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 مقدمة

الغرض لسياسة املعدة هلذا يف إطار السعي لتطبيق أفضل املامرسات املمكنة يف جمال حوكمة البيانات احلكومية، ويف ضوء ا

قابال للتطبيق من قبل و واضحا نقدم هذا الدليل ليكون منهجا إجرائيا (،السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية)

 حلوكمة البيانات وإدارهتا. املؤسسات واجلهات احلكومية املختلفة

اءات التي يوىص باتباعها من قبل واإلجر خطوات واضحة مرتكزة عىل أفضل املامرساتيتناول هذا الدليل 

 .)السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية(اجلهات احلكومية لضامن استيفائها للمتطلبات الواردة يف 

حلوكمة البيانات لدهيا بشكل سلس  يمكن أن تتبعها اجلهات احلكومية منطقية،احل مر ستلقد تم تقسيم العمل إىل 

 :التايل تتمثل يفهذه املراحل ، ة حياة البيانات من البداية إىل النهايةشامال لكل مراحل دور ومتدرج

 ، وتشمل التايل:ديد اإلجراءات واألدوار الالزمة حلوكمة البيانات يف اجلهات احلكوميةحت املرحلة األوىل: .1

 .تشكيل فريق حوكمة البيانات.  1.1

 .خطة ومعايري حوكمة البيانات اعتامد.  2.1

 .سؤوليات عىل فريق حوكمة البياناتتوزيع امل.  3.1

 وتشمل التايل: إعداد خارطة طريق حوكمة البيانات داخل اجلهات احلكومية، املرحلة الثانية: .2

 .اإلجراءات املقرتحة لوضع خارطة طريق حوكمة البيانات.  1.2

 حمتويات خارطة طريق حوكمة البيانات..  2.2

 ، وتشمل التايل:ململوكة للجهات احلكومية، وحتديد أولوية العمل عليهاحرص جمموعات البيانات ا املرحلة الثالثة: .3

 .أنواع البيانات املستهدفة باحلرص.  1.3

 .إجراءات إعداد سجل احلرص.  2.3

 . املراجعة والتطوير.3.3

 وتشمل التايل: معايري وإجراءات حتديد األولويات، املرحلة الرابعة: .4

 .معايري حتديد األولويات.  1.4

 .إجراءات حتديد األولويات.  2.4
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 :إجراءات امتثال البيانات املرحلة اخلامسة: .5

 .حتديد األدوار واإلجراءات.  1.5

 .تصنيف البيانات.  2.5

 . اختيار الصيغ التنسيقية للبيانات.3.5

 . إضافة البيانات الوصفية للبيانات.4.5

 : نرش ومشاركة البيانات:السادسة املرحلة .6

 يانات.هيز البجت. 1.6

 . املصادقة عىل نرش البيانات.2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gia.gov.ly/
http://www.gia.gov.ly/


 

 5 

 www.gia.gov.ly     – 2022 –إصدار اهليئة العامة للمعلومات  – احلكومية الدليل الوطني للبيانات

 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

 .  آلية النرش واملشاركة3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات احلكومية.( مراحل حوكمة 1)شكل

، مع األخذ يف االعتبار كوهنا غري ملزمة، فقد ختتار إحدى اجلهات أعالهاإلجراءات املذكورة حزمة يويص هذا الدليل باتباع 

 .السياسة العامة حلوكمة البيانات احلكوميةمة البيانات، وذلك مقبول برشط امتثال ما تقوم به ملعايري منهجها اخلاص حلوك

 

املنهجية املوحدة للتعامل مع البيانات يف اجلهات واملؤسسات احلكومية وفقا لام جاء يف السياسة الوطنية توضيح وسيتم 

 كمرجعية عامة. رة عن اهليئة العامة للمعلوماتحلوكمة البيانات احلكومية الصاد

 

 

 

 

تحديد االجراءات-1
واألدوار الالزمة 

.  لحوكمة البيانات

تشكيل فريق حوكمة 
.البيانات

اعتماد خطة ومعايير 
.حوكمة البيانات

توزي    ع المسؤوليات 
عىل فريق حوكمة 

.البيانات

إعداد خارطة -2
طريق حوكمة 

.البيانات

حة  اإلجراءات المقير
لوضع خارطة طريق 

.حوكمة البيانات

محتويات خارطة 
طريق حوكمة 

.البيانات

حرص مجموعات -3
وتحديد ،البيانات

اأولويات العمل عليه

أنواع البيانات 
.المستهدفة بالحرص

إجراءات إعداد سجل 
.الحرص

.المراجعة والتطوير

معايير وإجراءات  -4
تحديد األولويات

معايير تحديد 
.األولويات

إجراءات تحديد 
.األولويات

إجراءات امتثال -5
البيانات

تحديد األدوار 
.واالجراءات

.تصنيف البيانات
اختيار الصيغ 

.اتالتنسيقية للبيان
إضافة البيانات 

.الوصفية للبيانات

نشر ومشاركة -6
البيانات

ز البيانات .تجهير
المصادقة عىل نشر 

.البيانات
.آلية النشر والمشاركة
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 األدوار الالزمة حلوكمة البيانات يف اجلهات احلكومية:اإلجراءات وحتديد املرحلة األوىل:  .1

عىل فريق ذه العملية، حيث يقوم العمل عىل حتديد اإلجراءات واألدوار هليعتمد نجاح حوكمة البيانات بشكل أسايس 

جيب عىل كل جهة حكومية تشكيله وتطويره بشكل دوري لضامن نجاح عملية احلوكمة، ثم  الذيحوكمة البيانات، 

إعداد واعتامد خطة ومعايري احلوكمة داخل اجلهة بام يتناسب مع طبيعة البيانات لدهيا، ثم التوزيع املتوازن واملدروس 

 فريق احلوكمة ليتم العمل بشكل متسق للوصول إىل األهداف. لألدوار داخل

 تشكيل فريق حوكمة البيانات:. 1.1

 السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكوميةالطرق لتطبيق مسؤولية حتديد أفضل  جهة حكومية يقع عىل عاتق كل

قدرات هذا الفريق من ف حجم وومن الطبيعي أن خيتل. تشكيل فريق حوكمة البيانات لدهياويشمل ذلك لدهيا، 

يفضل و .جهة إىل أخرى، تبعا حلالة وحجم البيانات لدهيا، ومدى أمهية هذه البيانات واخلدمات القائمة عليها

 :أو ما يعادهلا  ،عىل األقل عىل األدوار التاليةحلوكمة البيانات أن حيتوي كل فريق 

 ( مكونات فريق حوكمة البيانات1اجلدول )

 الدور الوصف االسم

رئيس فريق حوكمة 

 البيانات

ر يفضل أن يكون من جملس إدارة اجلهة، أو أحد كبا

املسؤولني فيها، الذين يتمتعون بالصالحيات 

الكافية، والقدرة عىل التواصل مع كل مستويات 

ناسبة اهلرم اإلداري، والقدرة عىل اختاذ القرارات امل

 يف احلاالت العاجلة واحلرجة.

عن وضع اسرتاتيجية وسياسات كام أنه مسؤول 

اف إدارة البيانات اخلاصة باجلهة احلكومية، واإلرش

انات عىل تنفيذ املبادرات التي تساهم يف إدارة البي

ت بفعالية، والعمل عىل تبادل البيانات بني اجلها

م احلكومية بطريقة آمنة وموثوقة لتطوير طرق تقدي

 وإتاحتها.اخلدمات واستخدامها 

وكمة البيانات، ونرش قيادة فريق ح

وتطوير وحتسني إجراءات حوكمة 

البيانات وتبادهلا لتحقيق األهداف 

 االسرتاتيجية للجهة.
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 البيانات مدير

ة البيانات بمعرفة جيدة بطبيع مديرجيب أن يتمتع 

ة عمل اجلهة واألدوار والعمليات داخلها، باإلضاف

إىل معرفته بمراحل حوكمة البيانات، وخلفية 

  جيدة حول البيانات.معرفية 

فيذية تناط هبذا الدور مسؤولية إدارة اإلجراءات التن

لية وبرنامج إدارة بيانات اجلهة، ويعمل حتت املسؤو

ويرشف عىل . رئيس فريق حوكمة البياناتاملبارشة 

 ويقوم بعمليات التوجيه والدعم مهنديس البيانات

بسجالت حرص  واملراجعة لألعامل املتعلقة

بيانات وحتديد األولويات وتصنيف جمموعات ال

 البيانات وحتديد مستوى امتثال البيانات.

 ويضطلع أيضًا بمسؤولية التأكد من جاهزية ودرجة

موثوقية ومستوى األمان لبيانات اجلهة ودقة 

ليها البيانات الوصفية وتوافرها وإمكانية االطالع ع

واستخدامها يف الوقت املناسب لدعم إجراءات 

 يه حتليل البيانات الختاذ القرار.اجلهة وتوج

ويعمل حتت  رئيس الفريق،ينوب عن 

ويتحمل مسؤولية  ،مسؤوليته املبارشة

إدارة اإلجراءات التنفيذية وتنسيق 

هود واألنشطة الالزمني لضامن اجل

السياسة االمتثال وتطبيق معايري 

 .الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية

 البيانات مهندس

ت هو شخص يمتلك القدرة عىل البيانا مهندس

، فهم البيانات، وقيمتها، وكيفية مجعها وتوظيفها

 .واحلفاظ عىل جودهتا

وهو عادة ما يكون من املهندسني التقنيني يف 

  ختصصات احلاسوب وتقنية املعلومات.

