استراتيجية البيانات الذكية
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االستراتيجية والسياسة

التنظيمات

التقنية

خارطة الطريق

أهداف استراتيجية البيانات الذكية
تم تحديد البيانات واستخدامها األمثل كمسألة رئيسية في الخ ّطة الوطنية للحكومة الذكية .ولمعالجة هذه المسألة ،طلبت هيئة تنظيم االتّصاالت من االستشاريين تقديم ستّة منجزات تم ّهد
لتبادالت أكثر فعّالية بين الجهات الحكومية.
ّ
العقبة أمام حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
ّ
التحديات وهو ّالتعاون ف تبادل البيانات واستخالص المعلومات منها وتشجيع مشاركة مؤسسات األعمال حيث يكون ذلك ًّ
عمليا .فالواقع أن تبادل البيانات بي الجهات الحكومية
أكب
تواجه الحكومة أحد ر
ي
بطريقة آمنة ومضمونة وموثوقة يمكن أن ّ
تغب طريقة تقديم الخدمات واالستفادة منها.

أهداف ر
المشوع
تحسين تبادل البيانات ضمن الحكومة

استخالص المعلومات من البيانات

تحسين تشارك البيانات مع عا ّمة المواطنين والمؤسّسات

مخرجات ر
المشوع
 .1استراتيجية البيانات الذكية (المتبادلة
والمفتوحة)

 .4مرسوم التطبيق

 .2إطار نشر البيانات

 .5بنية التقنية

 .3حوكمة البرنامج

 .6خارطة طريق التنفيذ
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تحقّق استراتيجية البيانات الذكية أهداف الخ ّ
طة الوطنية للحكومة الذكية ...
ث ّمة توافق ومواءمة بين االستراتيجيّتين ،كما تتقاطع أولويّات استراتيجية البيانات الذكية مباشرة مع أولويّات الخطة الوطنية للحكومة الذكية

استراتيجية الخ ّطة الوطنية للحكومة الذكية
المعلومات والمعطيات

كامل الحكومة
حكومة متكاملة ومترابطة تعمل ككيان واحد

المواطنون

مجتمع قائم على تو ّفر المعلومات وقادر على
استخالص المعطيات والمعرفة

الكفاءة
تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من
خالل تبادل البيانات وإعادة استخدامها

أخذ منظور المواطنين باالعتبار في ك ّل ما نقوم
به وتحفيز مشاركتهم بشكل دامج

الفعّالية

االسترشاد بتحليل البيانات ال ّتخاذ
القرارات الم ّطلعة

التميّز في االبتكار

التركيز على االبتكار كمح ّفز للتميّز واإلبداع في
تقديم خدمات أفضل

االلتزام
تشجيع استخدام البيانات المفتوحة لتحفيز
االلتزام واالبتكار

استراتيجية البيانات الذكية

الفوائد
توفير أكبر في التكاليف
زيادة االبتكار

تحسين جودة الخدمات
تعزيز مشاركة المو ّظفين
قرارات وسياسات أفضل
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...وهي أحد العناصر الممكّنة للعديد من المبادرات
نظام البيانات الذكية الوطني هو العنصر المم ّكن الرئيسي لعدّة مبادرات قائمة على البيانات وواردة في الخ ّطة الوطنية للحكومة الذكية.

المنصّة الوطنية إلدارة عالقة العمالء

الصحّة الذكية

صة إدارة عالقة العمالء االستفادة
بإمكان من ّ
من البيانات والقدرات التحليلية في نظام
البيانات الذكية الوطني لتقديم خدمات موحّدة
للعمالء.

تش ّكل البيانات المستخلصة من األجهزة التي
يمكن ارتداؤها نوعًا من البيانات الضخمة
التي يمكن تخزينها وتحليلها في نظام البيانات
الذكية الوطني

نظام البيانات الذكية الوطني
يعتبر نظام البيانات الذكية الوطني بنية تحتية
مشتركة تهدف إلى تحسين استخدام البيانات بهدف
تعزيز الكفاءة واستخالص المعطيات التي تساعد
ّ
المطلعة في حكومة دولة
على اتّخاذ القرارات
ّ
ّ
اإلمارات العربية المتحدة .يخزن النظام معلومات
عن دولة اإلمارات العربية المتّحدة والتي يمكن
تبادلها بين الجهات الحكومية االتّحادية وكذلك
معلومات يمكن تشاركها مع عا ّمة المواطنين.

