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تعريفات

إمارة أبوظبي اإلمارة 
جمموعة من �لقيم )وحد�ت �لكلمات و�لأرقام( �لتي لي�س لها معنى حمدد. يف حالة �إ�ضافة �ضمات �إ�ضافية البيانات

لها )كالبيانات �لو�ضفية(، �ضيوؤدي ذلك �إىل �إعطاء تلك �لبيانات معنًى وقيمًة مما ميكننا من �ل�ضتفادة منها 
وبالتايل ميكن و�ضف تلك �لبيانات باملعلومة.

هي �لبيانات �لتي متثل �مل�ضدر �لوحيد لبيانات نوع حمدد من �لأعمال و�لتي يتم ��ضتخد�مها يف نظام معني، البيانات الرئيسية
�أو م�ضتخدمة يف �أنظمة �أخرى متعددة. تعترب �لبيانات �لتي متثل ��ضم �ل�ضخ�س �أو �لعنو�ن من �لأمثلة على هذ� 

�لنوع من �لبيانات.
هي عبارة عن جمموعة من �لبيانات �لتي يتم ��ضتخد�مها يف جمالت �أخرى. عادة ل تتاأثر هذه �لقيم بتغري البيانات المرجعية

�إجر�ء�ت �لعمل �أو �أنظمة �مل�ضتخدمني، ولكن تغري قيم هذه �لبيانات يجب �أن يتم من خالل نظام معني. تعترب 
قائمة دول �لعامل و�حدة من �لأمثلة �ل�ضائعة عن �لبيانات �ملرجعية. 

ت�ضري �إىل �لبيانات �لتي ميكن تنظيمها وتقييدها بهيكلية معينة وفق منوذج هيكلي و�ضفي حمدد. �لبيانات البيانات المنظمة 
�ملنظمة عادة ما يتم �ضياغتها من خالل �أجهزة �حلو��ضيب ولكن باملقابل ميكن �أن يتم قر�ءتها و�لتعامل معها 

من قبل �لأ�ضخا�س. �إن �إمكانية عمل هيكلية للبيانات تتيح �لفر�ضة للقيام باأعمال �لفهر�ضة و�لبحث، ويو�ضع من 
نطاق توفرها ويزيد فائدة تلك �لبيانات وقيمتها للموؤ�ض�ضة.

ت�ضري �إىل �لبيانات �لتي ل ميكن تنظيمها �أو تقييدها بهيكلية معينة وفق منوذج هيكلي و�ضفي حمدد. �لبيانات البيانات الغير منظمة 
�لغري منظمة عادة ما تكون ن�ضو�س ل تتبع تنظيم �أو ن�ضق حمدد يف �لوثائق �أو �جلد�ول. بالرغم من ذلك فاأن 

هنالك فو�ئد جمة من �لبيانات �لغري منظمة، ولكن �فتقار تلك �لبيانات �إىل وجود تنظيم حمددة يحد من 
�إمكانية فهر�ضتها و�لبحث فيها وبالتايل تقلي�س نطاق �ل�ضتفادة منها ب�ضكل و��ضع لدى �جلهة �حلكومية.

هو مبد�أ �أن تكون �لبيانات متاحة للن�ضر على �جلمهور، ما مل يكون هنالك مربر مينع من ن�ضرها. البيانات متاحة بطبيعتها

البنية المرتبطة بالخدمات 
)SOA(

هي منهجية ت�ضميم ملعمارية �لربجميات �لتي تتيح متثيل وحدة وظيفية معينة على هيئة خدمات. من خالل 
تركيب عدد من �خلدمات بهيكلية معينة )ن�ضق معني( ميكن �حل�ضول على وحد�ت وظيفية �أكرث تعقيدً�. 

متثل �أحد خ�ضائ�س منهجية �لبنية �ملرتبطة باخلدمات )SOA( و�لتي ميكن من خاللها ت�ضميم وحد�ت التراكبية
وظيفية مركبة ومعقدة من خالل دمج جمموعة من �خلدمات �لأ�ضغر و�لأب�ضط ذ�ت وظائف �أ�ضا�ضية معينة.

�أية د�ئرة �أو هيئة �أو موؤ�ض�ضة �أو �ضلطة �أو جمل�س �أو مركز �أو جهاز �أو �ضركة مملوكة بالكامل حلكومة �أبوظبي ، الجهة الحكومية في أبوظبي
�ضو�ء كانت مو�زنة هذه �جلهة �ضمن �ملو�زنة �لعامة للحكومة �أو ملحقة بها �أو م�ضتقلة.

ي�ضري �ملحتوى �إىل �لبيانات و�ملعلومات �لتي يتم ن�ضرها من خالل �ملوقع �لإلكرتوين حلكومة �أبوظبي.المحتوى

ما يتم �إن�ضاوؤه �و �إ�ضد�ره كنتيجة عن عملية �و �إجر�ء ما. ميكن �أن متثل �ملخرجات وثيقة ما، �أو عنا�ضر معينة المخرجات
يتم �إ�ضافتها �إىل قامو�س �لبيانات، �أو �ملكّونات �ملعمارية لالأنظمة، �لخ.

ما يتم تطبيقه من قبل �لأ�ضخا�س، �لإجر�ء�ت و/�أو �لتقنيات لغر�س دعم تنفيذ �لأعمال و�إد�رة �ملخاطر. المعايير 
قد تكون طبيعة �ملعايري تقنية �أو �إد�رية. �إن �ملعايري �ملذكورة يف وثيقة معايري �إد�رة �لبيانات �حلكومية لأمارة 

�أبوظبي، تو�ضح فئات و�أنو�ع �ملعايري �لتي يجب تنفيذها من قبل �جلهات �حلكومية يف �لإمارة.
هي �إجر�ء�ت ماأمتتة ت�ضتخدم لتحديد ودمج �ل�ضجالت �لتي تتعلق باأنو�ع متماثلة من �لبيانات. �لهدف منها آلية التطابق والدمج

هو �لتخل�س من جميع حالت �لتكر�ر و�حل�ضول على �إ�ضد�ر موحد ودقيق للبيانات. �لتحدي يف هذه �لآلية هو 
جتنب مطابقة �ل�ضجالت �لتي تتعلق ببيانات غري متماثلة، وهو عادة من �ل�ضعب تطبيقه ب�ضكل عملي، لذلك 

يتم ��ضتخد�م م�ضتويات قيا�س لتحديد متى يجب �لوثوق بنتائج �ملطابقة �لآلية ومتى يعد تدخل �لعامل �لب�ضري 
�أمرً� �ضروريًا. من �لآليات �ل�ضائعة لتقنية �لتطابق و�لدمج ما ت�ضمى باآلية �ملطابقة �لغري حمدده، و�ملطابقة 

�ملحددة و�آليات �ملطابقة �لتي تعتمد على �لحتمالت.
ت�ضري �إىل جمالت �ملعرفة و�لتقنيات �ملتبعة لإد�رة �لبيانات.إدارة البيانات

كل ت�ضجيل بالكتابة �أو �لطباعة �أو �ل�ضورة �أو �لر�ضم �أو �لتخطيط �أو �ل�ضوت �أو غريه، �ضو�ء على �لورق �أو الوثيقة
�لأ�ضرطة �ملمغنطة �أو �لو�ضائط �لإلكرتونية، �أو غري ذلك من �لو�ضائل و ت�ضمل �لوثائق �لعامة و�لتاريخية 

و�لوطنية و�خلا�ضة.
�لربنامج �لتنفيذي على م�ضتوى حكومة �أبوظبي �أو على م�ضتوى �جلهة �حلكومية �لتابعة لها و�لذي يهدف �إىل برنامج إدارة البيانات

تنظيم وحت�ضني �إجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات على م�ضتوى حكومة �أبوظبي.

ي�ضف هذ� �مل�ضطلح منهجية ت�ضميم �لأنظمة �لتي ير�عى من خاللها �ضمان جودة �لبيانات يف جميع مر�حل جودة البيانات بتصميمها
دورة حياة تطوير �لنظام.

خدمات إدارة المحتويات 
التبادلية

مو��ضفات مفتوحة و�لتي ميكن من خالل تطبيقها م�ضاركة �ملحتويات و�لوثائق بني �أنظمة �إد�رة �ملحتويات 
�ملختلفة با�ضتخد�م بروتوكولت �ضبكة �لأنرتنت.

ي�ضف هذ� �مل�ضطلح منهجية ت�ضميم �لأنظمة �لتي ير�عى من خاللها �ضمان خ�ضو�ضية �لبيانات يف جميع خصوصية البيانات بتصميمها
مر�حل دورة حياة تطوير �لنظام. هذه �ملنهجية بالت�ضميم ل متنع بال�ضرورة �أن تكون �لبيانات ‘متاحة 

بطبيعتها’.
جمموعة من �لأدو�ت و�لتقنيات �لتي حتّول �لبيانات �إىل معلومات ل�ضتخد�مها كاأدو�ت لالأعمال. ي�ضري هذ� ذكاء األعمال

�مل�ضطلح عادًة �إىل �إمكانية �إن�ضاء �لتقارير با�ضتخد�م �لبيانات �لغري معاجلة.
سياسة إدارة البيانات لدى 

الجهة الحكومية
جمموعة عالية �مل�ضتوى من �ملتطلبات و�لتوجيهات �لتي مت ت�ضميمها بغر�س متكني �جلهة �حلكومية من 

�لتخطيط لتطبيق برنامج �إد�رة �لبيانات �خلا�س بها.
جمموعة �لقو�عد �لإجر�ئية و�لوظيفية �لتي مت ت�ضنيفها �ضمن ‘جمالت' حمددة )مثل حوكمة �لبيانات، مجاالت إدارة البيانات 

معمارية �لبيانات، �لخ( وذلك لغر�س توفري �لأ�ض�س و�لقو�عد �لالزمة لتطبيق �لربنامج �ل�ضامل لإد�رة 
�لبيانات.