يانات املسؤولية الفنية عن الب مهندس البياناتيتوىل 

لتحقيق العمل عىل البيانات وخاصة املسؤولية عن 

 . للنرش واملشاركة معايري االمتثال، وجتهيزها

يكون مهام مهنديس البيانات مهاما 

تنفيذية تقنية، ويتعاملون بشكل مبارش 

مع مصادر وخمازن البيانات يف اجلهة، 

ويقومون بشكل فعل بكل العمليات 

 عىل البيانات.
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طبيعة اإلجراءات واألدوار، وإعدادات البنية التحتية وبام أن اجلهات ختتلف يف كمية البيانات، وعدد املوظفني، و

عىل األقل  بياناتوينصح بتعيني مهندس ، يرتك هلا تقدير أعداد مهنديس البيانات يف فريق حوكمة البيانات لدهيا

، ثم يتم تقدير املناسب حلجم لكل مصدر معلومات، أو جمموعة بيانات ختص أحد األقسام أو التقسيامت يف البداية

 وظائف أو أدوار اقرتاح يمكن للجهة، كام عمل والبيانات من حيث تقليص أو زيادة أعداد مهنديس البياناتال

 للقيام بعملية حوكمة البيانات لدهيا. جديدة أو مسميات

من قبل موظفني يتمتعون باملعرفة الكافية واملهارات املطلوبة لتأدية املسؤوليات األدوار واملهم أن يتم تنفيذ 

 .  ل عىل الوجه األكملالعم

 . اعتامد خطة ومعايري حوكمة البيانات:2.1

ة للتعامل مالسياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية، باالستناد إىل عدد من املبادئ والقيم احلاك ِصيغتلقد 

ها يف كل مع البيانات احلكومية، هذه املبادئ جيب أن تكون معلومة لدى كل اجلهات احلكومية، كام جيب تضمين

 (2)ص هذه املبادئ يف اجلدول الربامج واإلجراءات املتعلقة بجميع مراحل حوكمة البيانات لدهيا، يمكن تلخي

 ( مبادئ وقيم حوكمة البيانات احلكومية2اجلدول )

 الشفافية: .1

كمة البيانات، الشفافية يف تبادل البيانات واملعلومات مبدأ مهم وجوهري ألي سياسة شاملة حلو

ا ملك لتلك اجلهة فيجب أال ينظر إىل البيانات التي تم مجعها أو انتاجها من قبل أحد اجلهات بأهن

بارات وحدها، بل جيب ان تكون متاحة للتداول مع جهات أخرى وفق حدود اخلصوصية واالعت

 األمنية والقانونية املنظمة هلذه العملية.

امللكية  .2

 الفكرية:

ة ومشاركة حاهبا جيب عدم انتهاكه حتى مع وجود مبدأ الشفافيامللكية الفكرية حق أصيل ألص

اجهم البيانات، بل البد من وضع ترشيعات تنظم وحتفظ حقوق األفراد واملؤسسات يف إنت

 اإلبداعي.

خصوصية  .3

 البيانات:

حيث جيب أخذ قبل مشاركة البيانات واملعلومات، جيب النظر يف خصوصية البيانات مسبًقا، ب

 ستخدامها.قبل مشاركتها وا هذه البيانات وتصنيفها إىل املستوى املناسب موافقة مالكي

 :التكامل .4

بيانات فيام بينها، تسعى احلكومة وخمتلف جهاهتا إىل بناء نظام موحد للربط الشبكي، هبدف تبادل ال

ك املحددة، لذل وتسهيل عملية الولوج واستخدام البيانات واملعلومات التابعة هلا وفق السياسات

ينها ووضع تتحمل كافة اجلهات احلكومية مسؤوليتها لتمكني وتعزيز مشاركة البيانات فيام ب

 االسرتاتيجيات واخلطط واآلليات لتسهيل هذه العملية واملشاركة فيها بفعالية.
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 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

حتديد  .5

 املسؤوليات:

علومات غري ت واملمن املهم معرفة أن اكتامل البيانات وصحتها أمر مهم للغاية، فقد تؤدي البيانا

خلطوات الالزمة االدقيقة إىل آثار كارثية، لذلك جيب أن يتخذ مزودو البيانات واملعلومات مجيع 

العمل،  للحفاظ عىل سالمة بياناهتم، وحتديد املسؤوليات والواجبات بشكل دقيق داخل فرق

 ومراقبة اآلداء العام وحتديد مكامن الضعف وسوء التنفيذ ومعاجلتها.

الكفاءة  .6

فنية ال

 والتشغيلية:

ع البيانات بشكل عىل مجيع اجلهات احلكومية استخدام التقنيات واملبادئ املثىل لضامن التعامل م

المة بيانتها سلس، واستحداث آليات فعالة من الناحية الفنية والتشغيلية، بحيث تضمن جودة وس

 ي.أقل جهد برشالتي تشاركها، لتكون قيمة مضافة يمكن االستفادة منها باحرتافية، وب

 اجلودة: .7

ورة حياة البيانات، هو إن النتيجة النهائية لاللتزام باملبادئ والقيم املذكورة أعاله يف كل مراحل د

خلدمات، ضامن جودة وسالمة وتكامل ومصداقية هذه البيانات، لنتمكن من توظيفها لتقديم ا

 ودعم متخذي القرار، بكل ثقة وفعالية.

لكل اجلهات يف االطالع عىل هذه املبادئ والقيم وتبنيها واملصادقة عليها بجعلها أساسا  األوىلتتمثل اخلطوة 

للعمل عىل البيانات لدهيا، ثم تكليف أحد أعضاء جملس اإلدارة أو املوظفني املشهود هلم بالكفاءة واخلربة لتويل 

ه املبادئ لتحقيق األهداف رئاسة فريق حوكمة البيانات يف اجلهة، ومنحه الصالحيات الالزمة لتنفيذ هذ

  االسرتاتيجية وفق اخلطة املوضوعة.

 :عىل فريق حوكمة البيانات املسؤوليات. توزيع 3.1

إن مفتاح النجاح لفريق حوكمة البيانات هو حسن توزيع املسؤوليات بمختلف أنواعها عىل أعضاء الفريق، 

البيانات  البيانات ومهنديس ومديرني رئيس الفريق ولضامن حتقيق ذلك، ينبغي أن يتم االتفاق عىل هذه األدوار ب

 من خالل وثيقة رسمية حتدد التايل لكل إجراء يقوم به الفريق:

 :ويقوم برفع التقارير من هو املوظف الذي يتحمل نتائج األعامل بعد تنفيذ اإلجراء املسؤولية اإلرشافية ،

 .للجهات األعىل

 :ؤول عن تنفيذ اإلجراء.من هو املوظف املس املسؤولية التنفيذية 

 :من هو الشخص أو اجلهة التي يمكن استشارهتا يف حال وجود أي استفسار خيص  املسؤولية االستشارية

 تنفيذ االجراء.
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وفق خطة واضحة وموثقة توضح املسؤوليات  هوتوزيع األدوار علي فريق حوكمة البياناتبعد أن يتم تشكيل 

ق ذلك بناء قدرات الفريق وسد أي فجوات يف معارف ومهارات أعضائه واألدوار داخل الفريق، جيب أن يراف

عقد ورش العمل وحلقات النقاش خللق لتأدية مهامهم بالصورة املثىل، ويتم ذلك من خالل الربامج التدريبية، و

مقدار بيئة تتسم بالتطوير املستمر واملراجعات الدورية لألعامل، وحتديد أهداف فرعية يمكن عن طريقها حتديد 

 اإلنجاز يف كل مرحلة.

 ييل مزيد تفصيل ألدوار ووظائف فريق حوكمة البيانات يف اجلهات احلكومية، يشتمل عىل: فيام

 .الدور الوظيفي 

 .التبعية املبارشة 

  .الواجبات واملسؤوليات 

 .املهارات املطلوبة 

 

ح وحتديد املسؤوليات وذلك نظرا ألمهية بني فريق حوكمة البيانات جيب أن يتسم بالوضوالغاية من توضيح األدوار إن 

                       وكذلك األخذ باالعتبار عزز من مستوى أمن البياناتتة جراءات احلوكمإ، وإن وحساسية البيانات يف بعض األحيان

                     جيب صقل اخلربات يف التعاملألمهيتها و للجهة املنتجة هلا أو املستفيدة منها. أن البيانات يف معظمها تعترب ذات قيمة

 مع البيانات واالهتامم برفع مستوى األداء لفريق البيانات.

 

للدور الوظيفي والتبعية اإلدارية وكذلك للواجبات واملهام وأيضا متت اإلشارة إىل وصف  5،  4، 3رقم التايل اجلداول يف 

 ض املهارات يف احلد األدنى للتعامل مع البيانات.بع
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 ( واجبات ومهارات رئيس فريق حوكمة البيانات3اجلدول )

 جملس إدارة اجلهة أو ما يعادهلا التبعية املبارشة: رئيس فريق حوكمة البيانات لوظيفي:الدور ا

 املهارات املطلوبة الواجبات واملسؤوليات

  :املسؤوليات القيادية

  اإلرشاف عىل وضع خطة اسرتاتيجية حلوكمة

طنية السياسة الوالبيانات يف اجلهة، الستفاء متطلبات 

 .ية، ومتابعة تنفيذ اخلطةحلوكمة البيانات احلكوم

  قيادة برنامج نرش ثقافة حوكمة البيانات وتبيني

 أمهيتها، داخل اجلهة وخارجها.

