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 المقدمة

 

بتوفير جميع أنواع البيانات اإلحصاااةية عن الاواهر الممتمةية الملتةفة اااواق اادتصااادية  يزداد اهتمام إمارة أبوظبي

وى منها أو ااجتماعية أو الساانانية أو ريرها من الاواهرو وباعتباره المصاادر الوحيد لءحصاااقات الرااامية عة  مساات

مل الةومفاهيم التي تتةةق بمنهميات أبوظبي عة  ااااتنماج جميع األدلة والتصاااني  –اإلمارة، يةمل مركز اإلحصاااق

 ااحصاةي والمودة والمؤشرات اإلحصاةية والبيانات الوصفيةو 

وهذه األدلة هي األداة الرةيسااة لةردابة عة  النطاااح اإلحصاااةي ومنتماتم في إمارة أبوظبي بمميع مراحةم، وإدارة 

ات ومفاهيم موحدة من دبل جميع منتمي الناام اإلحصااااةي عة  مساااتوى اإلمارةو كما أد اااااتلدام أدلة ومنهمي

هات بين جميع الم ومستلدمي البيانات اإلحصاةية في اإلمارة يةزز من مستوى التنسيق والتنامل وتبادج المةةومات

البيانات  والدواةر المةنية، وتحديد أدوار ومساااؤوليات هذه المهات كحس حساااا اختصااااصااام، كما يرفع من جودة وددة

 ية ويمنع تضاربهاووالمنتمات اإلحصاة

بطاااأد بالبيانات المفتوحةب في إحار حرل المركز عة  تحقيق أحد أهدافم ااااااتراتيمية ه الوثيقة ويأتي إححق هذ

المتمثةة في ضااااماد جودة البيانات والمنتمات اإلحصاااااةية اااااةيسا إل  توحيد المفاهيم والمةايير اإلحصاااااةية عة  

درات اإلحصاااةية لةمهات الحنومية في اإلمارة، ومساااعدة هذه المهات عة  مسااتوى إمارة أبوظبي، وبناق وتةزيز الق

 إعداد اإلحصاقات الرامية ونطرها عة  أااس مةايير موحدة ومنهميات إحصاةية مةتمدو

 

 :الوثيقة هذه من الغرض

 ذهه حبيةة وتحديد أبوظبي، إمارة في المفتوحة البيانات لمواصفات عام إحار وضع إل  اإلرشاادية الوثيقة هذه تهدف

 هذه تهدف كماو البيانات من النوع هذا تماه أبوظبي-اإلحصاق مركز ومساؤولية اااتلدامها، وحرق ومصاادرها البيانات

 نطاااار عند بها االتزام أهمية المركز يرى التي األاااااااااااية والمبادئ الةامة الموجهات ممموعة عرض إل  الوثيقة

 المفتوحة البيانات

 

 :الوثيقة نطاق

 لءحصااقات الوحيد المصادر هو المركز فإد ،أبوظبي-اإلحصااق مركز إنطااق بطاأد 2002 لسانة 7 ردم القانود بحساا

 مدهايةت التي اإلحصاةية والتصااني  واألدلة والمفاهيم المنهميات فإد وبذلك أبوظبي، إمارة مساتوى عة  الراامية

 هذه من وانطحدساو أبوظبي إمارة بطااااأد الرااااامية البيانات من نوع ألي المنتمة المهات لمميع مةزمة تنود المركز

 مارةإل بالنساابة المفتوحة البيانات بطااأد المةتمد الةام واإلحار الرااامي المفهوم يمثل الوثيقة هذه فإد المةطيات،

 المحةية الحنومية لةمهات يمنن كما ،أبوظبي-اإلحصاااااق مركز هو األوّج المقاام في الوثيقاة بهاذه والمةنيو أبوظبي

 وبها اللاصة المفتوحة البيانات إل  الوصوج اجراقات وضع عند الوثيقة بهذه اااترشاد
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 :المفتوحة البيانات مفهوم

، فإد البيانات المفتوحة هي تةك البيانات المتاحة ممانسا لنافة المسااااتلدمين، أبوظبي-اإلحصاااااقباالنسااااباة لمركز 