هو �لدور �لذي يقوم مب�ضوؤوليات تطبيق �إجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات وجميع �لعمليات �ملتعلقة بربنامج حكومة مدير البيانات
�أبوظبي لإد�رة �لبيانات �أمام جمل�س �إد�رة �جلهة �حلكومية.

نظام يتم ��ضتخد�مه لغر�س تخزين �لبيانات �مل�ضتخرجة من م�ضادر خمتلفة، و�لذي ميكن ��ضتخد�مه لإن�ضاء مستودع البيانات
�لتقارير وتوفري �لبيانات �لتي ميكن �ل�ضتفادة منها يف تنفيذ �ملزيد من �إجر�ء�ت حتليل �لبيانات.

مركز أبوظبي لألنظمة 
اإللكترونية والمعلومات

مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات، �لذي مت تاأ�ضي�ضه مبوجب �أحكام �لقانون رقم 18 ل�ضنة 2008 
لإمارة �أبوظبي.

�ملباين �لتي ت�ضتخدم ل�ضت�ضافة �حلو��ضيب و�لأجهزة و�لرب�مج ذ�ت �ل�ضلة بها كاأنظمة �لتخزين و�لت�ضالت. مركز البيانات
وكذلك يعرف با�ضم مركز �حلا�ضوب.

�إن�ضاء منوذج هيكلي �أو و�ضف عام للبيانات �مل�ضتخدمة يف نظام ما �أو �لبيانات �مل�ضتخدمة يف تنفيذ �إجر�ء�ت نمذجة البيانات
معينة يف �لنظام.



حكومة أبوظبي   سياسة إدارة البيانات 04حكومة أبوظبي   سياسة إدارة البيانات 03

الملخص التنفيذي 1.
�إن �لغاية �لأ�ضا�ضية من نطاق عمل برنامج �إد�رة �لبيانات حلكومة �أبوظبي يتمثل �أوًل يف �لإقر�ر بكون �لبيانات متثل و�حدة من �لأ�ضول 

�ملهمة �لتي متتلكها حكومة �أبوظبي، ومن ثم �لعمل على حت�ضني كل من �إجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات و�لبيانات �لتي يتم تد�ولها وحفظها من 
قبل حكومة �أبوظبي. حيث �أن �متالك بيانات عالية �جلودة تعترب و�ضيلة متكني ��ضرت�تيجية تتيح للحكومة باأن تكون حكومة �أبوظبي و�حدة 

من �ف�ضل �حلكومات على م�ضتوى �لعامل.

�إن �أف�ضل �ملمار�ضات يف �إد�رة �لبيانات تتطلب وب�ضكل �أ�ضا�ضي �أن تكون �لبيانات حموكمة ب�ضكل منا�ضب و�ضليم؛ وعندها فقط يكون 
بالإمكان دعم تطبيق مبادئ �إد�رة �لبيانات �ملذكورة �أدناه، و�لتي تودي بدورها �إىل حتقيق �لإد�رة �ل�ضليمة للبيانات.

• ملكية �لبيانات 	
• بيانات مو�ضوفة ب�ضكل و��ضح وقابلة للفهم 	
• �إمكانية قيا�س جودة �لبيانات وبالتايل حت�ضينها 	
• تو�فر وتكامل �لبيانات 	
• �إد�رة �لأدو�ت �لد�عمة �لالزمة لإد�مة �لبيانات و�ضياغتها وفقًا لالحتياجات وتقدمي �لتقارير ب�ضاأنها	

�إن �ل�ضيا�ضات �لو�رد ذكرها يف هذه �لوثيقة حتظى بالدعم من قبل �على �مل�ضتويات يف حكومة �أبوظبي، وبالتايل يتوجب على جميع �جلهات 
�حلكومية يف �إمارة �أبوظبي �لعمل على تطبيقها و�للتز�م بها بناًء على �حتياجات ومتطلبات �لعمل.  

 

 

مراقبة صياغة وتنظيم الوثائق
الموافقة على اإلصدارملخص التغييراتتاريخ اإلصدارالنسخة

اإلصدار األول18 ديسمبر 2014النسخة األولى 
األمانة العامة للمجلس 

التنفيذي

�ضوف تتم مر�جعة �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات وحتديثها عند �حلاجة �ىل تغيري�ت يف �ملهام و�مل�ضوؤوليات، �أو �ضدور �إر�ضاد�ت ت�ضريعية �أو فنية 
جديدة، �أو حتديد جمال جديد لل�ضيا�ضة وغريها من �لتحديثات. و�ضتعتمد �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي كل �ملر�جعات �خلا�ضة بهذه 

�ل�ضيا�ضة بعد �لت�ضاور مع �لأطر�ف �ملعنية. 

يجب توزيع هذه �لوثيقة على:

النموذجالمنصب

نسخة إلكترونية ، نسخة ورقيةاإلدارات العليا في كافة الجهات الحكومية في أمارة أبوظبي

يجب توفري هذه �لوثيقة من خالل:

الجهة المسؤولةالصيغةالموقع

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلوماتنسخة إلكترونيةبوابة أبوظبي اإللكترونية

الموقع اإللكتروني لمركز أبوظبي لألنظمة 
اإللكترونية والمعلومات

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلوماتنسخة إلكترونية

مقر مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية 
والمعلومات

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلوماتنسخة ورقية

تنطبق �إجر�ء�ت هذه �لوثيقة على:

المشمولين بالتطبيق 
كافة �ملوظفني يف حكومة �أبوظبي و�ملتعاقدون و�ملوردون وممثلي �جلهات �لأخرى ذوي �لعالقة �لذين ي�ضاهمون ب�ضكل مبا�ضر �أو غري مبا�ضر 

يف تقدمي �خلدمات �حلكومية.
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االمتثال والتنفيذ 3.
�إن �لمتثال لتطبيق �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات يعد �أمرً� �لز�ميًا. �إذ يتحتم على كافة �جلهات �حلكومية �لتقيد بالأدو�ر �ملحددة و�مل�ضوؤوليات 

وتفا�ضيل �ل�ضيا�ضة �ملعرفة يف هذه �لوثيقة وذلك ل�ضمان �لتطبيق �لدقيق لإجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات على م�ضتوى حكومة �أبوظبي. كذلك 
على �جلهات �حلكومية �لتاأكد من �لتز�م �ملوّردين و�ملقاولني �ملتعاقد معهم بالعمل وفقًا ل�ضيا�ضات ومعايري �إد�رة �لبيانات.

�إن م�ضوؤولية فر�س ومر�قبة �إجر�ء�ت تطبيق �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات تعترب �لز�مية وتقع على عاتق جلنة حوكمة �لبيانات ومدير �لبيانات يف 
�جلهة �حلكومية، �أو �أي دور �أو م�ضوؤول مماثل يف �جلهة وكذلك على عاتق �للجنة �لعليا حوكمة �لبيانات على م�ضتوى حكومة �أبوظبي ب�ضكل 

عام. 

المقدمة 2.
األهداف 2.1

مت �إعد�د وثيقة �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات لتكون �ملرجع �لأ�ضا�ضي لإد�رة �لبيانات �خلا�ضة بحكومة �أبوظبي. حيث تهدف �ل�ضيا�ضة �ملذكورة 
بهذه �لوثيقة �إىل �ضمان �أن يتم �إد�رة �لبيانات بطريقة �ضحيحة وب�ضكل م�ضتمر و�ضمان �حلفاظ على تلك �لبيانات و�أد�متها وفقًا لأعلى 

�ملعايري و�ل�ضو�بط �لعاملية.

تن�س �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات على حتديد �لأدو�ر و�مل�ضوؤوليات لإد�رة برنامج �إد�رة �لبيانات يف �جلهات �حلكومية.  �إن وثيقة �ضيا�ضة �إد�رة 
�لبيانات مدعومة بوثائق مكملة �إ�ضافية، منها على �لأخ�س، وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات، بالإ�ضافة �إىل �لعديد من �لأدلة 

�لإر�ضادية و�لقو�لب وقو�ئم �ملر�جعة.

نطاق العمل  2.2
ت�ضمل �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات كافة جو�نب �إد�رة �لبيانات يف حكومة �أبوظبي، و�لتي ت�ضتمل على جميع �لبيانات ب�ضكل �أ�ضا�ضي �ضو�ء �أكانت 

منظمة �أو غري منظمة. �إن �ملتطلبات �ملعّرفة يف هذه �لوثيقة تقدم تو�ضيحًا �ضاماًل جلميع �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي وذلك 
ل�ضمان �إد�رتها كافة �لبيانات بطريقة كفوؤة وفاعلة.