 :احلوكمة

  استحداث الوظائف الالزمة داخل اجلهة حلوكمة

 البيانات.

  رفع التقارير الدورية عن مستوى امتثال اجلهة

 للجهات األعىل بشكل دوري، أو حني طلبها.

  حل التعامل مع البيانات يف مجيع مراحتسني إجراءات

  دورة حياة البيانات.

 

 االمتثال:

  التأكد من خضوع البيانات يف اجلهة للقوانني

 والسياسات املنظمة حلوكمة البيانات.

 ما تم تصنيفه من البيانات داخل اجلهة،  اعتامد

 والتبادل. وصالحيتها للنرش

  ،قبول أي مالحظات أو شكاوى من أي جهة كانت

صوص حوكمة البيانات ومشاركتها، والنظر يف بخ

 ذلك.

  القدرة عىل التخطيط االسرتاتيجي، وحتديد

 األهداف، ومتابعة تنفيذها.

 القدرة عىل العمل اجلامعي وقيادة الفرق، واختاذ 

 القرار املناسب.

  ،القدرة عىل التواصل الفعال مع مجيع املستويات

 .ورشح وتبسيط املحتوى الفني لغري املتخصصني

 هبا، ة خربة يف التعامل مع البيانات والتقنيات املتعلق

دة وتبادهلا واالستفاالدائم لتحسني جودهتا  والسعي

 منها.
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 ( واجبات ومهارات مدير البيانات4اجلدول )

 رئيس فريق حوكمة البيانات التبعية املبارشة: مدير البيانات الدور الوظيفي:

 طلوبةاملهارات امل الواجبات واملسؤوليات

 :املسؤوليات القيادية

 ة اإلرشاف عىل التنفيذ الفعال عىل مجيع إجراءات حوكم

 البيانات.

 .تقديم الدعم واملشورة ملهنديس البيانات 

  ةرئيس فريق حوكمة البيانات يف اجلوانب التنفيذيدعم ،

 ورفع التقارير الدورية إليه.

  االرشاف عىل تطوير قدرات العاملني يف فريق حوكمة

 .بيانات، ودعمهمال

 :احلوكمة

 هة.حتديد األولويات املتعلقة بحوكمة البيانات داخل اجل 

  تقديم الدعم الالزم حلل أية مشاكل يف البيانات أو

ودة ج، والتأكد من تصحيح عدم االمتثال ملعايري البيانات

 .بياناتوتكامل ال

 سبة مهنديس البيانات، لتحديد اآلليات املنا التواصل مع

 راءات احلوكمة عىل أفضل وجه ممكن.لتنفيذ إج

 :االمتثال

  ،مراجعة ما تم تصنيفه من البيانات داخل اجلهة

 وصالحيتها للنرش والتبادل.

 دى لاملفصلة املتعلقة بمستوى االمتثال  إعداد التقارير

 ورفعها إىل رئيس فريق حوكمة البيانات. اجلهة

  التحقق من مستوى جودة البيانات وتوافقها لتحقيق

 غرض منها عىل مستوى اجلهة.ال

  هة.تقليل مستوى التكرار يف البيانات لدى اجلالعمل عىل 

 مشاكل  يإدارة آلية مشاركة البيانات، واالبالغ عن أ

 باخلصوص.

 ا القدرة عىل التواصل والتعاون مع اإلدارة العلي

 فيام خيص إدارة وحوكمة البيانات بشكل فعال.

 كبرية  القدرة عىل تنسيق وإدارة فرق عمل

 ومتنوعة.

  املعرفة الكافية جلميع اإلجراءات ضمن نطاق

 ا.مسؤولية القسم والوحدة التنفيذية التي يعمل هب

  خربة يف إدارة البيانات وإجراءاهتا من كافة

 اجلوانب.

  إدراك إجراءات العمل ودرجة اعتامديتها عىل

 البيانات ضمن نطاق أعامل اجلهة. 

 ديمية وعرضها القدرة عىل إعداد العروض التق

 عىل اإلدارة.

 اتقان استخدام الربامج املكتبية، وأدوات حتليل 

 البيانات، وأدوات إدارة املشاريع.

  ،املعرفة الكافية ألساسيات قواعد البيانات

 وتوظيفها بالشكل املطلوب ألداء العمل.
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 ( واجبات ومهارات مهندس البيانات 5اجلدول )

 مدير البيانات التبعية املبارشة: مهندس البيانات الدور الوظيفي:

 املهارات املطلوبة الواجبات واملسؤوليات

 :املسؤوليات القيادية

 نات البيا أثناء التعامل معشكالت امليف حل  املشاركة

 البيانات. مديروفقًا لام حيدده 

  قواعد يف حتديد متطلبات  مدير البياناتمساعدة

 .البيانات

  ير وحتسني إجراءات املتعلقة بتطو املبادراتدعم

 .حوكمة البيانات بالتشاور مع مدير البيانات

 :احلوكمة

 هةداخل اجل فهم البيئة التشغيلية لتقنية املعلومات 

 والتعامل وحتديد النظم املناسبة لتخزين البيانات

 معها.

  رية عىل حتديد األسباب اجلذ مدير البياناتالعمل مع

احللول  ملشكالت البيانات الرئيسية ودعم تنفيذ

 املستدامة.

  .حل املشكالت الروتينية ذات الصلة بالبيانات 

 قة املشاركة يف احلمالت والربامج التثقيفية املتعل

 بربامج حوكمة البيانات وتبيني أمهيتها للجمهور.

 :االمتثال

  حل بالبيانات فيام يتعلق  ملديرتقديم الدعم الالزم

 مشكالت البيانات عند احلاجة.

 البيانات التي تقع يف  التعامل مع مراجعة طلبات

 ات.، ورفع تقرير هبا إىل مدير البياننطاق مسؤوليته

  تصنيف البيانات والتأكد من جودهتا ومطابقتها

 للمعاير.

 .اختيار الصيغ التنسيقية املالئمة للبيانات 

 .إضافة البيانات الوصفية للبيانات 

 .إتقان مهارات حل املشكالت 

 ليات التي تتم يف األقساماملعرفة الكاملة بالعم 

 والوحدات التي يعمل فيها.

  اتقان استخدام الربامج املكتبية، وطرق وأساليب

 حتليل البيانات.

 ليهم التعاون الفعال مع فريق العمل إلنجاز ما يسند إ

 من أعامل.

 ه التواصل اجليد مع املسؤولني واملرشفني وكل من ل

 صلة بالبيانات.

 طلوبة حلوكمة البياناتمعرفة جيدة باملعايري امل. 
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 :احلكومية ةحوكمة البيانات داخل اجلهخارطة طريق  عدادإاملرحلة الثانية:  .2

ظرا لالختالف الكبري بني اجلهات احلكومية، جيب أن تتناسب خارطة الطريق واإلجراءات التي تتضمنها يف كل جهة ن

وى تعقيد اإلجراءات لدهيا، لذلك فإن هذه التعليامت احلالة الراهنة هلذه اجلهة، واملتمثلة يف طبيعة عملها، ومست

 اإلرشادات ليست إلزامية، ويمكن للجهات احلكومية تطبيقها يام يتناسب مع متطلبات عملها.

 :حوكمة البياناتطريق اإلجراءات املقرتحة لوضع خارطة .  1.2

ارطة الطريقة حلوكمة البيانات اخلاصة فيام ييل تلخيص ألهم اإلجراءات التي ينبغي عىل اجلهة اتباعها إلعداد خ

 هبا بشكل منظم: 

  حوكمة البيانات يف اجلهة وتقسيم األدوار والصالحيات كام هو موضح يف املرحلة األوىل تكوين فريق

 من هذا الدليل.

 .اعتامد املوارد املخصصة إلعداد خارطة الطريق من جملس إدارة اجلهة 

  بإعداد اإلصدار األول من خارطة الطريق.يقوم فريق حوكمة البيانات يف اجلهة 

 .اعتامد اإلصدار األول من خارطة الطريق من جملس اإلدارة 

  البدء يف عرض اإلصدار األول من خارطة الطريق عىل األقسام املختلفة والتأكد من ومالءمتها ملتطلبات

 األعامل، واستقبال أي مالحظات باخلصوص.

 لقة بكل جمموعة من جمموعات البيانات )بيانات قسم معني مثال(، تنفيذ إجراءات خارطة الطريق املتع

 واستالم أي مالحظات أو مشاكل واجهت التنفيذ.