التحليالت الذكية

مزود بقدرات
نظام البيانات الذكية الوطني ّ
تحليلية مشتركة لتوفير معطيات لكامل الحكومة
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أجري تقييم يهدف إلى إعداد االستراتيجيّة
أجري استبيان لتقييم البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة شمل مشاركين من ثماني جهات حكومية اتّحادية وأربع جهات حكومية من أبوظبي وجهتين حكوميتين من دبي.
,

5

ت ّم تحليل الجهات التي ستخدم المقارنات المعيارية وت ّم تحديد «المحاور المشتركة»
صة بالبيانات المفتوحة و/أو البيانات الضخمة في القطاع العام
قمنا بتحديد مجموعة من ثمانية محاور مشتركة في عدّة أسواق من خالل استعراض عدّة استراتيجيّات خا ّ
استراتيجية وطنية
للبيانات المفتوحة/
البيانات الضخمة

عيّنة مختارة عن مبادرات حكومية للبيانات الضخمة

أكثر من 100
حالة استخدام
للبيانات الضخمة

تشغيل مشترك
ومتطور مع منصة
ّ
 X-Roadفي إستونيا

تطبيق التصويت
الذكي

نشر مصلحة الص ّحة
الوطنية لمعدّالت
اإلصابة بعدوى
المكورات العنقودية
ّ
في كافة المستشفيات
على الموقع
اإللكتروني
data.gov.uk

الحكومة الرقمية في
النرويج

المحاور الثمانية المشتركة ذات األولويّة في
استراتيجيات البيانات

منصّة العمل
صة
الجماعي الخا ّ
بمجموعة
األعمال العشرين
()B20

 .1التبادل
 .2التحسين

حركة النجوم الخمس
(فايف ستار) في
إيطاليا (وسائل
التواصل االجتماعي)

“Linea Amica”:
ابتكار على مستوى
قنوات متعدّدة لتقديم
خدمات متكاملة

حالة حملة أوباما والبيانات
الضخمة /وسائل التواصل
االجتماعي

منصّة تبادل البيانات المفتوحة

النرويج
إستونيا

المملكة المتّحدة

بازل

 .3التعديل حسب الحاجة

بيانات ضخمة لمكافحة الفساد

إيطاليا
الصين

اليابان

اليونان

سويسرا
برشلونة
البيانات الضخمة لوكالة
اإلحصاءات الوطنية

 .4التمكين

استراتيجية البيانات المفتوحة
في اليابان

البحرين
دبي

الفلبين

الواليات المتّحدة
كاليفورنيا
لوس أنجلس
هاييتي

المكسيك

منصة SeeClickFix
(التحسين المدني)

منصّة التنقل الذكي /المدينة
الذكية (سانتا مونيكا،
كاليفورنيا)

كاماتاكا

 .5إيجاد الحلول

التسجيل اإللكتروني للناخبين
في كاليفورنيا

سنغافورة

مبادرة «األ ّمة الذكية» في
سنغافورة

 .6االبتكار

«المدينة الذكية» بدبي
البيانات المفتوحة في
كاليفورنيا (حملة كاليفورنيا
لإلفصاح عن البيانات
القضائية والمالية)

 .7التوفير (في الكلفة)
 .8نمو (اإليرادات)

Checkmyschool.
org
البيانات المفتوحة في
قطاع التعليم في
الفلبين

ّ
سجالت
رقمنة
األراضي في كارناتاكا

منصة البيانات
المفتوحة في البحرين

«المدينة الذكية»
ببرشلونة

مسح ومكافحة انتشار
المرض عبر وسائل
التواصل االجتماعي
والبيانات الضخمة

أداة  MOGOللبيانات
الضخمة الخاصّة
بتحليل أنشطة سنتل
()Centel

االستراتيجية الرقمية
الوطنية في المكسيك

هيئة النقل في مقاطعة لوس
أنجلس الكبرى (مترو)
)(Metro
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أسهمت المقارنات المعيارية والتقييمات في وضع األولويّات االستراتيجيّة
تمّ استخدام نتائج المقارنة المعياريّة والتقييم لتحديد األولويّات االستراتيجيّة .كما ت ّمت مواءمة هذه األولويّات مع أهداف الخ ّطة الوطنيّة للحكومة الذكية

