پنل حکمرانی دادهها

پروژه :بررسی پیش نیازها و تبیین ويژگی ها و چارچوب های فنیی
و زيرساختی و الزامات حقوقی ،مقرراتی و قانونی امکان بهره گیری و
ارايه خدمات کالن دادهها
مجری پروژه :دکتر احسان آريانیان
اعضای پنل :احسان آريانیان ،ايوب محمیديان ،مرتضیی سیرگ زايی
جوان ،رضا ايازی ،سارا مرتضیق ی ،شیما عطار ،ماندانا فرزانه
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مستند حاضر تحت مجوز بین الم ی  CC BY-NC-SAنسخه چهارم در دسترس عموم قرار گرفته
است .شايان ذکر است تحت اين مجوز ،ضمن حفظ مالکیت فکری اين مستند برای سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات راديويی ،بازانتشار و بکارگیری آن صرفا برای موارد تحقیقاتی و با ذکر نام
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی بالمانع است.
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مقدمه
حکمرانی یا حاکمیت؟
« حکمرانی» واژه ای است که از اوايل دهه  1990رايج شد و معموالً مشابه با «حاکمیت» و به جای آن
مورد استفاده قرار میگیرد.
 پیامد مترادف دانستن حاکمیت و حکمرانی :
 .1استفاده از لفظ حاکمیت ،الزاماً مسأله را تبديل به يک مسأله دولتی میکند .پیامد منطقی اين موضوع،
چنین خواهد بود که مسئولیت رسیدگی به اين مسأله ضرورتاً بر دوش دولت قرار میگیرد و راههای
ديگر برای پرداختن به مسأله در سطح بخش خصوصی و سازمانی مد نظر قرار نخواهند گرفت( .موجب
ناديده گرفته شدن بعد سازمانی آن میشود).
 .2روشهای شناسايی مسأله محدود و باعث گمراه شدن در شناسايی استراتژیهای مخت فی می شود که
برای برطرف کردن مشکل ،در دسترس و مناسب خواهند بود.

حکمرانی= سیاستها ،خط مشی ها و برنامه های حاکمیت و بخش خصوصی
اتخاذ سیاستهای
کالن در موارد
استراتژيک
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

اتخاذ تصمیمات
اجرايی
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حکمرانی داده در سطح
ملی

• رعايت قوانین و مقررات
وضع شده
• وضع سیاست يا قانون و
مقرره در رابطه با نحووه
حکمرانی سازمانی داده
(لزوم رعايت الزامات در
اجرا)

• رعايت قوانین و مقررات
وضع شده (انطباق)
• عدم مداخ یه دولیت در
نحوه حکمرانی سازمانی
داده (آزادی در اجرا)

حــاکـمـیـت

بخش خصوصی

بخش دولتی

D.G

D.G

D.G

وزارتخانه

مؤسسه
دولتی

شرکت
دولتی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

D.G

شرکت

D.G

شرکت

D.G

شرکت
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سطوح حکمرانی

حکمرانی در سه سطح زیر مطرح است:
 .1حکمرانی در فضای جهانی :مسائل فراتر از حوزه دولتهای م ی
 .2حکمرانی در فضای ملی :درون يک کشور
 .3حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی :شامل فعالیتهای مخت ف سازمانها که
بايد در برابر نهادهای رگوالتوری و نظارتی پاسخگو عمکرد خود باشد.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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system

standard

جهت دهی

direction

guiding

direction

direct

n

expectatio

Define

direct

hip

dersسازمانی

معماریl

دادگستری امریکا

کمیسیون اروپا

ایالت مینسوتا

اجتماعی

سازمان خدمات

Elisolution

OECD

)1(ویکیپدیا

)2(ویکیپدیا

بانك جهانی

UNDP

AS8015

IBM

Cadbury Report

ابعاد حکمرانی
تعاریف

مولفه های مشترک

برخي حوزههای حكمراني داده ها
منابع

حوزه

Chatfield et al., 2015

یکپارچگی داده
دسترسی به داده
معماری داده
ذخیره سازی داده
نسخه های پشتیبان داده
گردآوری داده
داده کاوی و اکتشاف دانش
مدیریت چرخه عمر داده
نظارت بر داده
مالکیت داده
کیفیت داده
استفاده مجدد از داده
انتشار داده
مدیریت داده های اصلی
مدیریت فراداده
امینت و حریم خصوصی
نقش ها و مسئولیت ها
مدل داده

Otto, 2011
Data Governance in a Big Data Ecosystem, 2017

BIG DATA, White paper, 2016
OMES Information Services, 2016
Infosys, 2015
Loison, 2018
AML and Data Governance: How Well Do You
KYD?, 2015
McGuinness Institute, 2012
UC Policy Library , Data Management Policy, 2018
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برخی اسناد مرتبط با حکمرانی دادهها
Document name
Policy on Information Management

Canada

Act on Information Management Governance in Public
Administration

Finland

Information sharing changes to the Privacy Act
National Government Information Sharing Strategy
Data Sharing between Public Bodies, A Scoping Report
Data Management Policy

New Zealand
Australia
United Kingdom
Qatar

Memorandum for the Heads of Executive Departments and
Agencies: Open Data Policy-Managing Information as an
Asset
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Country

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

United States of
America

برخی حوزه های فعالیت مطرح در اسناد مرتبط با حکمرانی داده در سطح ملی
حوزه فعالیت
کشورهای مورد بررسی
قطر