 .يقوم فريق العمل بتجميع كل املالحظات املستلمة، وحتديث خارطة الطريق عىل ضوئها 

 .اعتامد اإلصدار الثاين من خارطة الطريق من قبل جملس اإلدارة 

 قة يف كل دورة.تكرار النقاط الساب 

 ما ييل: ،نالحظ يف اخلطوات السابقة أن أهم ما يميز خطوات خارطة الطريق لضامن نجاحها

 .إرشاك مجيع األقسام واحلدات يف صياغتها 

 .التحسني املستمر خلارطة الطريق وفقا للمالحظات يف كل دورة تنفيذ 

  الكافية لتنفيذها.جيب أن تكون خارطة الطريق قابلة للتنفيذ، وأن تدعم باملوارد 

  هبا. االلتزامأن حيدد إطار زمني واضح لتنفيذ خارطة الطريق، وجيب عىل اجلميع 
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 :خارطة طريق حوكمة البيانات حمتويات.  2.2

جيب أن حتتوي خارطة الطريق يف كل جهة حكومية عىل العنارص اآلتية عىل األقل، ويمكن إضافة أي عنارص 

 ة هلا:أخرى ترى اجلهة أمهيتها بالنسب

 الرؤية واألهداف: . 1.2.2

ويتم يف هذا اجلزء توضيح رؤية اجلهة وما الذي تريد الوصول إلية من خالل حوكمة البيانات لدهيا، مع 

 :ةالتاليإجابة األسئلة أن يشتمل هذا اجلزء عىل جيب ، وتفصيل أهداف واضحة تساهم يف حتقيق هذه الرؤية

 حوكمة بياناهتا؟ ما هي رؤية اجلهة املستقبلية لكيفية 

 ما هو السبب الكامن وراء إعداد خارطة الطريق وما هي أهدافها؟ 

  ؟املطلوب إجراؤها داخل اجلهة لتحقيق الرؤية واألهدافالتغيريات ماهي 

  ؟الفوائد التي ستحّققها اجلهة من خالل تنفيذ خارطة الطريقماهي 

 ما هي السلوكيات/اإلجراءات الالزمة التي ينبغي اختاذها؟ 

 الفجوات: حتليل . 2.2.2

الفجوات هي تلك املناطق التي خيتلف فيها الوضع احلايل عن الرؤية املعلنة للجهة، هذه الفجوات جيب أن 

، وجيب أن يشمل هذا اجلزء اإلجابة عن ترصد بدقة ليتم جتسريها من خالل العمل وفق خارطة الطريق

 األسئلة التالية:

 افة داخلها تدعم عمليات حوكمة البيانات؟هل اهليكل التنظيمي للجهة والثق 

 يف حال عدم توفر النقطة األوىل، ما املطلوب تغيريه جلعل ذلك ممكنا؟ 

  السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية؟ متطلباتهل البيانات احلالية يف اجلهة تتوافق مع 

 املطلوب جلعل ذلك ممكنا؟  يف حال عدم التوافق، ما 

 :احلوكمة. 3.2.2

، كام يشمل أيضا مجيع الطريق خلارطة للتنفيذ الناجحواإلجراءات الالزمة  واملسؤوليات ويقصد هبا األدوار

 املوارد الالزمة لذلك، وجيب أن حيتوي هذا اجلزء إجابة األسئلة التالية:

 ( من هذ3.1هل تم توزيع مجيع األدوار عىل أعضاء فريق حوكمة البيانات كام هو موضح يف القسم ). ه

 الوثيقة؟

 إذا مل تكن هذه األدوار موزعة، كيف يمكن سد هذه الفجوة يف أرسع وقت؟ 
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 هل يمتلك فريق حوكمة البيانات املعارف واملهارات املطلوبة للقيام بأدواره بشكل جيد؟ 

 يف حال عدم امتالك الفريق للمهارات الالزمة، كيف يتم حل هذه املشكلة؟ 

 خطة التنفيذ: . 4.2.2

، وحتدد املراحل واألنشطة التي جيب أن تقوم هبا اجلهة لتنفيذ خارطة الطريق مسارات العمل وفيها توضح

، باإلضافة إىل خرائط زمنية واضحة ، ورسد للموارد الالزمة للتنفيذالرئيسية واملخرجات لكل مرحلة

 للتنفيذ، كام جيب أن حيتوي هذا اجلزء اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ل التنفيذ واملخرجات لكل مرحلة؟هل تم حتديد مراح  

 هل املراحل شاملة لكل ما يتعلق بالبيانات يف اجلهة؟ 

 هل املوارد متوفرة؟ وهل هي متاحة يف كل مراحل التنفيذ؟ 

 هل سنبدأ من الصفر؟ أم يمكن البناء عىل املوجود سابقا؟ 

 هل تم توزيع املسؤوليات كان شامال لكل املهام؟ 

 يد؟هل املوارد موزعة بشكل ج 

 هل اجلدول الزمني يغطي كل املراحل؟ 

 كام يقرتح هذا الدليل خطة نموذجية اسرتشادية حلوكمة البيانات تشمل أربع مراحل كالتايل:

 ( خطة مقرتحة حلوكمة البيانات 6اجلدول )

 الوصف املرحلة

 البداية
 وات،ل الفجشامال حتديد األهداف، وحتلي األويليف هذه املرحلة يتم إجراء التخطيط 

 وإسناد املسؤوليات. ووضع أنظمة احلوكمة

 حرص البيانات

 وحتديد األولويات

تحديد م بثم تقو لدهيا، يف هذه املرحلة تقوم اجلهة بحرص أصول البيانات الرئيسية

 البيانات ذات األولوية التي يتعنّي معاجلتها وضامن توافقها أوال.

 امتثال البيانات
جية للتأكد لعملية منه األعىل ت البيانات ذات األولويةيف هذه املرحلة ختضع جمموعا

 الواردة يف سياسة حوكمة البيانات احلكومية. من أهنا تفي باملتطلبات

التكرار والتحسني 

 املستمر

، تقوم بتكرار يف حال انتهاء اجلهة من إمتام العمل عىل البيانات ذات األولوية األعىل

مر لتحسني قل أولوية بالرتتيب، مع السعي املستنفس العملية عىل كتل البيانات األ

لعمل عىل اوجتويد العمليات باالستفادة من املالحظات املجمعة بشكل تراكمي أثناء 

 البيانات.
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 املخاطر املحتملة: . 5.2.2

، ل حدوثهاحاحيث يتم حتديد أي خماطر قد تعرتض خارطة الطريق، وكيفية تفادهيا أو تقليلها أو خطط بديلة 

  هذا القسم جيب اإلجابة عن األسئلة التالية:ويف

 من هو الشخص أو اجلهة األقدر عىل التعامل مع املخاطر؟ 

 ماهي اإلجراءات التي جيب العمل هبا حال حدوث أيًا من املخاطر؟ 

 ماهي اآللية املتبعة لتحديد قائمة املخاطر املحتملة، وكيف يتم حتديثها بشكل دوري يف كل مرحلة؟ 

 عميم أخر نسخ قائمة املخاطر عىل أعضاء الفريق ليكونوا عىل دراية هبا؟كيف يتم ت 

 تقييم األثر: . 6.2.2

، ويف هذا اجلزء يتم وضع جمموعة معايري يمكن القول عند اإليفاء هبا أن خارطة الطريق نجحت يف مهمتها

 وجيب أن جييب هذا القسم عىل األسئلة التالية:

 انات اجلهة للمعايري املطلوبة؟كيف يمكن التحقق من استيفاء بي 

 كيف يمكن االستفادة من املالحظات املختلفة املتعلقة بحوكمة البيانات؟ 

  ماهي املكاسب الرسيعة التي يمكن حتقيقها لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق باملؤسسة؟ 

 لتحقيق نجاحات  كيف يمكننا التخطيط للمدى الطويل، وضم جهودنا إىل جهود اجلهات األخرى

  ؟ مستوى الدولةعىل
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 ، وحتديد أولوية العمل عليها:ةحرص جمموعات البيانات اململوكة للجهاملرحلة الثالثة:  .3

وذلك بإنشاء سجل حلرص بعد إعداد خارطة طريق حوكمة البيانات، يأيت الدور اآلن للعمل عىل البيانات بشكل فعيل، 

ل فعال، ورصد أي فجوات بني املوجود منها وهدف جمموعات البيانات يف اجلهة، ثم العمل عليها وإدارهتا بشك

 واستكشاف أي تكرار يف هذه البيانات. ،اجلهة

عداد سجل حرص البيانات هي عملية تراكمية ال يمكن أن تتم يف مرة واحدة، بل جيب مراجعة إمن املهم هنا معرفة أن 

 هذا السجل وحتديثه بشكل دوري.

 . أنواع البيانات املستهدفة باحلرص:1.3

 تنقسم البيانات يف اجلهات احلكومية إىل نوعني، ومها البيانات املهيكلة، والبيانات غري املهيكلة.

