
طّورت وزارة الداخلية ومن خالل إدارة السياسات آليات مختلفة لصنع السياسات العامة أو المؤسسية أو "ميثاق السياسة" 
والذي يتم وفقًا للمتطلبات الحكومية والتوجهات العالمية في وضع السياسات العامة.

بالمرونة  واالتصاف  والتميز  باألداء  لالرتقاء  الداخلية  وزارة  على  األثر  بالغ  له  سيكون  الميثاق  هذا  في  جاء  بما  االلتزام  إن 
المؤسسية والتأهيل للتنافسية في منظومة العمل على مستوى الحكومة االتحادية المحلي والعالمي.

أوًال: الهدف من ميثاق السياسة
يهدف ميثاق السياسة إلى توضيح المسؤوليات على وزارة الداخلية والجمهور بما يخص البيانات المفتوحة وآلية استخدامها، 
ومن حيث التعريف يشار إلى البيانات المفتوحة على إنها تلك البيانات التي يمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية 

أو مالية  وأيضًا إعادة استخدامها ونشرها. 

ثانًيا: واجبات والتزامات ميثاق السياسة
مسؤوليات وزارة الداخلية:

تضع الوزارة البيانات في بوابتها االلكترونية وذلك للوصول إليها من قبل المستخدمين بكل شفافية وحرية. 
توفير البيانات بصورة  مستدامة. 

إتاحة الوصول للبيانات بسهولة ومرونة. 
نشر البيانات بصيغ ملفات قابلة لالستخدام.

تمكين المستفيدين من إبداء الرأي في البيانات المفتوحة والمتوفرة على الموقع. 
وضع وصف دقيق لحجم وصيغ الملفات المتوفرة وبيان تاريخ النشر.

مسؤوليات الجمهور:
عند استخدام هذه البيانات يجب االشارة إلى أن مصدرها وزارة الداخلية وذلك للمحافظة على ملكية الوزارة للبيانات وعلى 

مصداقيتها و صحة مصدرها مع ذكر اسم الملف وتاريخ نشره.
يجب أال يقوم مستخدم البيانات بأي تحريف للبيانات أو مصدرها أو بتضليل اآلخرين.

يجب أال تستخدم هذه البيانات ألغراض سياسيه أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو استخدامها في تعليقات عنصرية أو 
تميزية أو بغرض التأجيج أو التأثير السلبي على الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لقيم المجتمع 

اإلماراتي.
أو  خاصة  ملحقة،  أو  عرضية  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  أضرار  أي  عن  الظروف  أي ظرف من  تحت  غير مسؤولة  الداخلية  وزارة 
استثنائية، ربما تنشأ عن استخدام، أو عدم القدرة على استخدام هذه البيانات المفتوحة ، بما في ذلك ومن دون حصر ضياع 

الدخل أو ضياع السمعة أو ضياع العمل أو ضياع البيانات أو تعطل الكمبيوتر أو عمله بصورة خاطئة أو أي أضرار أخرى.
البيانات المفتوحة على مسؤوليته و ال  البيانات المفتوحة على الموقع اإللكتروني لوزارة الداخلية باستخدامه  يقر مستخدم 
تتحمل الوزارة  أية مسؤولية مهما كانت لتحديث كافة البيانات المفتوحة مستقبًال خاصة عندما تكون مبنية على إفتراضات 
حالية و تنبؤات قد تؤدي إلى وقوع بعض المخاطر و تثير بعض الشكوك عن نتائج تظهر عدم تطابق النتائج بين الواقع الفعلي 

و المستقبل المتوقع و تقديراته.
ال تعتبر الوزارة مسؤولة قانونًا عن أية ضرر قد يتعرض له المستخدم أو أي شخص آخر نتيجة النتهاك السرية بشأن المعلومات 

التي يكون قد نقلها المستخدم من قسم البيانات المفتوحة و ال تعوضهم عن ذلك. 

ثالثًا: نطاق ميثاق السياسة
يشمل نطاق تطبيق هذا الميثاق جميع الوحدات التنظيمية على مستوى وزارة الداخلية.

ميثاق سياسة البيانات المفتوحة