والمنطااورة بصاايغة مةفات يسااهل تحميةها وتداولها ومةالمتها، ويمنن ألي فرد الوصااوج إليها بسااهولة وااااتلدامها 

يز ديم الطاافافية وتةايم وإعادة ااااتلدامها ونطاارها بحرية ومن دود أي ديود تقنية أو مالية أو دانونية، من أجل تةز

 تحفيز اإلبداع واابتنار والنمو اادتصاديو وااتلدامهم لةبيانات واإلحصاقات من أجل مطاركة الممهور 

األفراد الباحثين عن ويطااامل  لك والفئات المساااتهدفة بالبيانات المفتوحة هم مساااتلدمي البيانات بطااانل عام، 

ية، وااااتطااريين والمستثمرين ورجاج األعماج، والداراين والباحثين مةةومة حوج إجراقات ودرارات المهات الحنوم

 وتوالدرااافي المماات المتةددة، والمطورين لةتطبيقات والحةوج البرممية، والمؤاسات اللاصة المةنية بالبحوث 

ت لةممهور، فهناك إد اتباع اايااة البيانات المفتوحة ا يةني بأي حاج نطر كل ما تمةنم المهة من بيانات ومةةوما

بيانات ااااريّة أو إفرادية دد يتسااابا النطااا  عنها في إلحاق أضااارار باألمن القومي أو المصاااةحة الةامة، أو بالمهة 

نفسها، أو بمهات أخرى، أو انتهاك خصوصية األفراد والمؤاسات، أو دد تتةارض مع مصالح الدولة أو تلال  اإلجراقات 

او ورالبسا ما تنود تةك البيانات المحاورة مصاانفة بأنها ااارية، أو رير دابةة لةنطاار، القانونية والتطااريةات المةموج به

نارسا لتأثير نطاارها في األمن القومي والناام الةام، أو انتهاك المةنية الفنرية وحقوق الناشاار، وأي حقوق تةاددية أو 

ا المةةومات الت ي تضااار بالصاااحة والساااحمة الةامة أو تنتهك التزامات دولية، أو أاااارار تماريةو وتندرح تحل  لك أيضاااس

 اللصوصية الطلصية بطنل مباشر أو رير مباشرو

، تةتبر جميع المةةومات أبوظبي-اإلحصاقبطاأد إنطااق مركز  2002لسانة  7من القانود ردم  23وبحساا المادة ردم 

حنومية األخرى والمتةةقة بأي والبيااناات الفردياة، التي يتم جمةهاا أو حفاهاا من دبال المركز أو من دبال المهاات ال

مساح أو تةداد إحصااةي اارية، وا يموز لةمركز وا ألي من الةامةين بم نطرها أو اححع أي شلو أو جهة عامة أو 

 خاصة عةيها أو النط  عنها، أو ااتلدامها ألي ررض رير 

 

بيانات فردية حفاظسا عة   ظهار أياألرراض اإلحصااةية فق.و كما يةتزم المركز عند نطاره لءحصااقات الرامية بةدم إ

 اريتها
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 :المفتوحة البيانات إتاحة مبادئ

 اآلتية األاااية المبادئ مراعاة المفتوحة البيانات إتاحة عند يتةين : 

 و وادعال عن متنامةة صورة يةنس بما ممنن؛ حد أدص  إل  منتمةة عنها اإلفصاح يتم التي البيانات تنود أد 

 لتيا النيفية بطأد والتفاصيل المهة، جمةتها التي البيانات هي عنها اإلفصاح يتم التي البيانات تنود أد 

 و بها ُجمةل

 نهاع اإلفصاح يتم وأد إبطاق، دود المطةوب الودل في لةممهور متاحة عنها اإلفصاح يتم التي البيانات تنود أد 

 تبرية التي لةبيانات األولوية تةط  أد يما كما ممننسا،  لك كاد مت  ومةالمتها جمةها وفور يمنن ما بأارع

ا الودل عنصر  و ااتلدامها بالنسبة حسااس

 وايةة أية أو اإلنترنل شبنة خحج من ممنن، ددر بأدص  المفتوحة البيانات إل  الوصوج اهولة ضماد 

