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 الرسائل الرئیسیة

  ذات وظیفة واحدة  محدودةتطویر تطبیقات البدء بینبغي لمؤسسات القطاع العام العمل على
مھا الحالیة. وبعد إنجاز ھذه التطبیقات وقبولھا وفھمھا، یمكن  ُ ظ                                 ُ للبیانات الضخمة، ومواءمتھا مع ن  

 نشرھا على نطاق أوسع؛
 عزیز القدرات الالزمة للجھوزیة من خالل التركیز على العملیات المؤسسیة التي تنطوي یتم ت

 على خبرة متخصصة في علوم البیانات وحوكمة تكنولوجیا المعلومات؛
  غیر مالئمة قبل نضوجھا وجھوزیتھا بطریقة استخدام تطبیقات البیانات الضخمة      ّ   أن یؤد ي یمكن

 ضرار تشغیلیة ومؤسسیة كبیرة على المدى البعید. إلى نتائج عكسیة، وأن یتسبب في أ

یھدف ھذا الدلیل إلى مساعدة المؤسسات، ال سیما مؤسسات القطاع العام، على تقییم جھوزیتھا 
من احتماالت سوء إدارة البیانات، بما                                                              ّ الوطنیة الستخدام البیانات الضخمة، واالستفادة من مزایاھا، والحد  

 یخدم المجتمع على نحو أكثر فعالیة ویحمي حقوق اإلنسان.
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 متطلبات البیانات الضخمة: معلومات أساسیة -   ً أوال  

الة، وانخفاض تكالیف التخزین، وزیادة                                             ّ البیانات من مصادر عدیدة، وھیمنة الھواتف النق       ّ  ى تدف ق   ّ أد  
ر الحوسبة السحابیة إلى إضفاء طابع الدیمقراطیة على تحلیالت البیانات الضخمة. قدرات الحوسبة ّ                                                                           ، وتطو        

ّ                      وال بد  من توفر العوامل التالیة لضمان جدوى أي  حل من حلول البیانات    :الضخمة    ّ                                      

 .جودة البیانات -1
 .البشریة   ُ                    الب نى األساسیة والموارد  -2
 .القانونیةاألنظمة  -3

 جودة البیانات  -ألف

ّ   إطارا  لجودة البیانات الضخمة، تضم ن  وضعت لجنة األمم المتحدة االقتصادیة ألوروبا     ً ھیكال       ً                          
، والبیانات نفسھا.        ّ   (المترف عة) ھي مصدر البیانات، والبیانات الوصفیة أساسیةمن ثالثة أبعاد    ّ  ً مؤل فا       ً ھرمیا  

ّ  والجودة جزء ال یتجزأ من جمیع األبعاد، كما إن   جانبان مھمان من جوانب جودة  ھاوتواتر حداثة البیانات                                         
 .1البیانات الضخمة

   ّ                                                                                    وأعد ت الرابطة األمریكیة لبحوث الرأي العام مبادئ توجیھیة حول تقدیر إنتاج البیانات وإعداد 
نات الت         ُّ ب التحی  أسبا  ّ        فن دت فیھا ، 2عملیات البیانات ّ        ّ ز ومكو  ضع نموذج ألخطاء البیانات استنادا  إلى       ُ                                ً     باین. وو         
ث في استخراج البیانات وتحویلھا وتحمیلھا، وذلك في عدة مصادر وعملیات: مواصفات  ُ د   ْ ح               َ األخطاء التي ت  

 البیانات (البیانات الوصفیة)، ومطابقتھا، وترمیزھا، وتحریرھا، وتكاملھا. 

للجودة،                                                        ٍ لدولي إلى أن مؤشرات البیانات الضخمة یجب أن تخضع لتقییم  ویشیر صندوق النقد ا
من المخاطر التي قد تتعرض لھا عملیة وضع السیاسات على مستوى ممكن                          ّ بھدف التقلیل إلى أدنى حد  

وقابلیة ، النفاذ، وإمكانیة (الحداثة)  ِ                                                             ال سمات السبع التالیة: األھمیة، والدقة، والمصداقیة، وحسن التوقیت
 . 3التفسیر، واالتساق

                                                
1 A Suggested Framework for the Quality of Big Data Deliverables of the UNECE Big Data Quality 

Task Team December, 2014.                                                                                                                                         
2 AAPOR, AAPOR Report on Big Data, 2015. Available at www.aapor.org/Education-

