الوثائق والبيانات
الو�صفية ،مدعوم ًة بوجود بيئة حفظ للوثائق .والعمل على �إدارة املحتويات املن�شورة عرب ال�صفحات الإلكرتونية من
خالل نظام �إدارة املحتويات.

5.12.2

5القيام مبراجعة متطلباتها احلالية وا�ستخداماتها للوثائق و�إمكانيات �إدارة الوثائق امل�ساندة ،وو�ضع خطة لتوحيد ن�سق
الوثائق وفق الن�سق القيا�سية ،وح�صر جميع الوثائق حتت قواعد موحدة لإدارة خمططات �سري العمل ،وتو�صيف الوثائق
با�ستخدام البيانات الو�صفية املنا�سبة ،وا�ستخدام بيئة حفظ وتخزين خا�صة لإدارة الوثائق والتحكم ب�إجراءات وقواعد
الو�صول �إىل الوثائق داخل تلك البيئة .والعمل على حتديد م�سار وا�ضح لنقل الوثائق من مكانها احلايل �إىل بيئة احلفظ
والتخزين ليتم �إدارتها من خالل تلك البيئة ،على �أن تكون الأولوية يف نقل الوثائق �إىل بيئة احلفظ للوثائق ذات الأهمية
الأكرب للجهة احلكومية.

5.12.3

5مراجعة الآلية واملنهجية املطبقة لن�شر املحتويات عرب ال�صفحات الإلكرتونية ،وو�ضع خطة لإدارة كافة املحتويات
املن�شورة من خالل نظام �إدارة املحتويات .يجب �أن تت�ضمن اخلطة حتديد وتوفري كافة الإمكانيات واملوارد الالزمة
لدعم �إدارة املحتويات .ويجب حتديد م�سار لنقل كافة املحتويات املن�شورة عرب ال�صفحات الإلكرتونية ليتم �إدارتها من
خالل نظام �إدارة املحتويات.
5تعريف وو�صف املراحل املختلفة للوثائق واملحتويات خالل دورة حياتها ،على �أن يكون الو�صف �شام ًال جلميع املراحل
املتوقعة للوثائق واملحتويات مبا ي�ضمن �إجراء عمليات الأر�شفة للوثائق واملحتويات عند انتهاء �صالحيتها (فعاليتها)
ومن ثم �إتالفها يف الوقت املنا�سب بعد �أخذ املوافقة اخلطية من الأر�شيف الوطني وح�سب املتطلبات القانونية ذات
ال�صلة.

5و�ضع خطة مل�شاركة بياناتها مع اجلهات الأخرى – قدر الإمكان – من خالل خدمات م�شاركة البيانات عرب من�صة
التكامل احلكومي (�( )ESBسواء با�ستخدام من�صة التكامل احلكومي املركزية التي يتم �إدارتها وت�شغيلها من قبل
مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات �أو املن�صات التي يتم تطويرها من خالل اجلهة احلكومية).
5اتخاذ اخلطوات الالزمة ال�ستغالل خا�صية تن�سيق تراكبية اخلدمات اخلا�صة مبفهوم البنية املرتبطة باخلدمات
(.)SOA

5 5.10البيانات المفتوحة
5.10.1

5التعامل مع البيانات على �أنها «متاحة للن�شر بطبيعتها» بحيث يكون خيار حجب الن�شر عن البيانات فقط يف احلاالت
اال�ستثنائية التي تتعلق بالنواحي الأمنية و�/أو �ضعف جودة البيانات .ي�شري م�صطلح ”متاحة للن�شر بطبيعتها“
�إىل البيانات التي يتم ن�شرها لأغرا�ض اال�ستخدام من قبل اجلهات الأخرى؛ البيانات التي يراد �أن تكون متاحة
لال�ستخدام من قبل اجلمهور العام فيتم التعامل ب�ش�أنها بح�سب كل حالة على حدة.