 . البيانات املهيكلة:1.1.3

ي يمكن قراءهتا والتعامل معها آليا، سواء املخزنة يف قواعد البيانات أو اجلداول توهي تلك البيانات ال

 لكرتونية أو غريها، عىل كل جهة حرص ما لدهيا من هذه البيانات يف خمتلف أقسامها ونشاطاهتا.اإل

جيب أن يتم تقسم هذه البيانات إىل جمموعات بيانات بشكل منطقي بحيث تشكل كل جمموعة وحدة منطقية 

 ه املجموعة.كل ما يتعلق هبذيمكن التعامل معها بشكل منفرد، كام جيب إرفاق بيانات وصفية توضح 

نات هي القادرة عىل تقسيم البيانات لدهيا، ألهنا تعلم سياق مجعها، والتقسامت احلالية ان اجلهة الاملكة للبيإ

واملستقبلية هلذه البيانات، املهم ان يكون تقسيم املجموعات تقسيام منطقيا يسهل التعامل معها مستقبال وأن 

 تفي بالرشوط التالية:

 ص موضوعا واحدا.جمموعة البيانات خت 

 .البيانات داخل جمموعة البيانات مرتابطة ومتكاملة 

  وصفية وافية. بياناتيرفق معها 

 . البيانات غري املهيكلة:2.1.3

مع أن سجل حرص البيانات يستهدف بشكل رئييس البيانات املهيكلة باجلهة، إال أن كثريا من البيانات 

ينصح تقارير النصية والرسوم البيانية وغريها، يف هذه احلالة واملعلومات توجد يف صورة غري مهيكلة مثل ال
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باختيار املهم من هذه البيانات وحتويله إىل بيانات مهيكلة لتضاف اىل سجل حرص البيانات، خاصة أن عملية 

 .، وغريها (OCRالتحويل يمكن ترسيعها بطرق كثرية كاستخدام حمركات التعرف عىل احلروف )

 سجل احلرص: . إجراءات إعداد2.3

 بالتايل: بياناتيمكن تلخيص اإلجراءات التي جيب عىل اجلهة اتباعها إلعداد النسخة األوىل من سجل حصل ال

 وحدة إدارية:تعيني مهندس بيانات يف كل إدارة أو  1.2.3

تنتجها جيب عىل كل إدارة أو وحدة يف اجلهة أن تعني مهندسا للبيانات يكون عىل دراية كافية بالبيانات التي 

اجلهة أو تستخدمها أو تتعامل معها، وبمختلف أشكال البيانات، ألنه سيتعامل مع هذه البيانات بشكل مبارش 

انات إن اقتضت حاجة العمل ذلك، عىل أن يتم االتفاق عىل ومستمر، كام يمكن تعيني أكثر من مهندس بي

 إداريا. تعيني رئيسا هلم يمثل اإلدارة أو الوحدة لدى املستويات األعىل

 يف كل إدارة أو وحدة إدارية: بيانات. إعداد قائمة أولية بمجموعات ال2.2.3

التي يتم التعامل معها  بياناتإعداد قائمة أولية بالجيب عىل مهنديس البيانات داخل كل اإلدارات والوحدات 

 :اجلهة، وفق اإلجراءات التاليةبداخل إدارهتم، بالتشاور والتنسيق مع مدير البيانات 

 تسجيل قوائم البيانات املوجودة: (أ

حرص البيانات يف اإلدارة أو الوحدة وتقسمها بشكل منطقي إىل جمموعات مستقلة يسهل التعامل معها، 

 والتي يمكن أن تشمل:

 .جمموعة بيانات سجالت الصادر والوارد 

 .جمموعة بيانات املشاريع املنجزة أو التي حتت اإلجراء 

 لبرشية.جمموعة بيانات املوارد ا 

 .جمموعة البيانات املنشورة عىل املوقع اإللكرتوين 

 .امت التي تقتضيها طبيعة عمل اإلدارة أو الوحدةيذلك من التقسوغري 

كام جيب الرتكيز أيضا عىل البيانات التي يمكن توظيفها لتقديم خدمة معينة يمكن جلهات حكومية أخرى  

 أو للمواطنني بشكل مبارش، مثل:

  املختلفة.االحصائيات                                   ( مؤرشات األداءPKI). 

 لبيانات املرجعية والتارخيية التي توثق ملرحلة أو حدث ما.ا 
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 ضافة البيانات الوصفية وحتديد األوليات:إ  (ب

نات اىل جمموعات بيانات، يتم إضافة بيانات وصفية هلا، وتكوين جدول ابعد أن تتم عملية تقسم البي

 ، حيتوي عىل التايل:(Tableنات )ابي

 م جمموعة البيانات، وجيب أن يكون واصفا للمجموعة وقصريا.اس 

 .وصف موجز ملجموعة البيانات 

 .اإلدارة أو الوحدة التي تتبعها جمموعة البيانات 

 .)قائمة عنارص البيانات )عناوين األعمدة 

  يفضل أن يكون رقميا.األولويةدرجة ، 

 .اسم مهندس البيانات 

 توضيحي: مثال

اسم جمموعة 

 البيانات
 األولويةدرجة  عنارص البيانات اإلدارة الوصف

 مهندس

 البيانات

جدول 

اجلامعات 

 الليبية

جدول 

باجلامعات 

الليبية، 

واملعلومات 

 األساسية هلا.

 اجلامعاتإدارة 

رقم اجلامعة، 

اسم اجلامعة، 

 املدينة،

عدد الكليات، 

 .عدد الطالب

10/9 

 عالية
 حممد خليل

 التحقق من الصحة، والدمج: (ج

إكامل تسجيل جمموعات البيانات، وإضافة البيانات الوصفية هلا، جيب مراجعة القوائم من قبل مدير بعد 

اإلدارة أو الوحدة املعنية، ومدير البيانات باجلهة، ثم دجمها يف قائمة موحدة عىل مستوى اجلهة شاملة مجيع 

 اإلدارات والوحدات املكونة هلا.

 ام بالتايل:بعد ذلك جيب عىل مدير البيانات القي

  التنسيق مع مهنديس البيانات يف اإلدارات والوحدات لتكرار النقاط )أ(، )ب( لتحديد جمموعات

 البيانات الناقصة أو التي تم امهاهلا.

 .التحقق من أن أسامء جمموعات البيانات فريدة وغري مكررة 

 .التحقق من توصيف جمموعات البيانات بشكل جيد 

 يف سجل حرص جمموعات البيانات. التأكد من عدم وجود تكرار 
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 حتديد األوليات: (د

بعد أن يتم حتديد أولوية جمموعة البيانات من قبل مهندس البيانات داخل اإلدارة أو الوحدة بشكل أويل، 

 جيب عىل مدير البيانات باجلهة التأكد من التايل:

 ة أو الوحدة.التأكيد عىل حتديد درجة األولوية لكل جمموعة بيانات عىل مستوى اإلدار 

 .تكوين قائمة موحدة لألولويات عىل مستوى اجلهة بشكل منطقي ومتوازن 

 .التأكد من وجود كل جمموعات البيانات الواردة من اإلدارات والوحدات بالقائمة املوحدة 

 

 سيتم توضيح تفاصيل حتديد األولويات يف املرحلة الرابعة من هذا الدليل.

 . املراجعة والتطوير:3.3

د سجل حرص البيانات باجلهة ليس هو املحطة األخرية يف العمل، بل ينبغي تكرار عملية إعداد السجل عداإ

سنوية(، للحصول عىل آخر اإلضافات أو التحديثات التي طرأت عىل البيانات  -سنوية  فبصورة دورية )نص

تقديمها من أصحاب املصلحة،  التي تتعامل معها اجلهة بشكل فعيل. باإلضافة إىل رصد أي مالحظات أو آراء تم

سواء كانوا موظفني داخل اجلهة، أو اآلراء من اجلهات أو املواطنني الذين تم تبادل البيانات أو تقديم اخلدمات 

 .هلم

 جيب أن يكون هدفنا يف كل دورة مراجعة وحتديث أحد أمرين:

 .توسيع نطاق سجل احلرص بإضافة جمموعات جديدة هلذا السجل 

 ة وإضافة أي سجالت أو حتديثات حصلت عليها.وجودت البيانات املإغناء جمموعا 

 .تصحيح أي أخطاء أو نقص يف جمموعات البيانات املدرجة يف السجل 
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 :معايري وإجراءات حتديد األولوياتاملرحلة الرابعة:  4

سجل حرص البيانات،  يف اجلهة مرة واحدة، لذلك عند إكامل حرص بيانات اجلهة يف بياناتال يمكن العمل عىل كل ال

 .لطبيعة العمل هبا ينبغي عىل اجلهة حتديد خطة واضحة للعمل عىل البيانات وفق األولوية املناسبة

 حتديد األولويات:معايري . 1.4

 لتحديد أولوية العمل عىل جمموعات البيانات التي تم حرصها، هناك معياران أساسيان:

حمددة، اما لالستعامل داخل اجلهة أو  بياناتجاهزية جمموعة ويقصد هبا الفائدة املحتملة من الفائدة:  .1

 بمشاركتها مع جهات حكومية أخرى.

رقمية مبسطة لتحديد الفائدة من جمموعة البيانات التي نريد حتديد أولوية التعامل معها، هنا سنعرض طريقة 

 (.7كام موضح يف اجلدول رقم )تعتمد عىل أربعة عوامل 

ل درجة الفائدة لكل عامل من العوامل األربعة املذكورة، ثم يتم جتميع هذه النقاط حيث يتم حتديد رقم يمث

 الفرعية ليكون ذلك هو درجة معيار الفائدة ملجموعة البيانات.

 ( نموذج حتديد فائدة البيانات 7اجلدول )

 الدرجة درجة اإلجابة السؤال الفائدة معيار

 طلب عىل البيانات ال

ما مدى احتامل رغبة 

يف  جلهات املختلفةا

ستخدام هذه ا

البيانات أو الوصول 

 إليها؟

قد  تدل عىل أنه مقنعة أسباب ال توجد: جداُمستبعد . 1

 البيانات.عىل هذه  طلبيكون هناك 

 .ُمستبعد. 2

 .ممكن .3

لون قد جتعل اآلخرين يقب مقنعة: يوجد أسباب جدا ممكن .4

 .عىل استخدام هذه البيانات

 ذه البيانات بالفعل.تم طلب همؤكد:  .5

 

 األثر االقتصادي

ما مدى احتامل 

اجلهات استخدام 

البيانات  املختلفة هلذه

إلنشاء منتجات 

 وخدمات ذات قيمة

 جتارية؟

 جدا.ُمستبعد  .1

 .ُمستبعد .2

 .ممكن .3

 جدا. ممكن .4

ترغب  جهات متعددةمؤكد: توجد أدلة واضحة عىل أن  .5

 .ايف استغالل هذه البيانات جتاري  
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 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

 خدمات أفضل

ما مدى احتامل 

استخدام اجلهات 

املختلفة هلذه البيانات 

إلنشاء خدمات 

حتسن من جودة حياة 

 املواطن؟

 جدا.ُمستبعد  .1

 .ُمستبعد .2

 .ممكن .3

 ممكن جدا. .4

استخدامها إلنشاء مؤكد: توجد أدلة واضحة عىل . 5

  خدمات حتسن من جودة حياة املواطن.