الجمع

األولويّات
االستراتيجيّة

التبادل

’الكفاءة‘
تحسين كفاءة الخدمات الحكومية من
خالل تبادل البيانات وإعادة استخدامها

تحسين التوفير التكاليف

التحليل

النشر

’الفعّالية‘

’التفاعل‘

االسترشاد بتحليل البيانات التّخاذ
القرارات الم ّطلعة

التشجيع على استخدام البيانات المفتوحة
لتحفيز التفاعل واالبتكار

قرارات وسياسات أفضل

زيادة االبتكار

الفوائد
تحسين جودة الخدمات

زيادة مشاركة المواطنين
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ت ّم اختيار المشاريع بشكل يخدم أهداف االستراتيجيّة

العمليّات

األهداف

األولويّات

تمّ تحديد الح ّد األدنى المطلق من المشاريع الالزمة لتنفيذ االستراتيجّة بما يشمل جوانب كالعمليّات والبنية التحتيّة والمواهب
الفعّالية

الكفاءة

استحداث مصدر واحد موثوق
للحقائق

تحسين تبادل البيانات ذات الصلة بين
الجهات الحكومية االتحادية

االسترشاد بتحليل البيانات كأساس
التخاذ القرارات الحكومية

التفاعل

التشجيع على إرساء بيئة تفاعلية
قائمة على البيانات المفتوحة

تمكين التفاعل عبر تزويد المو ّظفين
بوسائل تتيح لهم استقاء المعرفة من
البيانات المفتوحة

معايير البيانات الذكية
يقوم هذا المشروع على إرساء بيئة مناسبة لتبادل البيانات بكفاءة بهدف توجيه سلسلة قيمة البيانات ،كما سيحدّد المبادئ التوجيهيّة الالزمة إلنتاج مجموعات من البيانات ذات الجودة والموثوقة والقابلة
للتبادل

المواهب
والثقافة

البنية التحتيّة واألدوات

نظام البيانات الذكية الوطني
ّ
الموزعة وغير ذات العالقة والعمودية لتنفيذ استراتيجيّة البيانات الذكيّة
سيو ّفر المشروع ك ّل ما يلزم من بنية تقنية وبنية تحتية دينامية ومخزن للبيانات

التحليالت الذكية

بوابة إلكترونية موحّدة للبيانات المفتوحة

ّ
المخزنة في
ستم ّكن األدوات التحليلية من استخالص االستدالالت اإلحصائية المواضيعية من ك ّمية كبيرة من البيانات
نظام البيانات الذكية وتوفير معلومات استباقية لتعزيز عمليتي ا ّتخاذ القرارات وتقديم الخدمات

صة بيانات تم ّكن حكومة دولة اإلمارات العربية الم ّتحدة من تشارك البيانات
من ّ
على نطاق واسع مع عا ّمة المواطنين

المركز الوطني لموارد البيانات الذكيّة

يسهم هذا المركز في مساعدة الجهات الحكومية اال ّتحادية من خالل ال ّتدريبات والتوجيه وبرامج التطوير ،كما سيتو ّلى
استخدام تحليل البيانات لالسترشاد في وضع السياسات وتحسين تقديم الخدمات

مركز التميّز الخاص بالبيانات المفتوحة في اإلمارات العربية المتّحدة
ير ّكز المركز على نشر الوعي وتحفيز االهتمام بالبيانات في صفوف المواطنين في
دولة اإلمارات العربية المتّحدة وعلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات
الخاصة
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يت ّم تنفيذ االستراتيجيّة عن طريق االسترشاد بثالثة منجزات أساسية
يخضع تنفيذ استراتيجية البيانات الذكية لمرسوم البيانات الذكية وإطار عمل البيانات الذكية ووثائق حوكمة البيانات الذكية

استراتيجية البيانات الذكية
تل ّخص األهداف الشاملة واألولويّات االستراتيجية المطلوبة لتحقيق الرؤية التا ّمة لحكومة ذكية قائمة على البيانات

مرسوم البيانات الذكية

إطار عمل البيانات الذكية

حوكمة البيانات الذكية

يم ّكن لجنة البيانات الذكية من اإلشراف
على تنفيذ استراتيجيّة البيانات المفتوحة
والذكية ويرسّخ القواعد األساسيّة إلدارة
البيانات وفق القانون.