Resources/Reports/Big-
Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Supp

ort%20Research. 
3 International Monetary Fund, IMF’s Data Quality Assessment Framework, 2010. Available at 

https://unstats.un.org/unsd/accsub/2010docs-CDQIO/Ses1-DQAF-IMF.pdf.                                                             
 

http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
http://www.aapor.org/Education-Resources/Reports/Big-Data.aspx#7.1%20Relative%20Advantages%20of%20Survey%20Data%20and%20Big%20Data%20to%20Support%20Research
https://unstats.un.org/unsd/accsub/2010docs-CDQIO/Ses1-DQAF-IMF.pdf
https://unstats.un.org/unsd/accsub/2010docs-CDQIO/Ses1-DQAF-IMF.pdf
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    ُ                           الب نى األساسیة والموارد البشریة  -باء

الة.                                            ّ أساسیة قادرة، وموارد بشریة ماھرة، وإدارة فع     ً نى                                       ُ یتطلب تطویر تطبیقات البیانات الضخمة ب  
   ً نى                                                                 ُ تسخیر فوائد ھذه البیانات في اإلنتاجیة والسرعة والتكلفة أن تھیئ ب   الراغبة في المؤسساتوعلى 

       ً . ووفقا  4والربط الشبكي، إضافة إلى البرمجیات المطلوبة لتحلیل البیانات والمعالجةسیة قویة للتخزین أسا
 . 5، والتوافروالنفاذالسرعة،                               ّ                          ، تتوقف أھمیة البیانات على توف ر الجوانب الثالثة التالیة: IBMلشركة 

أساسیة تتیح السرعة    ً نى                                                        ُ إضافة إلى تحلیل بیانات ضخمة الحجم ومتنوعة، یجب تھیئة ب   السرعة: -1
الالزمة لدعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتضمن فائدة البیانات، باعتبار ذلك من األصول 

 .للمؤسساتاالستراتیجیة 

 المؤسسةض               ِّ نة یمكن أن یعر   ألن توفیر بیانات غیر آم ةالنفاذ مھمالقدرة على  النفاذ:القدرة على  -2
، بغض النظر عن مكان   ً ھال  المعنیة للخطر. ویجب أن یكون النفاذ إلى جمیع أنواع البیانات س

 تخزینھا.

  ّ    قی مة.  معلوماتھ دون توافر البیانات، مما یؤدي إلى فقدان  ِ ل        ُّ أو تعط   النظامول فشل  ُ ح   َ ی   التوافر: -3
 اول الشخص المناسب، في الوقت المناسب.إذا كانت في متنإال تكون مفیدة  ال والمعلومات

 نى األساسیة، تكتسي الخبرة البشریة أھمیة كبرى.                            ُ وإضافة إلى االحتیاجات من الب  

 ً      ً                         ال  بشریا  لتنفیذ أربعة أدوار دعم،                                                     ُّ ویتطلب تطویر وتجھیز معظم تطبیقات البیانات الضخمة تدخ  
 على النحو التالي: 

َ                              خبیر مجال متخصص في مجال التطبیق الم عني (الفقر، الزراعة، المناخ،  (أ)   لخ)؛إ                                  
 باحث في علوم البیانات؛  (ب) 
 ؛في الحاسوب خبیر (ج) 
 م تكنولوجیا المعلومات.  ُ ظ        ُ مدیر ن   (د) 

 األنظمة القانونیة  -جیم

إمكانیة النفاذ إلى البیانات وتوافرھا وملكیتھا واستخدامھا وإدارتھا على نحو سلیم مواضیع   ّ  ّ ت عد  
تنطوي على تحدیات تتعلق باإلطار القانوني المعمول بھ واألنظمة ذات الصلة. والسبب وراء توافر 

                                                
4 Fedtech, How agencies can prepare their infrastructure for big data initiatives, 2016. Available at 

https://fedtechmagazine.com/article/2016/12/4-infrastructure-requirements-any-big-data-initiative.                           
5 IBM, 3 key IT infrastructure requirements for big data and analytics, 2014. Available at 

www.ibm.com/downloads/cas/AYWDRYLW.                                                                                                              
 

https://fedtechmagazine.com/article/2016/12/4-infrastructure-requirements-any-big-data-initiative
https://fedtechmagazine.com/article/2016/12/4-infrastructure-requirements-any-big-data-initiative
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ّ                  ّ     الفرص لتطویر تطبیقات البیانات الضخمة ھو أن  البیانات أصول قی مة. و االقتصادي المنتدى یشجع                                          
طرھا التنظیمیة، لالستفادة القصوى من الفوائد                                                 ُ العالمي، منذ سنوات عدیدة، األسواق على رفع مستوى أ  