 

 حوكمة أفضل

مدى احتامل أن ما 

يؤدي تبادل هذه 

البيانات إىل رفع 

مستوى الكفاءة 

والشفافية واملساءلة 

لدى اجلهات 

 احلكومية؟

 جدا.ُمستبعد  .1

 ُمستبعد .2

 ممكن .3

 ممكن جدا. .4

مؤكد: توجد أدلة واضحة عىل املكاسب التي يمكن  .5

 حتقيقها من حيث الكفاءة والشفافية واملساءلة.

 

  :20من أصل  جمموع النقاط  

، فكلام كانت ويقصد هبا كمية اجلهد الالزم لتجهيز جمموعة البيانات لالستعامل أو املشاركةاجلاهزية:  .2

 جمموعة البيانات عالية اجلودة، وحمدثة، كلام كانت أعىل جاهزيًة.

كام  واملعسبعة يعتمد عىل  جاهزيتها،البيانات التي نريد حتديد مقدار  اجلاهزية ملجموعةطريقة حساب 

 (.8هو موضح يف اجلدول رقم )

 ( نموذج حتديد جاهزية البيانات 8اجلدول )

 الدرجة درجة اإلجابة السؤال الفائدة معيار

ـــــالدق  ما مدى دقة البيانات؟ ةــــ

 عالية الدقة - 2

 .والتحقق من الدقة( متت املراجعة)   

 .متوسطة الدقة - 1

 منخفضة الدقة - 0

 .)توجد أخطاء معروفة يف البيانات(     
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 االكتامل 
ى اكتاملية وضعية ما مد

 البيانات؟

 (.البيانات كافة لدينا) االكتامل عالية – 2

 .االكتامل متوسطة – 1

منخفضة االكتامل )هناك بيانات ناقصة  – 0

 .معروفة(

 

 التحديث
ما مدى حداثة 

 البيانات؟

 البيانات حمدثة. - 2

، البيانات ليست حساسة من حيث الوقت - 1

 أو ال نعرف تاريخ مجعها.

 .البيانات قديمة - 0

 

  الصحة

 للبيانات وصفهل 

 هيكيل حمدد

(schema وتنرش )

 ؟بشكل منتظم

ية يف كل اهليكلنعم، يتم نرش البيانات بنفس  - 2

  مرة.

 يتم حتديث البيانات بشكل منتظم ولكنها - 1

 .ال تستخدم هيكلية حُمددة

تم نرشها ال ُتستخدم هيكلية للبيانات وال ي - 0

 بشكل منتظم.

 

 التوصيف

هل هناك بيانات 

توضح وصفية للبيانات 

 ماهيتها وكيفية مجعها؟

 نعم - 2

 ال - 0

 

 إمكانية الوصول

هل البيانات منشورة 

ويمكن بالفعل 

الوصول إليها يف أي 

 وقت؟

 نعم - 2

 ال – 0

 

 التوافقية
هل البيانات يف صيغة 

 آليًا؟ يمكن قراءهتا

 نعم - 2

 ال – 0

 

  :14أصل جمموع النقاط من   
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 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

 األولويات: إجراءات حتديد. 2.4

a.  كل جمموعات البيانات التي تم حرصها، وفق معياري الفائدة واجلاهزية، ومجع التقييمني  يتم تقييمبعد أن

صغر، للحصول إعادة ترتيب جمموعات البيانات بشكل تنازيل من األعىل إىل األ نقطة جيب( 34من أصل )

 إدارة أو وحدة داخل اجلهة. عىل قائمة األولويات يف كل

b.  مدير البيانات باجلهة إلعادة ترتيب بعض جمموعات البيانات، فقد يوجد قبل هذا الرتتيب جيب أن يراجع من

لدى اجلهة بعض االعتبارات األخرى التي تستدعي تقديم أو تأخري بعض جمموعات البيانات، كاحلاالت 

، مما حيتم عىل مدير البيانات ئة مثال، أو يف حالة حصول أكثر من جمموعة بيانات عىل نقاط األولوية ذاهتاالطار

 تقدير تقديم بعضها عىل بعض.

c.  عىل مدير البيانات توحيد قوائم األولوية يف اإلدارات والوحدات يف سجل موحد للجهة، مع ضامن أن هذه

ة، كام جيب عليه تقسيم جمموعات البيانات ذات األولوية بشكل األولويات تتامشى مع رؤية وأهداف اجله

منطقي اىل جمموعات يمكن معاجلتها والتعامل معها بشكل متزامن، وجتهيزها لتطبيق إجراءات االمتثال التي 

 من هذا الدليل.    املرحلة اخلمسةسيتم تفصيلها يف 

 :إجراءات امتثال البياناتاملرحلة اخلامسة:  .5

عمل عليها، جيب اآلن العمل عىل التحقق من امتثال جمموعات موعات البيانات وحتديد أولويات البعد حرص جم

البيانات داخل اجلهة للمعايري الواردة يف السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية، لتصبح بعدها جاهزة للنرش 

 التايل: والتبادل، لتحقيق ذلك يوىص باتباع جمموعة من اإلجراءات، تتمثل يف

 . حتديد األدوار واإلجراءات:1.5

اإلجراءات واألدوار الالزمة حلوكمة البيانات يف اجلهات  ،املرحلة األوىل من هذا الدليلحددت بشكل عام، 

احلكومية، وكيفية توزيع هذه األدوار بني أعضاء فريق حوكمة البيانات، إال ان التفاصيل التالية حتدد األدوار 

 ملرحلة اخلامسة املعنية بالتحقق من امتثال البيانات وجاهزيتها للنرش.واإلجراءات يف ا

البيانات بقيادة عملية احلوكمة داخل اجلهة وتقديم أي تسهيالت إدارية أو  رئيس فريق حوكمةيقوم  .1

لوجستية حيتاجها الفريق، باإلضافة إىل التعامل املبارش مع جملس إدارة اجلهة لتذليل أي صعاب أو 

 أي قرارات لصالح عملية احلوكمة.استصدار 

http://www.gia.gov.ly/
http://www.gia.gov.ly/


 

 26 

 www.gia.gov.ly     – 2022 –إصدار اهليئة العامة للمعلومات  – احلكومية الدليل الوطني للبيانات

 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

بتقديم الدعم واملساندة ملهنديس البيانات يف اإلدارات والوحدات املختلفة داخل  مدير البيانات يقوم .2

 اجلهة، واالرشاف عليهم وتوجيههم بشكل مبارش، من خالل ما ييل:

 .وضع اجلداول الزمنية إلنجاز إجراءات امتثال البيانات داخل اجلهة 

 واملعايري املطلوبة إلنجاز العمل.تزويد مهنديس البيانات بكافة تفاصيل أدوارهم التأكد من ،  

 .تيسري فرص التعاون بني مهنديس البيانات من اإلدارات والوحدات املختلفة 

  جاهزيتها للمشاركة والنرش. مهنديس البيانات واعتامدوتقارير مراجعة أعامل 

 البيانات داخل اإلدارات والوحدات داخل اجلهل، واملتمثل بالعمل الفعيل عىلمهندسو البيانات يقوم  .3

 فيام ييل:

 .تصنيف البيانات 

 .إضافة البيانات الوصفية للبيانات 

 .مراجعة دقة البيانات وجودهتا 

 .رفع تقرير إىل مدير البيانات باجلهة بخصوص كل جمموعة بيانات بعد اكتامل العمل عليها 

 تصنيف البيانات:. 2.5

البيانات يف اجلهة عىل مهنديس البيانات يف اإلدارات والوحدات التابعة له، ووضع جدول زمني يرشف مدير 

واضح إلنجاز العمل، وتقديم أي معلومات أو تسهيالت للمهندسني إلنجاز عملهم بالشكل املطلوب، وتيسري 

 سارات منهم.األعامل التي تقتيض تعاونا بني اإلدارات والوحدات، واستقبال أي مالحظات أو استف

جيب عىل مهنديس البيانات داخل اإلدارات والوحدات البدء يف عملية تصنيف جمموعات البيانات لدهيم كام 

لعامة بمجرد حصوهلم عىل اإلذن بذلك من مدير البيانات باجلهة، عىل أن يتم هذا التصنيف وفق معايري السياسة ا

 .حلوكمة البيانات احلكومية

 ( فئات تصنيف البيانات احلكومية9اجلدول )

 رقم املستوى مستويات التصنيف لفئةا

 بيانات غري متاحة

 1 رسي للغاية

 2 رسي

 3 مقيد

 بيانات متاحة
 4 متاحة ألصحاب املصلحة

 5 متاحة للعامة
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 ت تصنيف البيانات احلكومية( مستويا10اجلدول )

 مستوى التصنيف
درجة 

 التأثري
 أمثلة توضيحية الوصف

 عايل رسي للغاية

ول (، إذا كان الوصرسية للغايةبأهنا )تصنف البيانات 

ه غري املرصح هلا يؤدي إىل رضر جسيم وال يمكن تدارك

 أو إصالحه عىل:

و املصلحة الوطنية العليا بام فيها سمعة البلد أ .1

 عالقاته الدبلوماسية والدولية.