مت تق�ضيم متطلبات �إد�رة �لبيانات �ضمن 13 جمموعة ُتعرف مبجالت �إد�رة �لبيانات. تغطي �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات جميع �ملجالت 
�ملذكورة �أدناه:

• حوكمة �لبيانات	
• �إد�رة �لبيانات �لو�ضفية	
• فهر�س �لبيانات	
• منذجة وت�ضميم �لبيانات	
• معمارية �لبيانات	
• جودة �لبيانات	
• �أمن وخ�ضو�ضية �لبيانات 	
• تخزين �لبيانات	
• تكامل وتو�فقية �لبيانات	
• �لبيانات �ملفتوحة	
• �إد�رة �لبيانات �ملرجعية و�إد�رة �لبيانات �لرئي�ضية	
• �إد�رة �لوثائق و�ملحتويات	
• خمازن �لبيانات وذكاء �لأعمال و�لتحليالت	

يعتمد جناح تنفيذ برنامج �إد�رة �لبيانات على �لتعاون �مل�ضرتك و�لتن�ضيق بني كافة �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي ومركز �أبوظبي 
لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات و�للتز�م �لكامل مبتطلبات �لتنفيذ. حيث يتوجب على كل جهة حكومية �لعمل وفقًا لنموذج �إد�رة �لبيانات 

�ملعد و�لتكليفات �ملحددة لها، فيما يتحمل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات م�ضوؤولية �لتن�ضيق �ل�ضرت�تيجي وتقدمي �لدعم 
�لالزم لتطبيق معايري �إد�رة �لبيانات على م�ضتوى �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي.

تتحمل كل جهة حكومية م�ضوؤولية تطبيق �ل�ضيا�ضات وذلك ل�ضمان �أن تكون �إجر�ء�ت �إد�رة بياناتها تتم بطريقة �ضحيحة. وعليه يتوجب 
�أن يتم �ضياغة موؤ�ضر�ت �أد�ء رئي�ضية وفقًا ملو��ضفات �ملعايري �لو�ردة يف وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات. مت �ضياغة �ضيا�ضات 

�إد�رة �لبيانات لتكون متو�فقة ومكّملة لل�ضيا�ضات �حلالية يف حكومة �أبوظبي، وعليه يتوجب �حلر�س على عدم تطبيقها باأي طريقة قد 
تتجاوز �أو تتعار�س مع �ل�ضيا�ضات �لقائمة حاليًا.
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السلطات 4.
• �أجندة �ل�ضيا�ضة �لعامة حلكومة �أبوظبي 2030.	
• �لقانون �لحتادي رقم )1( ل�ضنة 2006 لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ب�ضاأن �ملعامالت و�لتجارة �لإلكرتونية.	
• �لقانون �لحتادي رقم )5( ل�ضنة 2012، ب�ضاأن مكافحة جر�ئم تقنية �ملعلومات.	
• �لقانون �لحتادي رقم )7( ل�ضنة 2008، ب�ضاأن �لأر�ضيف �لوطني �ملعدل بالقانون �لحتادي رقم )1( ل�ضنة 2014م.	
• �لالئحة �لتنفيذية للقانون �لحتادي رقم )7( ل�ضنة 2008م ب�ضاأن �لأر�ضيف �لوطني �ملعدل بالقانون �لحتادي رقم )1( ل�ضنة 	

2014م. 

• �ملر�ضوم بقانون �حتادي رقم )3( ل�ضنة 2012 �خلا�س باإن�ضاء �لهيئة �لوطنية لالأمن �لإلكرتوين.	
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مجاالت إدارة البيانات 5.
ت�ضعى حكومة �أبوظبي للقيام باإد�رة بياناتها طبقًا لأعلى �مل�ضتويات و�ملعايري، وذلك لتحقيق �أهد�فها باأن حتتل مر�تب متقدمة و�ن ت�ضبح 

�حلكومة �لر�ئدة عامليًا يف جمال �إد�رة �لبيانات �حلكومية.

تهدف هذه �ل�ضيا�ضة �إىل تقدمي �لإر�ضاد و�لتوجيه �إىل �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي لتمكينها من بلوغ م�ضتويات متقدمة يف �إد�رة 
بياناتها وحت�ضني جودتها. وعليه يتوجب �للتز�م باإد�رة كافة �لبيانات �ململوكة للجهة �حلكومية وفقًا لقو�عد �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات.

ولإد�رة برنامج �لبيانات يف حكومة �أبوظبي ب�ضكل فعال، يتوجب على �جلهات �حلكومية �للتز�م بالبنود �لتالية يف كل جمال من جمالت 
�إد�رة �لبيانات

حوكمة البيانات 5.1
تطوير برنامج �إد�رة �لبيانات �خلا�س بها طبقًا ملا جاء يف وثيقة معايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات ومبا يتما�ضى مع  5.1.1

�خلطة �ل�ضرت�تيجية �لعامة للجهة �حلكومية ويتو�فق مع �خلطة �ل�ضرت�تيجية حلكومة �أبوظبي �لإلكرتونية.
تعيني مديرً� للبيانات، يكون م�ضوؤوًل عن �لتوجيه و�لتخطيط �ل�ضرت�تيجي و�لتطبيق وتوفري �ملو�رد للجنة حوكمة  5.1.2

�لبيانات �لذي يتم ت�ضكيله يف تلك �جلهة وتطبيق متطلبات برنامج �إد�رة �لبيانات د�خل �جلهة �حلكومية.
ت�ضكيل هيكل �إد�ري خمت�س حلوكمة برنامج �إد�رة �لبيانات ي�ضطلع مب�ضوؤوليات �لإ�ضر�ف على تنفيذ متطلبات برنامج  5.1.3

�إد�رة �لبيانات. 
�لتاأكد من توفر �ملو�رد �لكافية و�مليز�نيات �ملالية �ملنا�ضبة و�ملالئمة لتطبيق �لربنامج.  5.1.4
�إجر�ء عمليات �ملر�جعة و�لتدقيق و�لتحليل �مل�ضتند على حتديد �ملخاطر وذلك ل�ضمان ��ضتمر�ر تنفيذ مر�حل �لربنامج  5.1.5

بح�ضب �جلدول �لزمني �ملو�ضوع له و�ضمن نطاق �لعمل �ملحدد. 
�إجر�ء عمليات �لتدقيق �لذ�تي و�ملقارنة لتحديد درجة تو�فق �إجر�ء�تها مع معايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات.  5.1.6

باملقابل يتوجب على �جلهة �حلكومية �لعمل على توثيق وتنفيذ جميع �لإجر�ء�ت �لت�ضحيحية �ل�ضرورية يف حالة وجود 
�ختالفات بني �لإجر�ء�ت �ملطبقة ومو��ضفات �ملعايري.

�ضياغة موؤ�ضر�ت �أد�ء رئي�ضية ت�ضمل كافة جمالت �إد�رة �لبيانات ��ضتنادً� �إىل مو��ضفات �ملعايري �ملذكورة تفا�ضيلها يف  5.1.7
وثيقة معايري �إد�رة �لبيانات.

ت�ضكيل هيكل �إد�ري يعمل ب�ضكل د�ئم وثابت ومنحه �ل�ضالحيات �لالزمة لال�ضطالع مب�ضوؤوليات �ملتابعة و�لتطبيق  5.1.8
لإجر�ء�ت حوكمة �إد�رة �لبيانات.

رفع تقارير �حلالة �إىل �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات وذلك لأغر��س �لتوجيه و�لتخطيط �ل�ضرت�تيجي �مل�ضتقبلي.  5.1.9
�ضياغة وحتديد �إجر�ء�ت عملية حلوكمة �لبيانات، و�لتي يجب �أن ت�ضتمل على �لتحليل و�لتقييم ملدى �لتو�فق مع معايري  5.1.10

�إد�رة �لبيانات خالل مر�حل دورة حياة تطبيق �لربنامج. وو�ضع �أهد�ف قابلة للقيا�س برنامج �إد�رة �لبيانات �لعائد لها.
�لعمل على بناء وتطوير قدر�تها �ل�ضرورية �لتي تدعم �أهد�ف تطبيق برنامج �إد�رة �لبيانات �ضو�ء �أكان على م�ضتوى  5.1.11

�جلهة �حلكومية �أو على م�ضتوى حكومة �أبوظبي.
مر�قبة وتقيم فعالية قدر�تها و�إمكانياتها �خلا�ضة باإد�رة �لبيانات وب�ضكل م�ضتمر، و�أن تقوم بالتخطيط وتطبيق  5.1.12

�لإجر�ء�ت �لتح�ضينية كلما �قت�ضت �حلاجة لذلك. 
تاأمني �لقدر�ت �لتقنية �لالزمة لدعم حتقيق متطلبات �ل�ضيا�ضة لأي جمال من جمالت �إد�رة �لبيانات و�لتاأكد من  5.1.13

تكامل وتر�بط تلك �لقدر�ت مع ما يكافئها من �لقدر�ت و�خلدمات �ملركزية لدى �حلكومة متى ما توفرت تلك �لقدر�ت 
�ملركزية.

�لعمل على ت�ضنيف �أ�ضول �لبيانات �خلا�ضة بها )مبا يف ذلك �أنظمة �ملعلومات كما هو مو�ضوف يف معايري �إد�رة  5.1.14
�لبيانات(، وذلك بناء على مدى �أهميتها و�لت�ضكيل �لهرمي للبيانات و�أهمية تلك �لأ�ضول بالن�ضبة �إىل �جلهة ب�ضكل 

خا�س و�حلكومة ب�ضكل عام.

�لتاأكد من كون جميع �مل�ضتخدمني و�مل�ضرفني لأنظمة �ملعلومات �خلا�ضة بها قد مّت تدريبهم ب�ضكل كايف لال�ضطالع  5.1.15
مب�ضوؤولياتهم فيما يتعلق باإجر�ء�ت ومتطلبات �إد�رة �لبيانات.