يوفّر المساعدة في التنفيذ عبر تحديد
صة بأفضل
المبادئ التوجيهية الخا ّ
الممارسات والعمليات ذات الصلة باختيار
البيانات وتنقيتها وتبادلها.

يحدّد دور لجنة البيانات الذكية باعتبارها
هيئة حوكمة ورقابة على إدارة المخاطر
وح ّل النزاعات وتحفيز التقدّم.
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لمحة عا ّمة عن مرسوم البيانات الذكية
وينص على تأسيس هيئة حكومية وتفويض إليها صالحية الحصول على التزام من الجهات االتحاديّة بشأن تبادل البيانات
هو قرار صادر عن مجلس الوزراء
ّ

مرسوم البيانات الذكية

المبادئ الرئيسية للقرار

تأسيس هيئة حكومية وتمكينها ،أي لجنة البيانات الذكية

وينص على تبادل
قرار صادر عن مجلس الوزراء
ّ
المعلومات بين السلطات االتحادية وإتاحة تو ّفر البيانات
الحكومية لعا ّمة المواطنين .كما يأذن القرار بتأسيس
لجنة البيانات الذكية لإلشراف على عملية تبادل
المعلومات وتشاركها مع المواطنين.

الحصول على التزام من كافة الجهات االتحادية

تحديد المبادئ التي تن ّظم تبادل وتشارك البيانات
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لمحة عامة عن لجنة البيانات الذكية
سوف يتمّ تأسيس لجنة البيانات الذكية بموجب مرسوم تشريعي بهدف تنظيم عملية تنفيذ استراتيجية البيانات الذكية واإلشراف على التقدّم في مختلف المشاريع الثانوية ومجموعات
العمل.

مهام لجنة البيانات الذكية

هيكلية الحوكمة

أ .السياسات والمبادئ التوجيهية
ر
اإلشاف عىل كافة السياسات والمبادئ التوجيهية ذات
الصلة بالبيانات الذكية يف دولة اإلمارات العربية
ّ
المتحدة

اللّجنة العليا للحكومة
الذكية

ّ
رّ
ر
مؤشات الداء
اتيج ومراقبة
ب .االتجاه االست ي
الرئيسية
ّ
ر
ر
اتيج ومراقبة مؤشات األداء الرئيسية
توفب اتجاه اسب ر ي
للبنامج
ر

لجنة البيانات الذكية

مكتب إدارة البرنامج

ج .االتّصاالت والتزام األطراف المعنية
ضمان التنسيق والتعاون بي الجهات الحكومية
ّ
ّ
االتحادية والتواصل بشأن التقدم مع السلطات العليا

المشاريع /مجموعات العمل

التقنية

المواهب

العمليات

األولية
مجموعات العمل ّ

االتصاالت
والحوافز

اإلطار القانوني
والتنظيمي

مجموعة العمل
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مجموعة العمل
7

مجموعات عمل جديدة يتم تحديدها في مرحلة
الحقة

د .إدارة المخاطر
ّ
ر
اف لمراقبة المخاطر وتحمل المسؤولية
القيام بدور إش ي
النهائية عن برنامج البيانات الذكية
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لمحة عا ّمة عن إطار عمل البيانات الذكية
يحدّد إطار عمل البيانات الذكية ثالث خطوات رئيسية إلدارة البيانات ونشرها ،وهذه الخطوات هي ذاتها بين عدد من البلدان التي اعتمدت سياسة البيانات
المشتركة /المفتوحة

ترتيب
األولويات

1

التحديد

2

التصنيف

مخزون البيانات

السرية
تصنيف
ّ

ترتيب األولويّة

بطاقة االأداء المتوازن
للبيانات

التحضير

تقييم الحقوق التجارية /حقوق الملكية الفكرية/
الخصوصية /التنظيمات

حماية الخصوصية
البيانات المدعّمة

3

النشر

إضافة البيانات الوصفية

االعتماد ث ّم رفع اليد
مشاركة خاضعة
لضوابط

النشر
التخزين في نظام
البيانات الذكية الوطني
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صات للبيانات الذكية تكون متاحة أمام الجهات الحكومية االتحادية
ستسمح البنية التحتية بإنشاء من ّ
صة البيانات الذكية ،م ّما ينتج عنه تطوير خدمات
صات الذكية هي فئات من البيانات التي تكون متو ّفرة في متناول الحكومة من خالل ناقل الخدمات الجغرافية (  )GSBومن ّ
المن ّ
موحّدة وتحسين عملية رفع التقارير إلى القادة