 صحة وسالمة األفراد، واملجتمع. .2

 األمور االستخباراتية واألمنية والعسكرية. .3

 الوطني، واملوارد الطبيعية.االقتصاد  .4

 البنية التحتية يف خمتلف املجاالت. .5

الكفاءة التشغيلية وأداء احلكومة واملؤسسات  .6

 العامة.

 لسياسية املعلومات املتعلقة باالتفاقيات أو املعاهدات الدولية ا

 أو االقتصادية.

  .أي حتركات أو جتهيزات استخباراتية أو أمنية أو عسكرية 

 ة ات ومفاتيح التشفري واحلامية اإللكرتونيما يتعلق بمستوي

 الوطنية.

 اه معلومات عن التهديدات باهلجامت اجلرثومية او تسميم املي

 والغذاء أو تدمري مواردها.

 ي معلومات عن انتهاكات تؤدي إىل رضر جسيم باالقتصاد الوطن

 أو البيئة واملواد الطبيعية بكل أنواعها.

 متوسط ســـــــري

(، إذا كان الوصول غري رسيةت بأهنا )تصنف البيانا

املرصح هلا يؤدي إىل رضر جسيم ولكن بشكل أقل 

 تأثريا أو انتشارا من املستوى السابق، مثل:

رضر جزئي باملصلحة الوطنية العليا، بام فيها  .1

 سمعة البلد أو عالقاته الدبلوماسية والدولية.

 أذى أو إصابة جمموعة من األفراد. .2

 طني أو املوارد الطبيعية.ترضر االقتصاد الو .3

ها رضر جزئي للبنية التحتية، أو القدرة عىل تشغيل .4

 وصيانتها.

 عرقلة أداء احلكومة واملؤسسات العامة.

 .مذكرات التفاهم الدولية اخلاصة باجلانب االقتصادي 

 معلومات عن االمدادات اللوجستية واألمن الغذائي والامئي. 

 اهتا.معلومات عن املنشآت احليوية وحمتوي 

 منخفض مقيــــــــد

 (، إذا كان الوصول غريمقيدةتصنف البيانات بأهنا )

 املرصح هلا يؤدي إىل:

رضر حمدود عىل سري العمل أو األنشطة  .1

االقتصادية للمؤسسات العامة أو اخلاصة أو 

 األفراد.

رضر حمدود عىل أصول املؤسسات أو املوارد  .2

 الطبيعية.

 ( عادية  -عامة معلومات ترض بسمعة أي شخصية- .)اعتبارية 

  رقامأ- اهلاتف رقم –املعلومات الشخصية )مثل: الرقم الوطني 

 .لألفراد الصحية واملعلومات ،(البنكية احلسابات

 ،قبل  املعلومات املتعلقة بالبحوث والدراسات وتطوير املنتجات

 نرشها.

  سياسات وإجراءات ورسائل ومذكرات وقوائم الربيد

ا سات واجلهات املختلفة، املتعلقة بعملهاإللكرتوين، للمؤس

 الداخيل.
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 الوطني للبيانات الحكوميةالدليل 

متاح ألصحاب 

 املصلحة

 ال يوجد

يف حدود 

أصحاب 

 املصلحة

(، إذا متاحة ألصحاب املصلحةتصنف البيانات بأهنا )

كان الوصول غري املرصح هلا ال يؤدي إىل أي من 

املخاطر املذكورة أعاله، أي أهنا ال تلحق أي رضر 

ولية، وال باألفراد بمختلف بالبلد وعالقاته الد

تهك أي أنواعهم، وال باالقتصاد واملواد الطبيعية، وال تن

يكون تداول و توى من مستويات التصنيف السابقة.مس

 متاحا فقط لفئة حمددة من األفراد أو بياناتهذه ال

اجلهات يعرفون بأصحاب العالقة، وهم الذين يقتيض 

تها، وال عملهم االطالع عىل هذه املعلومات ومعاجل

 جيوز افشاءها او نرشها خارج نطاق أصحاب العالقة

 ات أو كل ما يتم مشاركته بني اجلهات املختلفة إلمتام أي إجراء

 لتقديم أي خدمات، وتكون االستفادة منه داخليا فقط كمحارض

واطنني، االجتامعات، املذكرات الداخلية، املعلومات املتعلقة بامل

 وغريها.

 متاح للعامة

 بيانات املفتوحة()ال
 ال يوجد

ان ك(، إذا متاحة للعامة/ مفتوحةتصنف البيانات بأهنا )

الوصول غري املرصح ملحتواها ال يؤدي إىل أي من 

هنا املخاطر املذكورة أعاله، ويمكن اتاحتها للجميع أل

ال تلحق الرضر بأحد، بل غالبا تكون مفيدة ونافعة 

 للجمهور. 

 املؤسسات احلكومية بصورة كل ما يتم نرشه من اجلهات و

 رسمية، والذي يشمل: 

 – اإلعالنات – اإلحصاءات – اإلجراءات -املعلومات 

 ناوينوع اإللكرتونية املواقع – التقارير – اخلدمات – املنتجات

 .واهلواتف اإللكرتوين الربيد

  األداءمؤرشات ( الرئيسيةKPIs للجهات واملؤسسات )

 احلكومية.

والتي يف السياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية،  املبينان املعايري والتسلسل تتم عملية تصنيف البيانات وفق

 :يف التايل جيب أن تتم بعد عملية تقييم األثر، املتمثلة

حساسية وطبيعة البيانات،  افرتاض أن البيانات )رسية للغاية( للمؤسسات السياسية واألمنية، ثم دراسة -

 ، مع مراعاة التايل:وإمكانية تصنيفها إىل مستويات أدنى

 .عدم انتهاك أي قوانني أو ترشيعات أو اتفاقيات نافذة، بام فيها حقوق امللكية الفكرية 

 .ال متثل هتديدا للمصلحة الوطنية العليا أو األمن القومي 

 .عدم انتهاك خصوصية أحد األفراد 

البيانات )متاحة للعامة/ مفتوحة( لباقي املؤسسات واجلهات، ثم دراسة حساسية وطبيعة افرتاض أن  -

 البيانات، وإمكانية تصنيفها إىل مستويات أعىل.

يف كال احلالتني عىل فريق التصنيف املوازنة بني مزايا ومساوئ اإلفصاح عن البيانات من عدمه، ورصد ما  -

ف، وارتباط هذه البيانات بغريها من األنظمة واملؤسسات، يرتتب عىل كل مستوى من مستويات التصني

 للوصول إىل املستوى املناسب من التصنيف.
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 بعد التأكد من صالحية مستوى التصنيف للبيانات املدروسة، يتم تطبيق التصنيف عليها بشكل رسمي. -

يقوم برفع التصنيف تتم مراجعة التصنيفات املنجزة بواسطة مهنديس البيانات من قبل مدير البيانات، و -

 للجهات العليا للمصادقة واالعتامد.

 بيانات:للالصيغ التنسيقية اختيار . 3.5

ملشاركة، وفق للتخزين وا مناسبةمهيكلة ة بشكل عام جيب عىل كل اجلهات العمل عىل وضع بياناهتا يف صيغ

 اخلطوات التالية:

، ألن ها وحتضريها لتحقيق رشوط االمتثالجموعة البيانات التي يتم العمل علينوع البيانات ملحتديد  -

 اختالف نوع البيانات جيعل من الصيغة التنسيقية املالئمة له خمتلفة، ويمكن التمييز بني األنواع اآلتية:

 

 :من  املجدولةتتكون البيانات  ويندرج فيها معظم البيانات احلكومية، حيث البيانات املجدولة

فرد يف جمموعة البيانات، وأعمدة يمثل كل منها حقالً واحًدا صفوف، كل صف منها عبارة عن قيد من

 .11ام هو مبني يف اجلدول ك اجلامعاتمن القيد. عىل سبيل املثال، قد تتكون جمموعة بيانات 

 بني بيانات جمدولة ( 11اجلدول )

 عدد املراكز البحثية عدد الكليات االسم معّرف فريد

LUNI001 10 15 جامعة طرابلس 

LUNI002 08 15 جامعة بنغازي 

LUNI003 11 13 جامعة سبها 

LUNI004 09 16 جامعة مرصاته 

  :ريطةاخلأشياء عىل  حتديد مواقعتتعلق البيانات اجلغرافية بمعلومات حول كيفية البيانات اجلغرافية، 

 البيانات عىل اهنا بيانات جغرافية إذا كانت حتقق الرشوط التالية: نوعيمكن حتديد و

 مثل: ،لإلشارة إىل موقع ما عىل اخلريطة اجلغرافية املستخدمةحداثيات إذا كانت حتتوي عىل اال 

 .التي حتدد إحداثيات مواقع املدن واملعامل املختلفةالعرض وخطوط الطول 

  مثل التقسيامت اإلدارية للبلديات أو إذا كانت حتتوي عىل الشكل الذي سنرسمه عىل اخلريطة

  األحياء داخلها.
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 بعض البيانات تكون مهيكلة، ولكن ال يمكن تدوينها بشكل جمدول  املجدولة: البيانات املُهيكلة غري

 لطبيعتها اخلاصة كاهليكل التنظيمي ملؤسسة ما أو خطة تنفيذ أحد املشاريع.