�إطالع �أ�ضحاب �لعالقة و�جلهات �لأخرى ذ�ت �ل�ضلة بربنامج �إد�رة �لبيانات وب�ضكل م�ضتمر عن �لو�ضع �حلايل  5.1.16
للربنامج لديها.

�لتعاون مع مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات يف جهودها ب�ضاأن تقييم و�ضع برنامج �إد�رة �لبيانات �خلا�س  5.1.17
باجلهة من خالل تزويد �ملركز بالتفا�ضيل و�لبيانات �ملطلوبة لغر�س �إكمال متطلبات �لتقييم. حيث ي�ضمل هذ� �لدعم 

�لتعاون تقدمي �لتقارير �لدورية �ملنتظمة حول و�ضعية �لربنامج �إىل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات 
 باملقارنة مع مر�حل تنفيذ �لربنامج �ضاماًل جميع �ملوؤ�ضر�ت �ملتعلقة بتقييم خطو�ت تنفيذ برنامج �إد�رة �لبيانات.

إدارة البيانات الوصفية 5.2
�لتاأكد من معّرفات �لبيانات �لو�ضفية �لتي مت �ختيارها بغر�س تو�ضيف �لبيانات �خلا�ضة باجلهة بحيث تكون �ضاملة  5.2.1

وقادرة على تلبية �حتياجات �لأعمال وتفي مبتطلبات حتقيق �أهد�ف برنامج �إد�رة �لبيانات. و كذلك �حلر�س على 
�إدخال قيم منا�ضبة لكافة �ملعّرفات �لإجبارية حلقول �لبيانات �لو�ضفية.

يجب �لأخذ بعني �لعتبار �ضرورة توفري �لبيانات �لو�ضفية تفا�ضيل متعددة �لأبعاد لأية جمموعة من �لبيانات )على  5.2.2
�ضبيل �ملثال �ل�ضمات �لأمنية، مقايي�س �جلودة، قو�عد �لأعمال، من�ضاأ �لبيانات، �مللكية، �لقيمة �ملالية، �ل�ضتخد�م 

�ملتوقع، حقوق �ل�ضتخد�م، �لرت�خي�س، ��ضتمر�رية خماطر �لأعمال، و�حلالة �حلالية يف دورة حياة �لبيانات(.
مر�جعة �أ�ضلوب �إجر�ء�ت ��ضتخد�م �لبيانات �لو�ضفية �حلالية وو�ضع �خلطة �ملالئمة لت�ضمني �أية معلومات مل يتم  5.2.3

ذكرها �أو �أخذها بعني �لعتبار �ضابقًا.
 �ضياغة وتفعيل جميع �لإجر�ء�ت �لكفيلة ب�ضمان ح�ضن �إد�رة �لبيانات �لو�ضفية ب�ضكل منا�ضب و�ضليم. 5.2.4

فهرس البيانات 5.3
�إن�ضاء وحتديث فهر�س للبيانات و�لذي يحتوي على و�ضف للبيانات �ململوكة للجهة �حلكومية. يحتوي �لفهر�س على و�ضف  5.3.1

يتعلق باجلو�نب �لوظيفية و�لتقنية و�لدللية )�لو�ضف �ملعنوي( مللفات �لبيانات �لرئي�ضية و�لبيانات �ملرجعية وجمموعات 
�لبيانات. وعلى �أقل تقدير، يجب �أن حتتوي بنود �لفهر�س على معلومات تتعلق بالأبعاد �لتالية: �لت�ضمية، �لو�ضف، 

�لغر�س، �مللكية، �ملن�ضاأ، �لرتكيبة، متطلبات �جلودة، و�لرو�بط �لدللية )�لتي ت�ضف �ملعنى(. يجب �أن يتم ن�ضر �لفهر�س 
باللغتني �لعربية و�لإجنليزية ومبا يتنا�ضب مع حمتويات �لفهر�س. يجب �أن تن�ضئ �جلهة �حلكومية قامو�س للم�ضطلحات 

كجزء من فهر�س �لبيانات. وعلى �جلهة �لتاأكد من حتديث �لفهر�س ب�ضكل دوري وم�ضتمر.
�إ�ضتخد�م فهر�س �لبيانات باعتباره م�ضدر مهم ل�ضتقاق �ل�ضيغ �خلا�ضة بتبادل �لبيانات  5.3.2
�لتاأكد من تبادل �لبيانات با�ضتخد�م �ضيغ تتو�فق مع متطلبات �لإطار �لت�ضغيلي لتبادل �ملعلومات بني �جلهات �حلكومية  5.3.3

.)eGIF(
مر�جعة معلومات فهر�س �لبيانات قبل �لبدء باإن�ضاء و�إ�ضافة تعريف بيانات �أو م�ضطلح �أعمال �أو جمموعة بيانات  5.3.4

جديدة، للتاأكد من عدم وجود و�ضوف مطابقة ملا ير�د �أ�ضافته �إىل �لفهر�س.

نمذجة وتصميم البيانات 5.4
�لتاأكد من �إن بياناتها قد مّت منذجتها ب�ضكل �ضامل وذلك لتوفري منوذج بيانات عام و�ضامل على م�ضتوى �جلهة  5.4.1

�حلكومية. 
�لعمل على تاأمني وتطوير قدر�تها و�إمكانياتها �لتقنية �ملتعلقة بنمذجة وت�ضميم �لبيانات، ومبا يتالئم مع متطلبات  5.4.2

�إجر�ء�ت �لنمذجة �خلا�ضة بها. 
�لتاأكد من �ختيار �ملخت�ضني بنمذجة �لبيانات و�خلرب�ء يف جمالت �لأعمال ذ�ت �ل�ضلة بالبيانات )مع تفوي�ضهم  5.4.3

م�ضوؤولية �ضمان �ضحة و�ضمولية �ملخرجات من �لنماذج وت�ضاميم �لبيانات(. 
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�لعمل على منذجة جميع �لبيانات لدى �جلهة �حلكومية �ضو�ٍء �أكانت منظمة �أو غري منظمة، وعلى �جلهة �أن تعطي  5.4.4
�لأف�ضلية لنمذجة �لبيانات �ملنظمة عند �لبدء بت�ضميم بيانات جديدة.

�إن�ضاء بيئة مركزية موحدة حلفظ و�إد�رة خمرجات عمليات �لنمذجة و�لت�ضميم �خلا�ضة بالبيانات �لتابعة لها، على �أن  5.4.5
ت�ضم كافة خمرجات �لنمذجة و�لت�ضميم خالل �أية مرحلة من مر�حل دورة حياة �لنمذجة و�لت�ضميم )على �ضبيل �ملثال 

�إن�ضاء منوذج/ت�ضميم جديد، قيد �لإجناز، معتمد، من�ضور( مع مر�عاة �أن يتم �إد�رة دورة حياة �لنمذجة و�لت�ضميم 
بال�ضتعانة بنظام �إد�رة �ضري �لعمل. على �أن تتيح بيئة �حلفظ �ملركزية قابليات �لبحث و�إد�رة و��ضتخد�م �لنماذج 

و�لت�ضاميم �خلا�ضة بالبيانات للم�ضتخدمني �ملخولني د�خل �جلهة �حلكومية.
�إ�ضتخد�م �لأدو�ت �ملنا�ضبة لنمذجة وت�ضميم �لبيانات مع �لأخذ بعني �لعتبار �أن مناذج �لبيانات قد يتم نقلها �إىل بيئة  5.4.6

حفظ مركزية موحدة لإد�رة خمرجات �لنمذجة و�لت�ضميم �خلا�ضة بالبيانات �ململوكة لكامل حكومة �أبوظبي يف حالة 
تطلب �لأمر ذلك م�ضتقباًل. وعليه يتوجب على �جلهات �حلكومية �لعمل على �للتز�م مبنهجيات �لنمذجة و�لت�ضميم 

�لقيا�ضية.
�إعتماد مناذج وت�ضاميم �لبيانات �لعائدة لها كمرجع �أ�ضا�ضي جلميع �ملبادر�ت �خلا�ضة بتطوير �أنظمة �ملعلومات خالل  5.4.7

 جميع مر�حل �لت�ضميم و�لتطوير و�لختبار لتلك �لأنظمة.

معمارية البيانات 5.5
�لتاأكد باأن كافة مكّونات و�أجز�ء معمارية �لبيانات �خلا�ضة بها متو�فقة مع �لأمناط �لقيا�ضية �ملتعارف عليها و�ملتما�ضية  5.5.1

مع مبادئ معمارية �لبنية �ملوؤ�ض�ضية �ملعمول بها لدى حكومة �أبوظبي. وبالتايل، فاإن على �جلهة �حلكومية �لعمل على 
تاأمني �لقدر�ت و�لإمكانيات �خلا�ضة مبعمارية �لبيانات، مدعومة بتوفري بيئة حفظ خا�ضة بالت�ضاميم �ملعمارية 

للبيانات.
توثيق معمارية �لبيانات �حلالية �خلا�ضة بها، و�أن تقوم بتحديد و�ضياغة خارطة طريق للو�ضول �إىل معمارية �لبيانات  5.5.2

�مل�ضتهدفة )بالعتماد على مناذج �لأمناط �لقيا�ضية ذ�ت �ل�ضلة و�لتي مّت �ضياغتها من قبل حكومة �أبوظبي(. وعليه 
يجب �لعمل على ت�ضمني جميع �لوثائق �ملعدة لهذ� �لغر�س من �ضمن تفا�ضيل �ملعمارية �حلالية للبيانات و�إجر�ء�ت 

�لت�ضميم و�ملخرجات �أينما وجدت.
م�ضاركة خمرجات مر�حل �لت�ضميم و�لتحديث و�لتح�ضني �خلا�ضة بها مع فريق �لت�ضميم �ملكّلف �ضمن برنامج �إد�رة  5.5.3

�لبيانات على م�ضتوى حكومة �أبوظبي وذلك لغر�س �ضبطها و�ضمان تو�فقها مع قو�عد �لت�ضميم على �مل�ضتوى �لعام، 
وبالتايل يكون بالإمكان م�ضاركتها و�إعادة ��ضتخد�مها من قبل �أية جهات �أخرى يف �حلكومة.