امارات

کانادا

یکپارچگی داده
دسترسی به داده
معماری داده
ذخیره سازی داده
نسخه های پشتیبان داده
گردآوری داده
داده کاوی و اکتشاف دانش
مدیریت چرخه عمر داده
نظارت بر داده
مالکیت داده
کیفیت داده
استفاده مجدد از داده
انتشار داده
مدیریت داده های اصلی
مدیریت فراداده
حقوق شهروندان
امینت و حریم خصوصی
نقش ها و مسئولیت ها
کاتالوگ داده
مدل داده
داده باز
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ابعاد و حوزههای حکمرانی داده
جهت دهی کالن

امنیت و
حریم
خصوصی

زیرساخت
های فناورانه
داده

داده
باز

مدیریت
عملیات داده

مدیریت داده

ویژگیهای
داده

دسترسی به داده

تعیین نقش ها

و مسئولیت ها

تدوین استانداردها

امنیت

يکپارچگی داده

مالکیت داده

داده کاوی و
اکتشاف دانش

انتشار داده

کاتالوگ داده

مدل داده
مديريت فراداده

معماری داده

نظارت بر داده
استفاده مجدد از
داده

حقوق شهروندان

مديريت داده
های اص ی

گردآوری داده

حرم خصوصی

و شاخص های ارزیابی

نظارت

ذخیره سازی
داده
نسخه های
پشتیبان داده

مديريت چرخه
عمر داده

کیفیت داده
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حکمرانی دادهها ()Data Governance

ملی

در دو سطح

ک یه اقدامات صورت گرفته در سطح
حاکمیت شامل سیاستگذاری،
قانونگذاری ،نظارت و...

 حکمرانی دادهها در سطح م ی به مجموعهای از سیاستها ،اقدامات ،فرايندها،
استانداردها و نظارتهايی اطالق میشود که بهمنظور اداره دادهها و رفع و به
حداقل رساندن چالشهای موجود در زمینههای مخت ف قانونی ،اجتماعی،
محیطی ،عم یاتی و کسبوکاری وضع و اجرا میشود.

سازمانی

ک یه اقدامات صورت گرفته در سطح
داخل سازمانها براساس سیاستهای
کالن حاکمیت و با توجه به هدف
خاص سازمان

 حکمرانی دادهها در سطح سازمانی دربرگیرنده فرآيندها ،نقشها ،استانداردها و
معیارهايی است که استفاده مؤثر و مناسب از اطالعات را برای اينکه يک
سازمان به اهداف خود دست يابد ،تضمین میکند.
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

11/17

حکمرانی دادهها در سطح ملی
سه رویـکـرد

حکمرانی دادهها بر مبنای نوع داده مانند دادههای شخصی
حکمرانی دادهها بر مبنای بخش و صنعت داده
حکمرانی دادهها بر مبنای نوع فناوری

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات

به ع ت رشد سريع فناوری در
بخش  ICTو تشابه فناوریها،
اين رويکرد مورد پذيرش نظامهای
حقوقی نیست.
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اسناد قانونی مرتبط با حکمرانی دادهها
 نتیجه اول :عدم وجود سندی واحد تحت عنوان «حکمرانی دادهها» در نظامهای
حقوقی :به ع ت عدم امکان تنظیمگری و قانونگذاری در خصوص همه انواع دادهها و
همچنین دادههای مربوط به ک یه صنعتها در يک سند

تفاوت در حسایتها ،چالشها و مسائل مربوط به هر یك از انواع داده یا صنعت

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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اسناد قانونی مرتبط با حکمرانی دادهها
 نتیجه دوم :در غالب نظامهای حقوقی به شاخصهای مربوط به حکمرانی داده نظیر
کیفیت ،صحت ،تمامیت ،به اشتراکگذاری و  ...در اسناد مرتبط با مديريت داده
( )Data Managementپرداخته شده است.

این اسناد در رابطه با مدیریت داده در بخش دولتی و عمومی هستند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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تعریف حکمرانی دادهها در سطح سازمانی

 مشخص کردن چارچوب حقوق و مسئولیتها در راستای تشويقرفتار مط وب در ارزيابی ،ايجاد ،ذخیره ،کاربرد ،نگهداری و حذف
اطالعات؛ شامل فرايندها ،نقشها ،استانداردها و معیارهايی که استفاده
موثر و کارامد از اطالعات در توانمندسازی سازمان در راستای
دستیابی به اهداف خود را تضمین میکند.
تعیین مقررات در سازمان بهمنظور پیشگیری از تق ب ،مقاب ه بانفوذهای امنیتی و حفظ حريم خصوصی
-طراحی ،نظارت و کنترل بر مديريت دادهها و استفاده از آنها

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات
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BigData World-Wide Governance & Regulation Landscape
Players, Projects, Standards & Initiatives - Version 0.8 (DRAFT) – DEC 2018
National Strategies & Policies

Open Government
Open Data

DATA.GOV

Security & Protection

Data-Driven Society

General Data Protection

OPENDATA
INDEX

FOIA: Freedom of Information Act

Health

Privacy by Design

Finance

:GAPP
PIA

foia.state.gov

Net Neutrality Connectivity

PRISM

Waste Data
Sharing

G u i d e l i n e s

/

DPO

ECHELON

S t a n d a r d s

…

/

R e g u l a t i o n s

Enterprise Data Governance

CDO

Analytics

Data Management

Data Quality

Data Provenance

BigData Security

Data Exchange

Data Integration

Big Data Networking

Data Enrichment
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Online
Platforms

Decentralization
/Monetization

National Security & Data Sovereignty

Decentralization / Sharing / Exchange

Dark Data

ICT

PrivacyMark
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