 :وهي البيانات التي ال ختضع ألي صيغة مهيكلة. البيانات غري املهيكلة 

، حيث يويص هذا الدليل االسرتشادي ملجموعةاختيار صيغة تنسيقية مناسبة تالئم نوع البيانات يف ا -

 .11ت كام يف اجلدول أدناه لكل نوع من أنواع البياناباستخدام الصيغ 

 ( الصيغ التنسيقية للبيانات11اجلدول )

 الصيغة التنسيقية اإللزامية نوع البيانات

 CSV البيانات املجدولة

 KMLأو  GeoJSON البيانات اجلغرافية

بيانات مهيكلة غري 

 املجدولة

تاًحا.عىل سبيل املثال وافق مع معيار مفتوح حيثام كان ذلك مصيغة مناسبة مفتوحة ويمكن قراءهتا آلًيا، تت

JSON ،XML ،RDF ،GTFS. 

 إن توفرتاستخدام صيغة تنسيقية مفتوحة  بيانات غري مهيكلة

 لبيانات:لإضافة البيانات الوصفية  4.5

تم وصف البيانات بشكل مناسب بحيث يمكن رصدها وفهم قبل نرش أي جمموعة بيانات أو مشاركتها، جيب أن ي

 .12تي يبينها اجلدول يانات الالتأكد من إدراج كافة البيانات الوصفية ملجموعات البجيب ، بشكل جيد حمتواها

 ( البيانات الوصفية ملجموعات البيانات12اجلدول )

 مالحظات التعريف حقل البيانات

 إلزامي ق.جيب أن جيمع بني املوضوع والنطا اسم وصفي خمترص ملجموعة البيانات. العنوان

 الوصف

ات، حيتوي املزيد من التفاصيل حول مضمون البيان ،وصف ملجموعة البيانات

التي الصلة و اجلوانب ذاتُيغطي الوصف كافة  ،وكيفية مجعها، وأسباب مجعها

 م.يف حتديد ما إذا كانت هذه البيانات مناسبة لغرضه تساعد املستخدمني

 إلزامي

 إلزامي .تعليم أو االقتصادملثال: الصحة أو السبيل ا البيانات عىلفئة  التصنيف

 الكلامت املفتاحية
ذات صلة بمجموعة البيانات املعنية، مثل: "مدارس"،  مفتاحيةكلامت 

 مشاريع"."، "مستشفيات"
 اختياري
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 الصيغة التنسيقية
 CSVثل تصف الصيغة التنسيقية الفنية التي يتم االحتفاظ بالبيانات فيها )م

 ( من هذا الدليل.11جع جدول )(. راGeoJSONو
 إلزامي

 إلزامي حجم ملفات جمموعة البيانات )بامليجا بايت أو الكيلو بايت، إلخ(.  حجم جمموعة البيانات

  املخّطط اهليكيل

يف  ،كل حقل من وحدات البيانات مواصفات (schema) حُيدد املخّطط اهليكيل

ن من (، وُيوضح ما إذا كاattributesهذا احلقل يتم وصف وحدات البيانات )

املطلوب توضيح كل من هذه الوحدات، والنوع )نيص، رقمي، تاريخ(، 

 .املفردات املُستخدمة )إن وجدت( وما إىل ذلك

 اختياري

 إلزامي . الوقت والتاريخ الذي تّم فيه آخر حتديث ملجموعة البيانات املعنّية آخر حتديث

 فريدعّرف م
ا، حيدد هبهناك معرف فريد خاص ا أو تبادهلا، يكون لكل جمموعة بيانات تم نرشه

ا )هويتها، ويكون   (URI ( )مثلpublicهذا املعرف عام 
 إلزامي

  النارش

ضمنا عىل أن يكون هذا احلقل مت البيانات، وجيباسم اجلهة التي متتلك جمموعة 

، علوماتللممة "اهليئة العا مثال"، اإلدارة او الوحدةاجلهة، ومسمى  اسمما ييل: "

 ".معايري البياناتقسم 

 إلزامي

 إلزامي البيانات املسؤول عن جمموعة البيانات املعنّية. مهندساسم  مهندس البيانات

 معلومات االتصال 

باجلهة  الويب الذي جيب استخدامه لالتصال صفحةعنوان الربيد اإللكرتوين أو 

تعلقة م الطلبات املللحصول عىل االستفسارات أو إلبداء املالحظات أو لتقدي

 بمجموعة البيانات.

 إلزامي

 اخلصوصية  تصنيف

التصنيف تصنيف خصوصية البيانات املتضمنة يف جمموعة البيانات، وفق 

 املعمول به.

 ( من هذا الدليل.9راجع اجلدول )

 إلزامي

 إلزامي دولة. دية أولباسم مدينة أو الذي تغطيه بيانات املجموعة، مثال:  النطاق اجلغرايف النطاق اجلغرايف

 إلزامي اللغة املُستخدمة يف جمموعة البيانات.   اللغة

 امللكية الفكرية 
متعلقة بالبيانات، أو أي رشوط لالستخدام وصف أي حقوق ملكية فكرية 

 والتبادل.
 اختياري
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 املنشأ

 تفاصيل عن كيفية مجع البيانات أو معاجلتها أو صياغتها أو تعديلها.

 لتيواإلجراءات االبيانات واملدخالت واملؤسسات واألنظمة  مصادريوثِّق 

 ،وأصلها انتجت البيانات وأثرت عليها، وبذلك يتم توفري سجل تارخيي للبيانات

ذه اآلخرين عىل فهم القيود ومستوى الثقة الذي يمكن منحه هل مما يساعد

 البيانات.

 :الوصفمثال عىل ما جيب تضمينه يف 

  استبيان/استطالع رأي، إلخ(عها )البيانات وطرق مجمصدر 

 )حجم العينة )إذا كان مصدرها استبيان/استطالع رأي 

  سط،املتو، واحتساب تقريب الكسوراملستخدمة ) ةاإلحصائي املعاجلةطرق 

 إلخ(

 اختياري

  املشاكل املعروفة

ا كان هناك وصف أي أخطاء أو قيود معروفة تتعلق بالبيانات عىل سبيل املثال، إذ

تم التحّقق من مجع بيانات غري موثوق هبا أو إذا كانت هناك حقول معينة مل ي عملية

  .صحتها وتعتمد عىل بيانات رّصح هبا أصحاب البيانات

 اختياري

  اكتامل البيانات
ية مناطق جغراف توجدهل  ، مثال:معروف يف البياناتأو نقص وصف أي فجوات 

 .بيانات مل تغطهامل تؤخذ باالعتبار أو فرتات زمنية 
 اختياري
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 البيانات: ومشاركةملرحلة السادسة: نرش ا .6

ثم زمة، عد إمتام عملية تصنيف البيانات، واختيار الصيغة التنسيقية املناسبة لطبيعتها، وإضافة البيانات الوصفية الالب

 قابلة للنرش واملشاركة وفق اإلجراءات التالية:تكون هذه البيانات املصادقة عىل كل ذلك، 

 . جتهيز البيانات 1.6

، واختيار الصيغة التنسيقية املناسبة هلا، واضافة تصنيف البياناتالبيانات باإلدارة أو الوحدة بعد  مهندسيقوم 

 .، مع تقرير يوضح حالتهاإىل مدير البيانات باجلهةبإرساهلا البيانات الوصفية، 

 دقة عىل نرش البيانات:. املصا2.6

 يقوم مدير البيانات باجلهة بمراجعة هذه البيانات، وإضافتها إىل سجل حرص البيانات باجلهة، بعد التأكد من التايل:

 .البيانات تم تصنيفها 

 مع احتواء التقرير عىل عينة من جمموعة البيانات بالصيغة تم اختيار الصيغة التنسيقية الصحيحة للبيانات ،

 قية التي تم اختيارها.التنسي

 املطلوبة ملجموعة البيانات.البيانات الوصفية  إرفاق 

 آلية النرش واملشاركة: . 3.6

( 2.4.5يف الفقرة ) وفق اآللية املوضحة، من قبل اجلهة نفسها، أو للمشاركة للنرشإما تصبح البيانات جاهزة 

  التايل:يف واملتمثلةالسياسة الوطنية حلوكمة البيانات احلكومية، من 

 .تتقدم اجلهة املستوردة للبيانات بطلب رسمي للجهة املصدرة للبيانات 

  يتم حتويل الطلب إىل فريق حوكمة البيانات يف اجلهة املصدرة للبيانات، ليقوم بدراسة الطلب والتأكد من

وافقة أو استيفاء مجيع مبادئ مشاركة البيانات، وحتديد مستوى تصنيف البيانات املطلوبة، والرد بامل

 الرفض.

  بني اجلهتني املصدرة واملستوردة، وامتام عملية  اتفاقية مشاركة البياناتيف حال املوافقة جيب توقيع

 مشاركة البيانات. 

  تلتزم اجلهة املصدرة للبيانات بوضع التدابري الالزمة لصيانة البيانات بام يف ذلك أي حتديثات الحقة

 ات املستوردة للبيانات.للبيانات وإعادة مشاركتها مع اجله
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