�لتاأكد من كون معماريات �لبيانات �خلا�ضة بها متو�فقة مع �أية خدمات مركزية يف �حلكومة حت�ضبًا للحاجة �إىل �لتكامل  5.5.4
فيما بينها م�ضتقباًل.

جودة البيانات 5.6
�لتاأكد من �أن بياناتها حمدثة وب�ضكل م�ضتمر ومتكاملة وعلى قدر عايل من �جلودة وقادرة على دعم �أهد�ف �جلهة  5.6.1

و��ضتخد�ماتها.
و�ضع مقايي�س لقيا�س جودة بياناتها و�ضياغة �لإجر�ء�ت �لتنفيذية �لالزمة لت�ضخي�س معّوقاتها وو�ضع �خلطط  5.6.2

�ل�ضرورية لتنقيح �لبيانات �خلا�ضة بها. مع مر�عاة �أهمية و�أولويات �لبيانات يف خطة تنفيذ �أن�ضطة جودة �لبيانات بناًء 
على �لت�ضنيفات �لتالية )بح�ضب ت�ضل�ضل �أهميتها(: �لبيانات �لو�ضفية، �لبيانات �ملرجعية، �لبيانات �لرئي�ضية، �لبيانات 

�خلا�ضة باملعامالت، �لبيانات �لتدقيقية، و�لبيانات �لأخرى. و�ضمن �أي ت�ضنيف من �لت�ضنيفات �ل�ضابقة فاإن �أولوية 
�ملعاجلة ملجموعات �لبيانات يجب �أن تر�عى تبعًا ملتطلبات وحاجة �لأعمال لدى �جلهة )على �ضبيل �ملثال فاأن �لبيانات 

�لتي تدعم وظائف �لأعمال �لرئي�ضية – �أو �لتي ت�ضاهم يف �إنتاج موؤ�ضر�ت �لأد�ء �لإد�رية �لرئي�ضية – عادة ما يتم 
ت�ضنيفها على �أنها بيانات عالية �لأهمية(.

يجب �أن تت�ضمن �خلطة حتديد �مل�ضاكل و�ملعّوقات �لتي توؤثر على جودة �أ�ضول �لبيانات بناء على �ملقايي�س �ملو�ضوعة  5.6.3
ويجب �أن ينتج عنها خارطة طريق لتنقيح �لبيانات.

�ختيار �لأدو�ت �ملنا�ضبة و�لفعالة للم�ضاعدة على حتقيق مبادرة حت�ضني جودة �لبيانات. 5.6.4

�لقيام بالإجر�ء�ت �لكفيلة بت�ضخي�س م�ضاكل ومعوقات جودة �لبيانات وتنقيحها كجزٍء من برناجمها لإد�رة �لبيانات. 5.6.5
حتديد مقايي�س ثابتة لتقييم جودة �لبيانات ب�ضكل م�ضتمر، و�لقيام بكل ما يلزم من تعديالت على �لإجر�ء�ت �أو �أنظمة  5.6.6

�ملعلومات بهدف حت�ضني جودة �لبيانات على �أ�ضا�س د�ئم وم�ضتمر. 
 تبّني مبد�أ "جودة �لبيانات بالت�ضميم" كو�ضيلة لتح�ضني جودة بياناتها. 5.6.7

أمن وخصوصية البيانات  5.7
�لتاأكد من �أن �لبيانات حممية ب�ضكٍل �أمن، وفقًا لت�ضنيفات �أمن �ملعلومات �لو�ردة �ضمن �ملعايري �لوطنية ل�ضمان �أمن �ملعلومات مع مر�عاة 

�لتايل:

تطوير �أنظمة �ملعلومات بالعتماد على منهجية �جلهة �حلكومية �خلا�ضة بالتطوير وتبني تطبيق مفهوم "خ�ضو�ضية  5.7.1
�لبيانات بت�ضميمها" و�ضياغة مقايي�ضها �لأمنية مبا يتو�فق مع �ملعايري �لوطنية ل�ضمان �أمن �ملعلومات.

�ضمان �إتباع �إجر�ء�ت �إخفاء �لبيانات ب�ضكل منا�ضب و�ضليم. 5.7.2
�عتماد �لتد�بري �لالزمة لتجنب فقد�ن �لبيانات. 5.7.3
 تطبيق تقنيات مر�قبة �أن�ضطة قو�عد �لبيانات. 5.7.4

تخزين البيانات 5.8
�لتاأكد من �أن بياناتها و�أنظمة معلوماتها حمفوظة يف بيئة �آمنة ومنيعة و�ضريعة �ل�ضتجابة. وكذلك �لعمل على �عتماد  5.8.1

وتبني منهجية موحدة �إز�ء م�ضالة ��ضت�ضافة خو�دم �لبيانات لديها و�لعمل على �ل�ضتفادة من منافع تقنيات "�ملعاجلة 
�ل�ضحابية" من خالل بيئة �فرت��ضية خا�ضة تد�ر ب�ضكل مركزي.

�إجر�ء عمليات �لتدقيق و�لتحليل لتحديد حجم �ل�ضتفادة من مركز �لبيانات �لعائد لها وحتديد �ضعته �لتخزينية �ملتاحة  5.8.2
ومقد�ر �ل�ضتغالل �لكلي لها، بالإ�ضافة �إىل حتديد �ملتطلبات �مل�ضتقبلية.

 و�ضع خطة لنقل بياناتها و�أنظمة �ملعلومات �خلا�ضة بها �إىل بيئة ت�ضغيلية جديدة متو�فقة مع معايري �إد�رة �لبيانات يف  5.8.3
حكومة �أبوظبي.

�إجر�ء عمليات �ملر�قبة �لت�ضغيلية وب�ضكل م�ضتمر على منظومات تخزين �لبيانات و�أنظمة �ملعلومات �خلا�ضة بها،  5.8.4
وحت�ضني و�ضمان ��ضتقر�ر وحل �مل�ضائل و�لإ�ضكاليات �ملتعلقة بهذه �لأنظمة مبا تقت�ضيه �ل�ضرورة.

حتديد وتوثيق �ضمات/�ضفات دورة حياة �لبيانات – مع �لرتكيز ب�ضكل خا�س على �لقو�عد �لتي حتدد متى يتوجب  5.8.5
�أر�ضفة و/�أو �إتالف �لبيانات. وعلى �جلهة حتمل م�ضوؤولية �إد�رة بياناتها مبا يتو�فق مع تلك �لقو�عد. 

�لتاأكد من �أن بياناتها موؤمنة من �لفقد�ن من خالل جدول زمني لعمليات �لن�ضخ �لحتياطية و�لتاأكد من �أنه بالإمكان  5.8.6
��ضرتجاع �لبيانات من تلك �لن�ضخ �لحتياطية. 

و�ضع خطة للتعايف من �لكو�رث وتطبيقها ب�ضكل متكرر وذلك بهدف �ضمان تقليل فرتة تعطل �خلدمة عند ح�ضول  5.8.7
حالت �لنقطاع �لطويل لعمل �لنظام. مع �لتاأكد من �أن خطة �لتعايف تلبي �ملتطلبات �ملعّرفة م�ضبقُا مثل �لنقطة 

.)RTO( و�لوقت �مل�ضتهدف للتعايف )RPO( مل�ضتهدفة للتعايف� 

تكامل وتوافقية البيانات 5.9
�لتاأكد من �ن بياناتها قابلة للم�ضاركة و�إعادة ��ضتخد�مها وباأن تو�فقية �لبيانات تتما�ضى ب�ضكل تام مع �لإطار �لت�ضغيلي  5.9.1

لتبادل �ملعلومات بني �جلهات �حلكومية با�ضتخد�م �ملنهجيات �ملفتوحة �لقيا�ضية.
مر�جعة وتوثيق �أ�ضاليب م�ضاركة بياناتها. حيث يجب �أن ت�ضمل �ملر�جعة و�لتوثيق ذكر �ل�ضتخد�م �حلايل و�لغر�س من  5.9.2

تلك �لبيانات )على م�ضتوى �جلهة �حلكومية وعلى م�ضتوى �جلهات �لأخرى خارجها(، و�لطريقة �مل�ضتخدمة لتبادل 
�لبيانات بالإ�ضافة �إىل مدى �إمكانية ومالئمة �إعادة ��ضتخد�مها )ي�ضمل هذ� �لأمر �أية حتفظات �أو �عتبار�ت لدى �جلهة 

�حلكومية تخ�س �لنو�حي �لأمنية و�ملحافظة على �خل�ضو�ضية �ملتعلقة بالبيانات �ملتاحة(. 
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�لتاأكد من �أن بياناتها �ملتاحة للم�ضاركة حمّدثة و�أن تتجنب ت�ضمني �أي بيانات غري حمّدثة �ضو�ء �أكانت من م�ضادر  5.9.3
د�خلية �أو خارجية. عمليات �ملر�جعة يجب �أن حتدد �إذ� ما كانت خدمات �لبيانات �ملتوفرة متو�فقة مع متطلبات 

�لإطار �لت�ضغيلي لتبادل �ملعلومات بني �جلهات �حلكومية، و�ن حتدد �إمكانية دعم منهجية �لبنية �ملرتبطة باخلدمات 
)SOA( للرت�كبية و�إعادة �ل�ضتخد�م، و�أن حتدد �أي حالت تكر�ر يف تلك �لبيانات. بالإ�ضافة �إىل ما تقدم، يجب �أن 

ت�ضري نتائج �ملر�جعة كذلك �إىل �حلالت �لتي متت فيها مبادلة �لبيانات بني �جلهات �ملختلفة باألية �لربط �ملبا�ضر 
)�لربط �لنقطي �ملبا�ضر بني �جلهات(.