 حديثة تننولوجية

 واآللي والتحةيل لةمةالمة دابةة مةفات صيغ في المفتوحة البيانات نطر يتم أد 

 في إليها الوصوج شلو ألي يمنن حيث المفتوحة، البيانات إل  الوصوج إمنانية في تمييز أي وجود عدم 

 وبذلك لةقيام تبرير تقديم أو نفسم تةري  اشتراح دود ودل أي

 إعادة أو ااتلدامها مسبق ترخيو أو شروح أي دود ومن الةامة المةنية من كنوع المفتوحة البيانات اتاحة 

 ونطرها

 شبنة عة  متوافرة البيانات هذه تنود وأد لمفتوحة، البيانات إتاحة في ااتمرارية هناك تنود أد يما 

 وداةم بطنل أرشي  في اإلنترنل

 من يحد اوف رمزية كانل ولو حت  راوم فرض ألد تنالي ، أي دود من ممانسا لةممهور البيانات إتاحة 

 والبيانات هذه إل  الوصوج
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 :المفتوحة البيانات إتاحة توجيهات

 طويرالت في المؤاسات رربة تةنس التي الراةدة اإلحصاةية المماراات أحد المفتوحة البيانات ايااة تةد 

 افيةشف بنل ومةةومات بيانات من يحتاجونم ما كل وتوفير مةها المتةامةين عة  اانفتاح خحج من المستمر

 و الةامة اللدمات تقديم في والطفافية النفاقة يةزز بما وتودةاتهم، لمتطةباتهم تةبيتها وضماد ووضوح

 اتومةةوم بيانات نطر تتبن  أد يمننها الحنومية ورير الحنومية وشبم الحنومية المهات جميع فإد وبذلك 

 المهة من المنتمة والمةةومات البيانات  لك ويطملو ملتةفة ألرراض مفتوحة بصورة عمةها بمماج تتةةق

 القوانين عن ومةةومات واإلنمازات والمطروعات اإلدارية المةةومات في وتتمثل اختصاصها، وبحسا نفسها

 7 ردم القانود مع البيانات هذه حبيةة تةارض عدم بطرح نفسها، المهة عمل بطبيةة اللاصة والتطريةات

 وأبوظبي-اإلحصاق مركز إنطاق بطأد 2002 لسنة

 المفتوحة البيانات إتاحة عند بالتوجيهات التالية االتزام الحنومية المهات من ويتودع : 

 يةالمةن المهة وأنططة خدمات المنطورة البيانات وتغطي اإللنتروني، المودع خحج من البيانات إتاحة يتم أد 

 ولةمتةامةين ديمة  ات تنود أد شأنها من والتي

 صساترخي المستلدمين تمنح التيب المفتوحة البيانات ايااةب عة  المفتوحة البيانات صفحة تحتوي أد 

ا  ودانونية أو مالية أو تقنية ديود أي دود ومن بحرية ونطرها ااتلدامها وإعادة البيانات ااتلدام واضحس

 والمفتوحة البيانات الوصوج من يتمننوا حت  أنفسهم تةري  أو بالتسميل األفراد ديام اشتراح عدم 

 وعالية جودة و ات فيها وموثوق حديثة المنطورة والمةةومات البيانات تنود أد 

 (والتسميل حةا: المثاج ابيل عة ) عواةق أية دود من لةبيانات الوصوج من المتةامةود يتمنن أد 

 ها،وتحمية ونسلها ومةالمتها تداولها يسهل مةفات وبصيغة دراقتها تسهل بصورة منطورة البيانات تنود أد 

 ولةمستلدمين النامةة الحرية تةطياد لنونهما واكسل وورد من كل المفضةة الصيغ ومن

  من ممنن هو ما كل وإتاحة المنطورة، البيانات في الرأي إبداق إمنانية المودع زوار أو لةمتةامةين يتاح أد 

 مثل اتالبيان تةك منادطة فيها يتم إلنترونية لمنابر وصحت ووضع البيانات، مستلدمي مع التفاعل منصات