ون إلى وضع ھذه 6اإلنمائیة للتكنولوجیات الرائدة المرتكزة على البیانات ّ                . وواضعو السیاسات مدعو                       
           ً التي غالبا  ن یتصدى للتحدیات التالیة ھج أ                                   َتشاوري شامل للجمیع. وینبغي لھذا الن    ٍ ھج   َن  باعتماداألطر، 

َ   ما تواج ھ   على مستوى السیاسات:      

ً              توافر البیانات ھو نقطة البدایة، ویتطلب إطارا  قانونیا  مناسبا  وسیاسات تسمح  توافر البیانات: -1        ً         ً                                            
 .العامة بنشر بیاناتھا، عدا أنھ مرتبط بمسألة الحكومة المفتوحة والبیانات المفتوحة للجھات

لیھا ومستخدمیھا،                                   ً                        ّ یمكن لملكیة البیانات أن تسبب نزاعا  بین منتجي البیانات ومحل   یانات:ملكیة الب -2
 .د مجاالت التطبیق                                          ُّ بسبب صعوبة تخصیص ملكیة واضحة لھا في ظل تعد  

اس للغایة في ظل اعتماد                                    ّ إن الوصایة على البیانات ھي موضوع حس   الوصایة على البیانات: -3
ت االتصال اإللكتروني في المجتمع والحكومة والصناعة. ویسفر إنترنت األشیاء وارتفاع مستویا

ستخدم لألغراض                                                                     ُ ھذا الوضع عن العدید من العقبات، كما یؤدي إلى استغالل البیانات ما لم ت  
ة منھا ّ       المعلنة المرجو               . 

لة  ُ    س لطة ال -4 ّ    المخو                                          ّ                ً  ال تكون السلطة المنوط بھا جمع البیانات محد دة بوضوح أحیانا .  جمع البیانات:ب    
تعھید الوال یمكن أن تكون ثابتة على الدوام، ال سیما في حالة البیانات غیر الشخصیة، وبیانات 

. ویجب أن تكون 7الوقائع، وبیانات المواقع الجغرافیة، وبیانات الشبكة الذكیة ُ   ّ  م حس اتوعي الجم
 .دة بوضوح لتجنب الخالفات القانونیة                ّ دئ التوجیھیة محد  اإلرشادات والمبا

                                              ً       لطالما كانت الخصوصیة وإعادة تحدید الھویة تحدیا  یواجھ  الخصوصیة وإعادة تحدید الھویة: -5
خالقي بین تجمیع البیانات األتوازن ال                         ّ                       اإلحصائیین منذ عقود، ویتطل ب منھم المفاضلة وتحقیق 

 البیانات التفصیلیة. ألغراض وقائیة، واالستفادة من قیمة 

 دة لتقییم جھوزیة البیانات الضخمة              َ النماذج المعتم   -     ً ثانیا  

، شأنھا شأن أي تكنولوجیا أخرى. والتسلیم بھذا         ّ       قائمة بحد  ذاتھاعتبر البیانات الضخمة تكنولوجیا  ُ ت  
مل قیاس األمر بالغ األھمیة، ألن البیانات الضخمة ھي تكامل منھجي للعدید من التكنولوجیات التي تش

ج التكنولوجیا إلى معاییر والبیانات، وجمعھا، ونقلھا، وتخزینھا، وحوسبتھا، وعرضھا. ویستند نض

                                                
6 World Economic Forum, Delivering digital infrastructure: how regulatory policy can keep up,  

pp. 25-26, 2014. Available at 
www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf. 

7 Katherine Strandburg, Monitoring, datafication, and consent: legal approaches to privacy in the big 
data context, pp. 5-43. In Privacy, Big Data, and the Public Good: Frameworks for Engagement, edited by J. Lane, 
V. Stodden, S. Bender, and H. Nissenbaum. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.                                  

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TC_DeliveringDigitalInfrastructure_InternetEconomy_Report_2014.pdf
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ّ            ف علیھا. في حالة البیانات الضخمة، ھناك نوعان من تقییم الجھوزیة التكنولوجیة یكم ل كل منھما      َ متعار                                                                                
 اآلخر: الجھوزیة التنظیمیة والجھوزیة التكنولوجیة.