و�ضع خطة مل�ضاركة بياناتها مع �جلهات �لأخرى – قدر �لإمكان – من خالل خدمات م�ضاركة �لبيانات عرب من�ضة  5.9.4
�لتكامل �حلكومي )ESB( )�ضو�ء با�ضتخد�م من�ضة �لتكامل �حلكومي �ملركزية �لتي يتم �إد�رتها وت�ضغيلها من قبل 

مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات �أو �ملن�ضات �لتي يتم تطويرها من خالل �جلهة �حلكومية(. 
�تخاذ �خلطو�ت �لالزمة ل�ضتغالل خا�ضية تن�ضيق تر�كبية �خلدمات �خلا�ضة مبفهوم �لبنية �ملرتبطة باخلدمات  5.9.5

.)SOA( 

البيانات المفتوحة 5.10
�لتعامل مع �لبيانات على �أنها »متاحة للن�ضر بطبيعتها« بحيث يكون خيار حجب �لن�ضر عن �لبيانات فقط يف �حلالت  5.10.1

�ل�ضتثنائية �لتي تتعلق بالنو�حي �لأمنية و/�أو �ضعف جودة �لبيانات. ي�ضري م�ضطلح ”متاحة للن�ضر بطبيعتها“ 
�إىل �لبيانات �لتي يتم ن�ضرها لأغر��س �ل�ضتخد�م من قبل �جلهات �لأخرى؛ �لبيانات �لتي ير�د �أن تكون متاحة 

لال�ضتخد�م من قبل �جلمهور �لعام فيتم �لتعامل ب�ضاأنها بح�ضب كل حالة على حدة.
�إجر�ء عمليات �ملر�جعة لبياناتها �حلالية و�لرتتيبات �ملتخذة لن�ضر تلك �لبيانات. وكذلك �لعمل على تنفيذ خطة لن�ضر  5.10.2

�لبيانات �لتي متتلكها. على �أن تر�عي �خلطة تطبيق معايري جودة �لبيانات و��ضتخد�م �لبيانات وحقوق �لبيانات و�أمن 
�لبيانات وت�ضنيف �خل�ضو�ضية.

�لعمل على ن�ضر بياناتها على �ضكل بيانات خام غري معاجلة قدر �لإمكان. ويجب �أل حتتوي �لبيانات �ملفتوحة على �أي  5.10.3
معلومات مكررة، و�أن تكون حمدثة، و�أن ل حتتوي على بيانات غري �ضاحلة من م�ضادر �أخرى د�خل �جلهة �حلكومية.

�لتاأكد من �أن كافة �لبيانات �ملن�ضورة تخ�ضع للقو�عد �لقانونية �ملنا�ضبة ذ�ت �ل�ضلة. 5.10.4
 �لرتويج ب�ضكل فاعل عن �لبيانات �لتي تقوم بن�ضرها. 5.10.5

إدارة البيانات المرجعية وإدارة البيانات الرئيسية 5.11
�لعمل على �إد�رة و�أد�مة �لبيانات �ملرجعية بغر�س توحيد و�ضبط �ضيغ �لإدخال للبيانات و�عتماد قدر �أكرب من �لو�ضوح  5.11.1

و�ملوثوقية عند �تخاذ �لقر�ر�ت بال�ضتناد �إىل �ملعلومات. 
�لعمل على �إد�رة و�إد�مة �لبيانات �لرئي�ضية بغر�س �إيجاد �ضيغة موحدة لبيانات �لأعمال عرب وظائف و�أق�ضام �جلهة  5.11.2

�حلكومية.
�لعمل على تعريف وت�ضنيف �لبيانات �لتي متتلكها على �أ�ضا�س �أنها �إما بيانات مرجعية �أو بيانات رئي�ضية. 5.11.3
بناء وتطوير �إمكانياتها �خلا�ضة باإد�رة �لبيانات �ملرجعية و�إد�رة �لبيانات �لرئي�ضية لتحقيق متطلبات �لإد�رة  5.11.4

و�لأ�ضر�ف و�لإد�مة لهذ� �لنوع من �لبيانات )وفق �حلاجة(.
و�ضع خطة لنقل �لبيانات �ملرجعية �ىل �أنظمة �إد�رة �لبيانات �ملرجعية، وتعديل �أنظمة �ملعلومات �خلا�ضة بها للتكامل  5.11.5

مع تلك �لأدو�ت. يجب �أن ت�ضمل �خلطة جميع �لإجر�ء�ت �ل�ضرورية لتنقيح �لبيانات �ملرجعية. وكذلك �لعمل على 
حتديد �لإجر�ء�ت و�ملو�رد �لالزمة لإد�رة و�إد�مة �لبيانات �ملرجعية �لعائدة لها.

و�ضع خطة ل�ضتخال�س بياناتها �لرئي�ضية من م�ضادر �لأنظمة �ملختلفة با�ضتخد�م �لأدو�ت �خلا�ضة باإد�رة �لبيانات  5.11.6
�لرئي�ضية، وتعديل �لأنظمة لتتكامل مع تلك �لأدو�ت. يجب �أن تت�ضمن �خلطة ��ضتخد�م �آلية "�ملطابقة و�لدمج"، وو�ن 
ت�ضّم �أي�ضًا �أن�ضطة تنقيح �لبيانات. وكذلك �لعمل على �لإجر�ء�ت و�ملو�رد �ل�ضرورية لإد�رة و�إد�مة �لبيانات �لرئي�ضية 

�خلا�ضة بها.
 مر�قبة جودة وفعالية �لبيانات �ملرجعية و�لرئي�ضية �لعائد لها و�إجر�ء عمليات �لتح�ضني متى ما دعت �حلاجة. 5.11.7

إدارة الوثائق والمحتويات 5.12
�إد�رة وثائقها بالعتماد على �لن�ضق �لقيا�ضية للوثائق )قدر �لإمكان(، وخمططات �ضري �لعمل لإد�رة �لوثائق و�لبيانات  5.12.1

�لو�ضفية، مدعومًة بوجود بيئة حفظ للوثائق. و�لعمل على �إد�رة �ملحتويات �ملن�ضورة عرب �ل�ضفحات �لإلكرتونية من 
خالل نظام �إد�رة �ملحتويات.

�لقيام مبر�جعة متطلباتها �حلالية و��ضتخد�ماتها للوثائق و�إمكانيات �إد�رة �لوثائق �مل�ضاندة، وو�ضع خطة لتوحيد ن�ضق  5.12.2
�لوثائق وفق �لن�ضق �لقيا�ضية، وح�ضر جميع �لوثائق حتت قو�عد موحدة لإد�رة خمططات �ضري �لعمل، وتو�ضيف �لوثائق 
با�ضتخد�م �لبيانات �لو�ضفية �ملنا�ضبة، و��ضتخد�م بيئة حفظ وتخزين خا�ضة لإد�رة �لوثائق و�لتحكم باإجر�ء�ت وقو�عد 
�لو�ضول �إىل �لوثائق د�خل تلك �لبيئة. و�لعمل على حتديد م�ضار و��ضح لنقل �لوثائق من مكانها �حلايل �إىل بيئة �حلفظ 
و�لتخزين ليتم �إد�رتها من خالل تلك �لبيئة، على �أن تكون �لأولوية يف نقل �لوثائق �إىل بيئة �حلفظ للوثائق ذ�ت �لأهمية 

�لأكرب للجهة �حلكومية.
مر�جعة �لآلية و�ملنهجية �ملطبقة لن�ضر �ملحتويات عرب �ل�ضفحات �لإلكرتونية، وو�ضع خطة لإد�رة كافة �ملحتويات  5.12.3

�ملن�ضورة من خالل نظام �إد�رة �ملحتويات. يجب �أن تت�ضمن �خلطة حتديد وتوفري كافة �لإمكانيات و�ملو�رد �لالزمة 
لدعم �إد�رة �ملحتويات. ويجب حتديد م�ضار لنقل كافة �ملحتويات �ملن�ضورة عرب �ل�ضفحات �لإلكرتونية ليتم �إد�رتها من 

خالل نظام �إد�رة �ملحتويات.
تعريف وو�ضف �ملر�حل �ملختلفة للوثائق و�ملحتويات خالل دورة حياتها، على �أن يكون �لو�ضف �ضاماًل جلميع �ملر�حل  5.12.4

�ملتوقعة للوثائق و�ملحتويات مبا ي�ضمن �إجر�ء عمليات �لأر�ضفة للوثائق و�ملحتويات عند �نتهاء �ضالحيتها )فعاليتها( 
ومن ثم �إتالفها يف �لوقت �ملنا�ضب بعد �أخذ �ملو�فقة �خلطية من �لأر�ضيف �لوطني وح�ضب �ملتطلبات �لقانونية ذ�ت 

�ل�ضلة. 
على فريق �لعمل يف �جلهة �حلكومية )�مل�ضوؤول عن �إد�رة وت�ضغيل خدمات �إد�رة �لوثائق و�ملحتويات( �إبر�م �تفاقية  5.12.5

م�ضتوى خدمة )SLA( مع �جلهات ذ�ت �لعالقة لالتفاق على نطاق �خلدمة وم�ضتويات تقدميها.