 وااجتماعي التواصل دنوات من وريرها فيسبوك وصفحات والمدونات المنتديات

 ةمةيةب البدق دبل لتحميةها الحزم الزمن وكذلك البيانات مةفات وأحمام أنواع مةرفة إمنانية المودع لزوار يتاح أد 

 ولذلك التنبيم يما لتطغيةم، متلصو برنامج إل  يحتاح المة  كود حالة وفي التحميل،

 ودانونيا عنها المسؤولة المهة عاتق عة  المنطورة والمةةومات البيانات مسؤولية تقع 

 النافية الصالحية ومنحم المهة في الموظفين كبار ألحد وإدارتها المفتوحة البيانات إتاحة مسؤولية إاناد 

 وبذلك لةقيام
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 :عامة إرشادات

 اجتماعية أو ادتصادية أو تةاددية أو ايااية أو دانونية ديود وجود عدم من أوّاس  التأكد يما بيانات أي نطر دبل 

 و مفتوحة كبيانات لةممهور البيانات نطر عة  ثقافية أو

 ومباشرة رير أو مباشرة بصورة شلو أي هوية تةرف دد التي المةةومات من خالية البيانات أد من التأكد 

 وأخرى جهات أو جهة أي مةنيتها في تطارك وا نفسها لةمهة مةنيتها تتبع البيانات أد من التأكد 

 وإليها الوصوج أو البيانات ااتلدام آخر لطرف حصري ترخيو وجود عدم من التأكد 

 ودالقان  لك في بما والةواةح؛ لةقوانين وفقاس  بم مسموح وااتلدامها لةممهور البيانات نطر أد من التأكيد 

 وأبوظبي-اإلحصاق مركز إنطاق بطأد 2002 لسنة 7 ردم

 والحزمة الضواب. كافة وتنفيذ المةنية المهة في عنم ينوب من أو المةةومات أمن مسؤوج موافقة من التأكد 

 ومسبقة شروح أو ديود أو راوم تحصيل دود لةممهور متاحة البيانات أد من التأكد 

 واآللية لةمةالمة دابةة بصيغة متاحة البيانات أد من التأكد 

 

 :خاتمة

 بياناتال ايااة انتهاح في الراربة الحنومية لةمهات األدن  الحد الوثيقة هذه تضمنتها التي الةامة التوجيهات تمثل

 هذه جدية التوجيهات بهذه االتزام ويةنس عام، بطنل البيانات ومستلدمي المتةامةين من جمهورها مع المفتوحة

 وللدماتها المستمر والتطوير المتةامةين مع الثقة زيادة في ثمارها من واااتفادة السايااة هذه إنماح في المهات

 لسيااةا تمةيم لما وفقسا مستقبحس  ممالها توايع يمنن المساتمر، لةتطوير مفتوحة فإنها الوثيقة هذه أد إل  وبالنار

 والصةة  ات والمستمدات أبوظبي إمارة لحنومة الةامة
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 :المصادر

 :التالية المصادر إل  الوثيقة هذه إعداد في اااتناد تم

 وأبوظبي -اإلحصاق مركز إنطاق بطأد 2002 لسنة( 7) ردم القانود

 وأبوظبي إمارة في اإلحصاةي الةمل تنايم بطأد 2011 لسنة( 1) ردم التةميم

 2012 أبوظبي، -اإلحصاق مركز عن الصادر والطفافية واللدمة التةاود ميثاق

 2016 أبوظبي، -اإلحصاق مركز عن الصادر اإلحصاةي الةمل مماراة أخحديات ميثاق

 2016 أبوظبي، -اإلحصاق مركز عن الصادر اإلحصاةي الةمل مماراة دواعد

 

 :األخرى المصادر

 2010 فبراير اإلحصاةية، البيانات نطر دليل: واإلحصاق لةتنافسية ااتحادية الهيئة

 اإلمارات دولة في الحنومية لةمهات المفتوحة البيانات لمواصاااافات اإلرشااااادي الدليل: اإللنترونية اإلماارات حنوماة

 و2011يناير األوّج، اإلصدار المتحدة، الةربية

 

 

 