5.10.2

�5إجراء عمليات املراجعة لبياناتها احلالية والرتتيبات املتخذة لن�شر تلك البيانات .وكذلك العمل على تنفيذ خطة لن�شر
البيانات التي متتلكها .على �أن تراعي اخلطة تطبيق معايري جودة البيانات وا�ستخدام البيانات وحقوق البيانات و�أمن
البيانات وت�صنيف اخل�صو�صية.

5.10.3

5العمل على ن�شر بياناتها على �شكل بيانات خام غري معاجلة قدر الإمكان .ويجب �أال حتتوي البيانات املفتوحة على �أي
معلومات مكررة ،و�أن تكون حمدثة ،و�أن ال حتتوي على بيانات غري �صاحلة من م�صادر �أخرى داخل اجلهة احلكومية.

5.10.4

5الت�أكد من �أن كافة البيانات املن�شورة تخ�ضع للقواعد القانونية املنا�سبة ذات ال�صلة.

5.10.5

5الرتويج ب�شكل فاعل عن البيانات التي تقوم بن�شرها.

5.12.4

5.12.5

5 5.13مخازن البيانات وذكاء األعمال والتحليالت
5.13.1

5التخطيط والعمل على ا�ستخدام �أنظمة و�أدوات خمازن البيانات ،املدعومة بخ�صائ�ص و�إمكانيات التحليل وذكاء
الأعمال وذلك ل�صياغة الر�ؤية اال�سرتاتيجية والتكتيكية والت�شغيلية لأعمال اجلهة احلكومية.

5.13.2

5القيام مبراجعة وتقييم اال�ستخدامات والإمكانيات احلالية لإعداد التقارير ،وو�ضع خطة حلفظ كافة البيانات املطلوبة
للأغرا�ض التحليلية واملتعلقة بذكاء الأعمال يف �أنظمة خمازن البيانات وح�صر �إعداد التقارير من خالل تلك الأنظمة.
يجب �أن ت�ضمن اخلطة حتديد كافة الإمكانيات واملوارد الالزمة لدعم خمازن البيانات و�إعداد التقارير .يجب حتديد
منهجية لنقل البيانات ال�ضرورية �إىل خمازن البيانات ،على �أن يراعى �أولوية نقل البيانات ذات الأهمية الأكرب (وفق
مفهوم �إعداد التقارير) للجهة احلكومية �إىل داخل خمازن البيانات �أو ًال.
5تطبيق جميع الإجراءات واملقايي�س الالزمة لتبني منهجية عمل مت�سقة فيما يتعلق ب�إجراء التحليالت وذكاء الأعمال عرب
�أق�سام ووحدات اجلهة احلكومية.
5على فريق العمل يف اجلهة احلكومية امل�س�ؤول عن �إدارة وت�شغيل خدمات خمازن البيانات �إبرام اتفاقية م�ستوى خدمة
( )SLAمع اجلهات ذات العالقة لالتفاق على نطاق اخلدمة وم�ستويات تقدميها.

5 5.11إدارة البيانات المرجعية وإدارة البيانات الرئيسية
5.11.1

5العمل على �إدارة و�أدامة البيانات املرجعية بغر�ض توحيد و�ضبط �صيغ الإدخال للبيانات واعتماد قدر �أكرب من الو�ضوح
واملوثوقية عند اتخاذ القرارات باال�ستناد �إىل املعلومات.

5.11.2

5العمل على �إدارة و�إدامة البيانات الرئي�سية بغر�ض �إيجاد �صيغة موحدة لبيانات الأعمال عرب وظائف و�أق�سام اجلهة
احلكومية.

5.13.3

5.11.3

5العمل على تعريف وت�صنيف البيانات التي متتلكها على �أ�سا�س �أنها �إما بيانات مرجعية �أو بيانات رئي�سية.

5.13.4

5.11.4

5بناء وتطوير �إمكانياتها اخلا�صة ب�إدارة البيانات املرجعية و�إدارة البيانات الرئي�سية لتحقيق متطلبات الإدارة
والأ�شراف والإدامة لهذا النوع من البيانات (وفق احلاجة).