مخازن البيانات وذكاء األعمال والتحليالت 5.13
�لتخطيط و�لعمل على ��ضتخد�م �أنظمة و�أدو�ت خمازن �لبيانات، �ملدعومة بخ�ضائ�س و�إمكانيات �لتحليل وذكاء  5.13.1

�لأعمال وذلك ل�ضياغة �لروؤية �ل�ضرت�تيجية و�لتكتيكية و�لت�ضغيلية لأعمال �جلهة �حلكومية.
�لقيام مبر�جعة وتقييم �ل�ضتخد�مات و�لإمكانيات �حلالية لإعد�د �لتقارير، وو�ضع خطة حلفظ كافة �لبيانات �ملطلوبة  5.13.2

لالأغر��س �لتحليلية و�ملتعلقة بذكاء �لأعمال يف �أنظمة خمازن �لبيانات وح�ضر �إعد�د �لتقارير من خالل تلك �لأنظمة. 
يجب �أن ت�ضمن �خلطة حتديد كافة �لإمكانيات و�ملو�رد �لالزمة لدعم خمازن �لبيانات و�إعد�د �لتقارير. يجب حتديد 
منهجية لنقل �لبيانات �ل�ضرورية �إىل خمازن �لبيانات، على �أن ير�عى �أولوية نقل �لبيانات ذ�ت �لأهمية �لأكرب )وفق 

مفهوم �إعد�د �لتقارير( للجهة �حلكومية �إىل د�خل خمازن �لبيانات �أوًل.
تطبيق جميع �لإجر�ء�ت و�ملقايي�س �لالزمة لتبني منهجية عمل مت�ضقة فيما يتعلق باإجر�ء �لتحليالت وذكاء �لأعمال عرب  5.13.3

�أق�ضام ووحد�ت �جلهة �حلكومية.
على فريق �لعمل يف �جلهة �حلكومية �مل�ضوؤول عن �إد�رة وت�ضغيل خدمات خمازن �لبيانات �إبر�م �تفاقية م�ضتوى خدمة  5.13.4

)SLA( مع �جلهات ذ�ت �لعالقة لالتفاق على نطاق �خلدمة وم�ضتويات تقدميها.
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األدوار والمسؤوليات 6.
�إن �لهدف من �إعد�د وثيقة �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات هو تقدمي �لتوجيه و�لإر�ضاد �إىل �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي مب�ضاعيهم نحو 

حت�ضنب �لإجر�ء�ت �خلا�ضة باإد�رة �لبيانات. �إن منوذج �ل�ضر�كة �لذي ميكن �أن ي�ضاهم يف جناح تلك �مل�ضاعي يعتمد ب�ضكل �أ�ضا�ضي على 
�لمتثال و�للتز�م �لكامل بالتوجيه �ل�ضرت�تيجي �ل�ضادر عن حكومة �أبوظبي، و�لتقّيد بتنفيذ متطلبات �ل�ضرت�تيجية على م�ضتوى �جلهات 

�حلكومية. 

األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 6.1
تقوم �لأمانة �لعامة للمجل�س �لتنفيذي بتوفري �لقيادة �ل�ضرت�تيجية لإد�رة �لبيانات يف كافة �جلهات �حلكومية بالإمارة. وتكلف �لأمانة 

�لعامة مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات باإد�رة �إطار عمل �إد�رة �لبيانات حلكومة �أبوظبي. ويتطلب ذلك �لتز�م كافة �جلهات 
�حلكومية بهذه �ل�ضيا�ضة ومبعايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات.

اللجنة العليا لحوكمة البيانات 6.2
�إن �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات هي هيكلية �إد�رية على �مل�ضتوى �حلكومي م�ضوؤولة عن حوكمة تطبيق �ضيا�ضة ومعايري �إد�رة �لبيانات 
يف جميع �جلهات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي، حيث تندرج هذه �للجنة يف هرم �مل�ضوؤوليات و�ل�ضالحيات ب�ضكل مبا�ضر حتت م�ضتوى 

�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، وتعترب �للجنة �أعلى �ضلطة تنفيذية م�ضوؤولة يف برنامج �إد�رة �لبيانات ولديها �ضالحية �تخاذ �لقر�ر�ت 
ب�ضاأن �لربنامج. تتاألف �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات من مدير �لبيانات �لرئي�ضي ومدر�ء �لبيانات �مل�ضوؤولني لدى بع�س �أو جميع �جلهات 

�حلكومية بالإ�ضافة �إىل م�ضوؤول تن�ضيق بغر�س �لتو��ضل و�لتن�ضيق مع �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي.

يرت�أ�س مدير �لبيانات �لرئي�ضي �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات. حيث ت�ضطلع �للجنة مب�ضوؤولية رئي�ضية وهي �حلفاظ على �لبيانات وحماية 
�أ�ضولها و�لعمل على زيادة �لفو�ئد من ��ضتخد�م �لبيانات.

يقع على عاتق �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات �مل�ضوؤوليات �لتالية )ولي�ضت للح�ضر(:

• حوكمة برنامج �إد�رة �لبيانات و�لعمل على �ضمان �إدر�ك �أهد�ف �لربنامج خالل مر�حله �ملختلفة بدًء من طرح �لربنامج و�حلفاظ على 	
�أهد�ف �لربنامج خالل فرتة �لعمل بعد �نتهاء �لربنامج )"حالة ما بعد �لتطبيق"(. ي�ضمل هذ� �لأمر على �ملهام �لتالية )ولي�ضت للح�ضر(:

�ملو�فقة على كافة �خلطط �لتنفيذية �لرئي�ضية و�عتماد �أية �ختالفات �أو تعديالت قد تطر�أ على تلك �خلطط. -
تخ�ضي�س �ملو�رد �لالزمة لإجناز برنامج �إد�رة �لبيانات و�ملو�رد �لالزمة لالإ�ضتمر�ر بتطبيق معايري �إجر�ء�ت �إد�رة  -

�لبيانات بعد �كتمال �لربنامج. 
ت�ضكيل جمموعات �لعمل �لفرعية )ح�ضب �حلاجة(. -
�لعمل على �ضمان �لمتثال لتوجيهات حكومة �أبوظبي ذ�ت �ل�ضلة باإد�رة �لبيانات. -
�لتاأكد من �أن كافة خمرجات برنامج �إد�رة �لبيانات قد مّت �إ�ضد�رها ون�ضرها على �لنحو �ملطلوب. -

• �لعمل على �ضمان �لن�ضجام �لكامل و�لتو�فق بني معمارية �لبيانات �حلكومية و��ضرت�تيجية �إد�رتها من ناحية ومع ��ضرت�تيجية حكومة 	
�أبوظبي بنطاقها �لو��ضع من �لناحية �لأخرى.

• �عتماد ��ضرت�تيجية �إد�رة �لبيانات على نطاق حكومة �أبوظبي.	
• �إن�ضاء و�إد�رة جميع من�ضات وخدمات �إد�رة �لبيانات �ملركزية )على �ضبيل �ملثال فهر�س �لبيانات �حلكومية(؛ ي�ضمل هذ� �لأمر على 	

ت�ضكيل جمموعات �لعمل �لفرعية )ح�ضب �حلاجة( لتحديد وتقييم وتوفري و�لإ�ضر�ف على من�ضات وخدمات �إد�رة �لبيانات �ملركزية.
• �لتقييم و�لتحكيم لقبول �أو رف�س مقرتحات �لإ�ضافة �أو �لتغيري على مو��ضفات �لبيانات �مل�ضرتكة �أو �لقو�لب و�ملخططات �ملعمارية 	

�أو �ل�ضوؤون ذ�ت �ل�ضلة بالنو�حي �لأمنية و�حلفاظ على خ�ضو�ضية �لبيانات �أو �أي جو�نب ��ضرت�تيجية �لأخرى متعلقة مبجال �إد�رة 
�لبيانات.

• م�ضاركة �ملعرفة و�ملعلومات مل�ضاعدة جمموعات �لعمل �لفرعية على �إد�ء و�جباتها بفعالية وكفاءة.	
• �ضمان تلبية متطلبات ومعايري �جلودة من قبل جميع �جلهات �حلكومية وفقًا ملعايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات.	

مركز أبوظبي لألنظمة اإللكترونية والمعلومات 6.3
يوفر مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات �لقيادة و�لروؤية لربنامج �إد�رة �لبيانات. ويقوم باإعد�د �ل�ضيا�ضة و�ملعايري و�لإر�ضاد�ت 

�لالزمة للتنفيذ �لفاعل لإد�رة �لبيانات يف كافة �جلهات �حلكومية.