الخدمات الموحّدة

رفع التقارير إلى القادة

استعراض
البيانات
اإلحصائية

استعراض
البيانات
المفتوحة

المنصّات الذكية تتيح للحكومة تقديم
خدمات أفضل عبر تسهيل التعاون

المنصّة الذكية
الوطنية

طريقة معدّلة وفق الحاجة
الستعراض المعلومات يمكن
صة مثل جمع
استحداثها ألهداف خا ّ
البيانات اإلحصائية

استعراض
بيانات أخرى

المنصّة الذكية
سسات
للمؤ ّ

المنصّة الذكية
لألفراد

البيانات اآلتية من الجهات الحكوميّة
وزارة
النقل
وزارة
الصحة

وزارة
المالية
وزارة
الداخلية

المركز
الوطني
لإلحصاء

الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث

وزارة
العمل
وزارة
االقتصاد

هيئة اإلمارات
للهوية
الهيئة االتّحادية
للكهرباء والماء

وزارة
التربية
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تبرز الحاجة لبذل جهود مضاعفة لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري
ّ
تلخص الخطوات التالية اإلجراءات التي يجب القيام بها لتنفيذ استراتيجية البيانات الذكية

الجدول الزمني

يونيو

•

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

تأسيس لجنة البيانات الذكية

تشكيل لجنة البيانات الذكية
• إعتماد المرسوم

• وضع المعايير الخاصّة بالبيانات الذكية
معايير البيانات الذكية وتعريفاتها

• تحديد المنصّات الذكية واألطراف المسؤولة بالتعاون مع الجهات الحكومية االتّحادية
• جمع حاالت االستخدام الخاصّة بمشروع التحليالت الذكية

نظام البيانات الذكية الوطني

• تنفيذ منصّة التقنية
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الملحق

التعريفات

البيانات الذكية
البيانات التي هي بيانات مشتركة أو بيانات مفتوحة .يشار إليها بالبيانات الذكية ألنها جزء من الخطة الوطنية للحكومة الذكية وتم ّكن الحكومة من
تحقيق أهداف الرؤية .2021

البيانات المشتركة
البيانات التي يتم تشاركها بشكل أساسي بين الجهات الحكومية من أجل تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وفعالية القرارات

G
البيانات المفتوحة
البيانات التي يتم تبادلها مع الجمهور بغية تعزيز مشاركة الجمهور ومستوى االبتكار
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االستراتيجية
والسياسة

التنظيمات

التقنية

خارطة الطريق

مخرجات مشروع البيانات الذكية
مخرجات المشروع
استراتيجيّة البيانات الذكية (المشتركة والمفتوحة)

الوصف
صة بالبيانات المفتوحة والذكية في دولة اإلمارات العربية الم ّتحدة وتحدّد المشاريع
ّ
تنص على اال ّتجاه االستراتيجي ومؤشرات األداء الخا ّ
المرتقب إنجازها في السنوات الثالث المقبلة

إطار نشر البيانات

إطار العمل الذي يحدّد نوع البيانات التي سيتمّ جمعها (معايير االختيار والصيغة المعتمدة) وعملية نشر هذه البيانات إ ّما كبيانات مفتوحة أو
بيانات مشتركة

حوكمة المشروع

تحديد مهام الهيئة القائمة بدور الحوكمة واإلشراف لضمان الفعالية في تحديد المخاطر ذات الصلة بالبيانات الذكية والبيانات المفتوحة وتخفيف
هذه المخاطر بالتزامن مع إدارة تقدّم مشروع االستراتيجية بشكل عام

مرسوم التطبيق

صياغة التنظيمات للسّماح بتنفيذ االستراتيجية الجديدة في مجاالت تبادل البيانات

بنية التقنية

خارطة الطريق

سيتمّ استعراض هيكليات البنى التحتيّة الخاصّة بالتقنيّة من أجل جمع البيانات الذكية والبيانات المفتوحة وتخزينها بما في ذلك خيار محدّد
يفترض الدمج مع الشبكة االتحادية FedNet