5.11.5

5و�ضع خطة لنقل البيانات املرجعية اىل �أنظمة �إدارة البيانات املرجعية ،وتعديل �أنظمة املعلومات اخلا�صة بها للتكامل
مع تلك الأدوات .يجب �أن ت�شمل اخلطة جميع الإجراءات ال�ضرورية لتنقيح البيانات املرجعية .وكذلك العمل على
حتديد الإجراءات واملوارد الالزمة لإدارة و�إدامة البيانات املرجعية العائدة لها.

5.11.6

5و�ضع خطة ال�ستخال�ص بياناتها الرئي�سية من م�صادر الأنظمة املختلفة با�ستخدام الأدوات اخلا�صة ب�إدارة البيانات
الرئي�سية ،وتعديل الأنظمة لتتكامل مع تلك الأدوات .يجب �أن تت�ضمن اخلطة ا�ستخدام �آلية "املطابقة والدمج" ،ووان
ت�ضم �أي�ض ًا �أن�شطة تنقيح البيانات .وكذلك العمل على الإجراءات واملوارد ال�ضرورية لإدارة و�إدامة البيانات الرئي�سية
ّ
اخلا�صة بها.

5.11.7

5مراقبة جودة وفعالية البيانات املرجعية والرئي�سية العائد لها و�إجراء عمليات التح�سني متى ما دعت احلاجة.
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5على فريق العمل يف اجلهة احلكومية (امل�س�ؤول عن �إدارة وت�شغيل خدمات �إدارة الوثائق واملحتويات) �إبرام اتفاقية
م�ستوى خدمة ( )SLAمع اجلهات ذات العالقة لالتفاق على نطاق اخلدمة وم�ستويات تقدميها.
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..6األدوار والمسؤوليات
�إن الهدف من �إعداد وثيقة �سيا�سة �إدارة البيانات هو تقدمي التوجيه والإر�شاد �إىل اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي مب�ساعيهم نحو
حت�سنب الإجراءات اخلا�صة ب�إدارة البيانات� .إن منوذج ال�شراكة الذي ميكن �أن ي�ساهم يف جناح تلك امل�ساعي يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
االمتثال وااللتزام الكامل بالتوجيه اال�سرتاتيجي ال�صادر عن حكومة �أبوظبي ،والتق ّيد بتنفيذ متطلبات اال�سرتاتيجية على م�ستوى اجلهات
احلكومية.
6 6.1األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

تقوم الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي بتوفري القيادة اال�سرتاتيجية لإدارة البيانات يف كافة اجلهات احلكومية بالإمارة .وتكلف الأمانة
العامة مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ب�إدارة �إطار عمل �إدارة البيانات حلكومة �أبوظبي .ويتطلب ذلك التزام كافة اجلهات
احلكومية بهذه ال�سيا�سة ومبعايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات.
6 6.2اللجنة العليا لحوكمة البيانات