و�ضيتوىل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات م�ضوؤولية قيادة برنامج �إد�رة �لبيانات. و�ضت�ضمل مهامه )ولي�ضت للح�ضر(، ما يلي:

• �إعد�د ��ضرت�تيجية تنفيذ وتطبيق �إجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات على م�ضتوى حكومة �أبوظبي.	
• �إعد�د و�إ�ضد�ر ومر�جعة �لوثائق �لتالية:	

�ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات حلكومة �أبوظبي )هذه �لوثيقة(. -
معايري حكومة �أبوظبي لإد�رة �لبيانات. -
�لأدلة �لإر�ضادية و�لتوجيهية �لالزمة لدعم تطبيق برنامج �إد�رة �لبيانات. -

• �لتن�ضيق �ل�ضرت�تيجي لربنامج �إد�رة �لبيانات. حيث يقوم مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات بالتن�ضيق مع �جلهات 	
�حلكومية باإمارة �أبوظبي و�ل�ضركاء �ل�ضرت�تيجيني و�جلهات �ملعنية �لأخرى ذ�ت �لعالقة وذلك بغر�س �ضمان حتقيق �أهد�ف 

�لربنامج.
• تقدمي �لدعم �لالزم لأن�ضطة ومهام �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات.	
• تقدمي �لدعم �لالزم لأن�ضطة ومهام جمموعات �لعمل �لفرعية لإد�رة �لبيانات.	
• �إعد�د وتنفيذ �لدور�ت �لتدريبية وور�س �لعمل و�حلمالت �لتوعوية �ملتعلقة باإد�رة �لبيانات للجهات �حلكومية باإمارة �أبوظبي. 	
• �إعد�د وتقدمي تقرير دوري �إىل �ملجل�س �لتنفيذي بخ�ضو�س تقدم �ضري �لأعمال و�لتوجهات �ل�ضرت�تيجية لربنامج �إد�رة �لبيانات.	
• جمع ومر�جعة وتوحيد جميع تقارير �لو�ضع �حلايل �خلا�ضة باإجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات �ملقّدمة من قبل �جلهات �حلكومية باإمارة 	

�أبوظبي.
• �لإبالغ و�لتنبيه )عند �ل�ضرورة( عن �ملمار�ضات �خلطرية و�خلاطئة و�ل�ضوؤون �لهامة �ملتعلقة باإد�رة �لبيانات ورفعها �إىل �جلهات 	

�ملخت�ضة.
• تقييم �أعمال تنفيذ بر�مج �إد�رة �لبيانات يف �جلهات �حلكومية باإمارة �أبوظبي و�ل�ضو�بط �لإد�رية �ملرتبطة بالتنفيذ. 	
• تقييم �ملعايري �لتقنية و�ل�ضو�بط ذ�ت �ل�ضلة باأنظمة �ملعلومات لدى جميع �جلهات �حلكومية باإمارة �أبوظبي. 	
• �إن�ضاء و�إد�رة خدمات مركزية م�ضاندة على م�ضتوى حكومة �أبوظبي لأغر��س تنفيذ برنامج �إد�رة �لبيانات.	

مجموعات العمل الفرعية إلدارة البيانات 6.4
يتم ت�ضكيل وتكليف جمموعات �لعمل �لفرعية لإد�رة �لبيانات بح�ضب ما تقت�ضيه �حلاجة من قبل �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات. وقد 
يتم ت�ضكيل جمموعات �لعمل لأغر��س و�أهد�ف متعددة ومتنوعة )على �ضبيل �ملثال �إد�رة �لبيانات �لرئي�ضية، فهر�س �لبيانات، منذجة 

�لبيانات، �حلوكمة، �لخ( حيث تتاألف جمموعات �لعمل من جمموعة فرعية مكونه من ممثلني عن مدر�ء �لبيانات يف �جلهات �حلكومية 
تبعًا ملجالت �خت�ضا�ضهم ونطاق عملهم، ومن �ملمكن �أن يتم ت�ضنيف جمموعات �لعمل تبعًا لأ�ضناف/جمالت �خلدمات �ملعرفة من قبل 

�ملجل�س �لتنفيذي )مثاًل، �ملو��ضالت، �ملاء و�لكهرباء، �ملالية، �لطاقة، �ل�ضحة، �لخ(. تعد جمموعات �لعمل �لفرعية لإد�رة �لبيانات مبثابة 
هيئات ��ضت�ضارية وقنو�ت لتبادل �ملعلومات، ولي�س ملجموعات �لعمل �لفرعية �ضالحيات �تخاذ �لقر�ر�ت.

ت�ضطلع جمموعات �لعمل �لفرعية باملهام و�مل�ضوؤوليات �لتالية )ولي�ضت للح�ضر(:

• حتليل وحتديد وتقييم وتوفري و�لإ�ضر�ف على تطبيق �ملن�ضات و�خلدمات �ملركزية �خلا�ضة باإد�رة �لبيانات.	
• تقدمي �مل�ضورة �ل�ضت�ضارية للجهات �حلكومية �لتي تقوم بتنفيذ �مل�ضاريع ذ�ت �ل�ضلة مبجالت معينة يف �إد�رة �لبيانات.	
• تقدمي معلومات من و�قع �لتطبيق �لفعلي )بيئة �لتطبيق( لربنامج �إد�رة �لبيانات حول �لتحديات و�لفر�س �ملحتملة للتطبيق لدى 	

�جلهات �حلكومية باإمارة �أبوظبي.
• تلقي �لتحديثات عن و�ضعية وحالة برنامج �إد�رة �لبيانات من مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات وتعميم ون�ضر �لنقاط 	

�لرئي�ضية �لو�ردة فيها �ضمن �جلهات �حلكومية �لتي يعملون فيها.
• مر�جعة م�ضودة �لوثائق ذ�ت �ل�ضلة باإد�رة �لبيانات قبل ن�ضرها.	
• �مل�ضاركة باملعلومات وتبادل �خلرب�ت ومفاهيم �أف�ضل �ملمار�ضات �ملطبقة مع نظر�ئهم يف �جلهات �حلكومية �لأخرى.	
• رفع تقارير حول �أن�ضطة جمموعة �لعمل �لفرعية �إىل �للجنة �لعليا حلوكمة �لبيانات.	
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الجهات الحكومية 6.5
يقع على عاتق �جلهات �حلكومية يف �لإمارة م�ضوؤولية �ضمان تنفيذ برنامج �إد�رة �لبيانات وتطبيقه د�خل �لإد�ر�ت �لتابعة لها، بهدف 

حماية �أ�ضول �لبيانات �لتابعة لتلك �جلهات.

ويتعني على �جلهات �حلكومية ما يلي )ولي�ضت للح�ضر(: 

• تعيني مدير بيانات خا�س باجلهة �حلكومية و�إن�ضاء وحدة تنظيمية م�ضاندة لإد�رة �لبيانات )ح�ضب ما تقت�ضيه �حلاجة، بناء على حجم 	
�جلهة �حلكومية، ودرجة تعقيدها وجمموعة �خلدمات �لتي تقدمها وحجم �ملخاطر ذ�ت �ل�ضلة بعملها(.

• ت�ضكيل جلنة حلوكمة �لبيانات، يعقد �جتماعاته ب�ضكل دوري ومنتظم، من �جل �لإ�ضر�ف �لتنفيذي على برنامج �إد�رة �لبيانات �خلا�س 	
باجلهة و�أعمال ومهام مدير �لبيانات �ملكلف لدى �جلهة.

• �إعد�د �ضيا�ضة �إد�رة �لبيانات على م�ضتوى �جلهة �حلكومية، ومر�جعة مدى تو�فق �لإجر�ء�ت �ملطبقة لدى �جلهة مع متطلبات تنفيذ 	
�ل�ضيا�ضة �ضمن نطاقها.

• ت�ضنيف �أً�ضول بيانات �جلهة �حلكومية )مبا فيها �أنظمة �ملعلومات( ��ضتنادً� �إىل ح�ضا�ضية و�أهمية تلك �لأ�ضول بالن�ضبة للجهة 	
�حلكومية ب�ضكل خا�س �أو حلكومة �أبوظبي ب�ضكل عام.

• و�ضع خطة �ضاملة لربنامج �إد�رة �لبيانات بحيث تكون د�عمة للخطة �ل�ضرت�تيجية للجهة مع �ضمان توفري �ملو�رد �لالزمة لتنفيذ خطة 	
برنامج �إد�رة �لبيانات.

• تطبيق جمموعة من �ملعايري �مل�ضرتكة على م�ضتوى �جلهة لدعم خطة برنامج �إد�رة �لبيانات.	
• تطبيق جمموعة من �ملعايري �ملعدة خ�ضي�ضًا لأنظمة �ملعلومات ح�ضب ما تقت�ضيه �حلاجة.	
• تدريب م�ضتخدمي وم�ضريف �أنظمة �ملعلومات على �أد�ء م�ضوؤولياتهم و�ملهام �ملنوطة بهم فيما يتعلق باإجر�ء�ت �إد�رة �لبيانات.	
• تبادل �ملعلومات ذ�ت �ل�ضلة بالو�ضع �حلايل لربنامج �إد�رة �لبيانات مع �أ�ضحاب �لعالقة.	
• تقدمي �لدعم �لالزم �إىل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات عند قيامه باإجر�ء �لختبار�ت و�لتقييم لو�ضعية برنامج �إد�رة 	

�لبيانات لدى �جلهة وتزويد مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات باملدخالت �ملطلوبة لتحقيق �لغر�س من �إجر�ء�ت �لختبار 
و�لتقييم.

• رفع تقارير �لإجناز �إىل مركز �أبوظبي لالأنظمة �لإلكرتونية و�ملعلومات ب�ضورة دورية ومنتظمة عن و�ضعية برنامج �إد�رة �لبيانات 	
��ضتنادً� �إىل �أهد�ف خطة �لربنامج و�ملقايي�س �لرئي�ضية �لأخرى.

• بناء �لقدر�ت �لالزمة يف �جلهة �حلكومية لدعم �أهد�ف برنامج �إد�رة �لبيانات حلكومة �أبوظبي.	