خص المشاريع التي تمّ تحديدها في وثيقة االستراتيجيّة ،تتمّ صياغة إيجاد ميثاق واضح ومحدّد جيّدًا وف ًقا لمستلزمات هيئة تنظيم
فيما
ّ
اال ّتصاالت ،على أن تبيّن خارطة الطريق الجدول الزمني للتنفيذ مع تحديد الترابطات للمشاريع التي تتخ ّطى مدّة ثالث سنوات
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مقاربة المشروع
تمّ تقسيم المشروع على ّ
ست مراحل .وقد أجريت استشارات شاملة مع األطراف المعنيّة الداخلية والخارجية في ك ّل مرحلة

1

3

2

تقييم الوضع الراهن

اإلطار القانوني
والحكومة
وإطار عمل
البيانات الذكية

االستراتيجيّة

•

ت ّم تحديد األطراف المعنية
الرئيسية ذات الصلة
بالمشروع

•

ت ّمت مراجعة استراتيجيّات
المقارنات المعيارية من
البلدان األخرى

•

ت ّمت صياغة مرسوم تشريعي
لضمان استدامة االستراتيجية
على األمد الطويل

•

أُجري استبيان شمل  8جهات
اتّحادية و 6جهات محلّية
وذلك لفهم الممارسات الحالية
فيما يتعلّق بالبيانات

•

ت ّم تحديد الفجوات في
الممارسات الحالية ذات الصلة
بالبيانات

•

ت ّم تلخيص مهام هيئة
الحوكمة ومسؤولياتها

•

•

•

ت ّمت مراجعة عدّة
استراتيجيات محلّية لفهم
طموحات دولة اإلمارات
العربية المتّحدة

ت ّمت صياغة استراتيجية
تتوافق مع طموحات دولة
اإلمارات العربية المتّحدة

ت ّم إعداد إطار عمل لنشر
البيانات لتوفير التوجيه
للجهات الحكومية االتحادية

4

6

5

بنية التقنية

خطة التنفيذ

•

ت ّمت مراجعة المبادرات
التقنيّة للسماح بأقصى ح ّد من
مكونات التقنية
إعادة استخدام ّ
الحالية

•

ت ّم تحديد أربعة مشاريع
جديدة في كافة أقسام النموذج
التشغيلي المستهدف لتشغيل
برنامج البيانات الذكية بالكامل

•

ت ّم استحداث بنية تحدّد البنية
التحتية المطلوبة لتمكين تنفيذ
االستراتيجيّة

•

صيغت مواثيق للمشروع مع
الجداول الزمنية للتنفيذ
الخاصة بكل منها

إثبات المفهوم

•

تقييم  80حالة استخدام

•

تم تحديد حالتي استخدام على
الالئحة القصيرة ث ّم اختيرت
حالة استخدام تظهر فوائد
مشاركة البيانات

•

استحداث طريقة لعرض
البيانات مع تحديد أوجه
الكفاءة في العمليات
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بنية تقنية عالية المستوى
صة البيانات الذكية هي نقطة االتصال الموحّدة المستخدمة والتي ستضمن للجهات الحكومية االتحادية تقديم خدماتها األساسية وفق عملية مبسّطة
من ّ
تقديم الخدمات عبر مصدر واحد للحقائق

تقديم الخدمات حاليًا

تحليالت موحّدة
الخدمات

خدمات موحّدة

رفع التقارير

تقديم الخدمات بشكل غير مترابط

آلية موحّدة لرفع تقارير

رفع التقارير بشكل غير متناسق
منصّة البيانات
المفتوحة

منصّة اإلحصاءات

المنصّة الذكية لألفراد
…

صة البيانات الذكية‘
’من ّ
المركز الوطني
لإلحصاء

وزارة
الداخلية

هيئة اإلمارات
للهوية

…غيرها
المركز
الوطني
لإلحصاء

منصّة اإلحصاءات

وزارة
الصحّة

وزارة
المالية

وزارة
التربية

…غيرها

ّ
المخزنة في أنظمة الجهات الحكومية
ما يحصل في الوقت الراهن هو تبادل البيانات
خاص من خالل االتّفاقات الثنائية األطراف
االتّحادية على أساس
ّ

وزارة
الصحّة

وزارة
الداخلية

وزارة
المالية

هيئة اإلمارات
للهوية

وزارة
التربية

غيرها …

غيرها …

يتم دفع البيانات إلى المنصّة حيث يت ّم تنظيمها في منصّات مختلفة يمكن للجهات
الحكومية االتّحادية الوصول إليها لتقديم خدمات كفوءة أو الحصول على المعلومات
أو رفع التقارير
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