�إن اللجنة العليا حلوكمة البيانات هي هيكلية �إدارية على امل�ستوى احلكومي م�س�ؤولة عن حوكمة تطبيق �سيا�سة ومعايري �إدارة البيانات
يف جميع اجلهات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي ،حيث تندرج هذه اللجنة يف هرم امل�س�ؤوليات وال�صالحيات ب�شكل مبا�شر حتت م�ستوى
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،وتعترب اللجنة �أعلى �سلطة تنفيذية م�س�ؤولة يف برنامج �إدارة البيانات ولديها �صالحية اتخاذ القرارات
ب�ش�أن الربنامج .تت�ألف اللجنة العليا حلوكمة البيانات من مدير البيانات الرئي�سي ومدراء البيانات امل�س�ؤولني لدى بع�ض �أو جميع اجلهات
احلكومية بالإ�ضافة �إىل م�س�ؤول تن�سيق بغر�ض التوا�صل والتن�سيق مع املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي.
يرت�أ�س مدير البيانات الرئي�سي اللجنة العليا حلوكمة البيانات .حيث ت�ضطلع اللجنة مب�س�ؤولية رئي�سية وهي احلفاظ على البيانات وحماية
�أ�صولها والعمل على زيادة الفوائد من ا�ستخدام البيانات.
يقع على عاتق اللجنة العليا حلوكمة البيانات امل�س�ؤوليات التالية (ولي�ست للح�صر):
•حوكمة برنامج �إدارة البيانات والعمل على �ضمان �إدراك �أهداف الربنامج خالل مراحله املختلفة بد ًء من طرح الربنامج واحلفاظ على
�أهداف الربنامج خالل فرتة العمل بعد انتهاء الربنامج ("حالة ما بعد التطبيق") .ي�شمل هذا الأمر على املهام التالية (ولي�ست للح�صر):
 -املوافقة على كافة اخلطط التنفيذية الرئي�سية واعتماد �أية اختالفات �أو تعديالت قد تطر�أ على تلك اخلطط. -تخ�صي�ص املوارد الالزمة لإجناز برنامج �إدارة البيانات واملوارد الالزمة للإ�ستمرار بتطبيق معايري �إجراءات �إدارةالبيانات بعد اكتمال الربنامج.
 -ت�شكيل جمموعات العمل الفرعية (ح�سب احلاجة). -العمل على �ضمان االمتثال لتوجيهات حكومة �أبوظبي ذات ال�صلة ب�إدارة البيانات. -الت�أكد من �أن كافة خمرجات برنامج �إدارة البيانات قد ّمت �إ�صدارها ون�شرها على النحو املطلوب.•العمل على �ضمان االن�سجام الكامل والتوافق بني معمارية البيانات احلكومية وا�سرتاتيجية �إدارتها من ناحية ومع ا�سرتاتيجية حكومة
�أبوظبي بنطاقها الوا�سع من الناحية الأخرى.
•اعتماد ا�سرتاتيجية �إدارة البيانات على نطاق حكومة �أبوظبي.
•�إن�شاء و�إدارة جميع من�صات وخدمات �إدارة البيانات املركزية (على �سبيل املثال فهر�س البيانات احلكومية)؛ ي�شمل هذا الأمر على
ت�شكيل جمموعات العمل الفرعية (ح�سب احلاجة) لتحديد وتقييم وتوفري والإ�شراف على من�صات وخدمات �إدارة البيانات املركزية.
•التقييم والتحكيم لقبول �أو رف�ض مقرتحات الإ�ضافة �أو التغيري على موا�صفات البيانات امل�شرتكة �أو القوالب واملخططات املعمارية
�أو ال�ش�ؤون ذات ال�صلة بالنواحي الأمنية واحلفاظ على خ�صو�صية البيانات �أو �أي جوانب ا�سرتاتيجية الأخرى متعلقة مبجال �إدارة
البيانات.
•م�شاركة املعرفة واملعلومات مل�ساعدة جمموعات العمل الفرعية على �إداء واجباتها بفعالية وكفاءة.
•�ضمان تلبية متطلبات ومعايري اجلودة من قبل جميع اجلهات احلكومية وفق ًا ملعايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات.
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6 6.3مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات

يوفر مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات القيادة والر�ؤية لربنامج �إدارة البيانات .ويقوم ب�إعداد ال�سيا�سة واملعايري والإر�شادات
الالزمة للتنفيذ الفاعل لإدارة البيانات يف كافة اجلهات احلكومية.
و�سيتوىل مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات م�س�ؤولية قيادة برنامج �إدارة البيانات .و�ست�شمل مهامه (ولي�ست للح�صر) ،ما يلي:
•�إعداد ا�سرتاتيجية تنفيذ وتطبيق �إجراءات �إدارة البيانات على م�ستوى حكومة �أبوظبي.
•�إعداد و�إ�صدار ومراجعة الوثائق التالية:
 �-سيا�سة �إدارة البيانات حلكومة �أبوظبي (هذه الوثيقة). -معايري حكومة �أبوظبي لإدارة البيانات. -الأدلة الإر�شادية والتوجيهية الالزمة لدعم تطبيق برنامج �إدارة البيانات.•التن�سيق اال�سرتاتيجي لربنامج �إدارة البيانات .حيث يقوم مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات بالتن�سيق مع اجلهات
احلكومية ب�إمارة �أبوظبي وال�شركاء اال�سرتاتيجيني واجلهات املعنية الأخرى ذات العالقة وذلك بغر�ض �ضمان حتقيق �أهداف
الربنامج.
•تقدمي الدعم الالزم لأن�شطة ومهام اللجنة العليا حلوكمة البيانات.
•تقدمي الدعم الالزم لأن�شطة ومهام جمموعات العمل الفرعية لإدارة البيانات.
•�إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية وور�ش العمل واحلمالت التوعوية املتعلقة ب�إدارة البيانات للجهات احلكومية ب�إمارة �أبوظبي.
•�إعداد وتقدمي تقرير دوري �إىل املجل�س التنفيذي بخ�صو�ص تقدم �سري الأعمال والتوجهات اال�سرتاتيجية لربنامج �إدارة البيانات.
•جمع ومراجعة وتوحيد جميع تقارير الو�ضع احلايل اخلا�صة ب�إجراءات �إدارة البيانات املقدّمة من قبل اجلهات احلكومية ب�إمارة
�أبوظبي.
•الإبالغ والتنبيه (عند ال�ضرورة) عن املمار�سات اخلطرية واخلاطئة وال�ش�ؤون الهامة املتعلقة ب�إدارة البيانات ورفعها �إىل اجلهات
املخت�صة.
•تقييم �أعمال تنفيذ برامج �إدارة البيانات يف اجلهات احلكومية ب�إمارة �أبوظبي وال�ضوابط الإدارية املرتبطة بالتنفيذ.
•تقييم املعايري التقنية وال�ضوابط ذات ال�صلة ب�أنظمة املعلومات لدى جميع اجلهات احلكومية ب�إمارة �أبوظبي.
•�إن�شاء و�إدارة خدمات مركزية م�ساندة على م�ستوى حكومة �أبوظبي لأغرا�ض تنفيذ برنامج �إدارة البيانات.
6 6.4مجموعات العمل الفرعية إلدارة البيانات

يتم ت�شكيل وتكليف جمموعات العمل الفرعية لإدارة البيانات بح�سب ما تقت�ضيه احلاجة من قبل اللجنة العليا حلوكمة البيانات .وقد
يتم ت�شكيل جمموعات العمل لأغرا�ض و�أهداف متعددة ومتنوعة (على �سبيل املثال �إدارة البيانات الرئي�سية ،فهر�س البيانات ،منذجة
البيانات ،احلوكمة ،الخ) حيث تت�ألف جمموعات العمل من جمموعة فرعية مكونه من ممثلني عن مدراء البيانات يف اجلهات احلكومية
تبع ًا ملجاالت اخت�صا�صهم ونطاق عملهم ،ومن املمكن �أن يتم ت�صنيف جمموعات العمل تبع ًا لأ�صناف/جماالت اخلدمات املعرفة من قبل
املجل�س التنفيذي (مث ًال ،املوا�صالت ،املاء والكهرباء ،املالية ،الطاقة ،ال�صحة ،الخ) .تعد جمموعات العمل الفرعية لإدارة البيانات مبثابة
هيئات ا�ست�شارية وقنوات لتبادل املعلومات ،ولي�س ملجموعات العمل الفرعية �صالحيات اتخاذ القرارات.
ت�ضطلع جمموعات العمل الفرعية باملهام وامل�س�ؤوليات التالية (ولي�ست للح�صر):
•حتليل وحتديد وتقييم وتوفري والإ�شراف على تطبيق املن�صات واخلدمات املركزية اخلا�صة ب�إدارة البيانات.
•تقدمي امل�شورة اال�ست�شارية للجهات احلكومية التي تقوم بتنفيذ امل�شاريع ذات ال�صلة مبجاالت معينة يف �إدارة البيانات.
•تقدمي معلومات من واقع التطبيق الفعلي (بيئة التطبيق) لربنامج �إدارة البيانات حول التحديات والفر�ص املحتملة للتطبيق لدى
اجلهات احلكومية ب�إمارة �أبوظبي.
•تلقي التحديثات عن و�ضعية وحالة برنامج �إدارة البيانات من مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات وتعميم ون�شر النقاط
الرئي�سية الواردة فيها �ضمن اجلهات احلكومية التي يعملون فيها.
•مراجعة م�سودة الوثائق ذات ال�صلة ب�إدارة البيانات قبل ن�شرها.
•امل�شاركة باملعلومات وتبادل اخلربات ومفاهيم �أف�ضل املمار�سات املطبقة مع نظرائهم يف اجلهات احلكومية الأخرى.
•رفع تقارير حول �أن�شطة جمموعة العمل الفرعية �إىل اللجنة العليا حلوكمة البيانات.
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6 6.5الجهات الحكومية

يقع على عاتق اجلهات احلكومية يف الإمارة م�س�ؤولية �ضمان تنفيذ برنامج �إدارة البيانات وتطبيقه داخل الإدارات التابعة لها ،بهدف
حماية �أ�صول البيانات التابعة لتلك اجلهات.
ويتعني على اجلهات احلكومية ما يلي (ولي�ست للح�صر):
•تعيني مدير بيانات خا�ص باجلهة احلكومية و�إن�شاء وحدة تنظيمية م�ساندة لإدارة البيانات (ح�سب ما تقت�ضيه احلاجة ،بناء على حجم
اجلهة احلكومية ،ودرجة تعقيدها وجمموعة اخلدمات التي تقدمها وحجم املخاطر ذات ال�صلة بعملها).
•ت�شكيل جلنة حلوكمة البيانات ،يعقد اجتماعاته ب�شكل دوري ومنتظم ،من اجل الإ�شراف التنفيذي على برنامج �إدارة البيانات اخلا�ص
باجلهة و�أعمال ومهام مدير البيانات املكلف لدى اجلهة.
•�إعداد �سيا�سة �إدارة البيانات على م�ستوى اجلهة احلكومية ،ومراجعة مدى توافق الإجراءات املطبقة لدى اجلهة مع متطلبات تنفيذ
ال�سيا�سة �ضمن نطاقها.
•ت�صنيف �أً�صول بيانات اجلهة احلكومية (مبا فيها �أنظمة املعلومات) ا�ستناد ًا �إىل ح�سا�سية و�أهمية تلك الأ�صول بالن�سبة للجهة
احلكومية ب�شكل خا�ص �أو حلكومة �أبوظبي ب�شكل عام.
•و�ضع خطة �شاملة لربنامج �إدارة البيانات بحيث تكون داعمة للخطة اال�سرتاتيجية للجهة مع �ضمان توفري املوارد الالزمة لتنفيذ خطة
برنامج �إدارة البيانات.
•تطبيق جمموعة من املعايري امل�شرتكة على م�ستوى اجلهة لدعم خطة برنامج �إدارة البيانات.
•تطبيق جمموعة من املعايري املعدة خ�صي�ص ًا لأنظمة املعلومات ح�سب ما تقت�ضيه احلاجة.
•تدريب م�ستخدمي وم�شريف �أنظمة املعلومات على �أداء م�س�ؤولياتهم واملهام املنوطة بهم فيما يتعلق ب�إجراءات �إدارة البيانات.
•تبادل املعلومات ذات ال�صلة بالو�ضع احلايل لربنامج �إدارة البيانات مع �أ�صحاب العالقة.
•تقدمي الدعم الالزم �إىل مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات عند قيامه ب�إجراء االختبارات والتقييم لو�ضعية برنامج �إدارة
البيانات لدى اجلهة وتزويد مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات باملدخالت املطلوبة لتحقيق الغر�ض من �إجراءات االختبار
والتقييم.
•رفع تقارير الإجناز �إىل مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ب�صورة دورية ومنتظمة عن و�ضعية برنامج �إدارة البيانات
ا�ستناد ًا �إىل �أهداف خطة الربنامج واملقايي�س الرئي�سية الأخرى.
•بناء القدرات الالزمة يف اجلهة احلكومية لدعم �أهداف برنامج �إدارة البيانات حلكومة �أبوظبي.
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