ضعت عدة  ُ         وقد و        ُ                            ، واست خدمت منھجیة البیانات الضخمة اتأطر لتوحید المعاییر وتقییم التكنولوجی    
، ویقترح مقبولة على نطاق واسعج  ُ ھ                              ُ . ویستعرض ھذا الدلیل أربعة ن  ونضوجھاجھوزیتھا وتصنیف لتقییم 
 .المثلى الممارساتترتكز على    ً خطة  

 البیانات الضخمة نضوجنموذج تقییم   -ألف

ضعت الخطة بناء  على اقتراح المجموعة االستشاریة الخاصة  ً                                       و                ُ"&Strategy"8 ووفقا  لنموذج .        ً        
ل أولي في البیانات الضخمة، ووجود أدوات تحلیل المعلومات المتعلقة  ّ                                                                 التقییم، ی فترض حدوث تحو              ُ          

 التالیة: باألعمال وأدوات تخزین البیانات. وتتطلب منھجیة تقییم النضوج استعراض الجوانب الرئیسیة

نى األساسیة القانونیة للحكومة وھیاكلھا                                  ُ تتوقف جھوزیة البیئة على توافر الب   جھوزیة البیئة: -1
األساسیة المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، والتي تتعلق بخصوصیة البیانات ونقلھا، 

 مقرراتالتعلیم  وبتھیئة مستوى معین من الوعي العام بفوائد البیانات الضخمة، وبتضمین نظام
 في علم البیانات.   تخصصاتأو 

في اكتسابھا للمھارات الفنیة للمؤسسة تتمثل القدرات الداخلیة  :للمؤسسةالقدرات الداخلیة  -2
 والموارد البشریة الالزمة، وفي توافر بیاناتھا بانتظام.

                                ّ                   عملیة تحویل البیانات إلى أصول قی مة ھي رحلة تبدأ من  االستخدام المتطور للبیانات الضخمة: -3
استخدام أدوات منعزلة عن بعضھا البعض لتحلیل المعلومات المتعلقة باألعمال، وتنتھي إلى وضع 

ً                                   نموذج أعمال متكامل تمام ا یقوم على تحلیالت البیانات الضخمة.                        

التي یمكن من خاللھا استخدام لفة المخترق                         ُ نضوج البیانات الضخمة الط  األربع لمراحل ال   ّ  تبی ن و
ً انتقائیا                ً           البیانات، بدءا  باعتمادھا       ً                                                         وصوال  إلى تنفیذھا على نطاق واسع في المؤسسات، على النحو التالي:         

البیانات الداخلیة بمؤشرات األداء الرئیسیة لرصد مقارنة . إدارة األداء المرحلة األولى: (أ) 
ّ        المتوخ اة منھاحالة تنفیذ األھداف المعلنة   ؛     

االستعانة بالبیانات الداخلیة والخارجیة في . ز في المجال الوظیفي     ُّ التمی   المرحلة الثانیة: (ب) 
 ؛محاولة لتحسین أجزاء من األعمال التجاریة

                                                
8 Booz & Company&, Big data maturity: An action plan for policymakers and executives, 2014. 

Available at www3.weforum.org/docs/GITR/2014/GITR_Chapter1.3_2014.pdf.                                                          
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البدء بتحقیق الدخل من البیانات الضخمة، بوصفھا . تعزیز عرض القیمة المرحلة الثالثة: (ج) 
 ؛التنافسیة      ً      ً        مصدرا  جدیدا  للمیزات

البیانات الضخمة في جمیع  توفر. إحداث تغییر جذري في نموذج األعمال المرحلة الرابعة: (د) 
 األنشطة وعملیات صنع القرار، على نطاق المؤسسات بأسرھا. 

 نموذج الفجوة في تغطیة البیانات الضخمة  -باء

          َّ  مقبول ومحب ذ لمجاالت، وھو   َّ                                                    طب ق ھذا األسلوب من أسالیب تقییم الجھوزیة في العدید من ا ُ ی  
بین متطلبات  الفرقیقیس نموذج الفجوة بین التصمیم والحقیقة ولبساطتھ وانتشاره على نطاق عالمي. 

قاس على مقیاس                                       ُ ر، وذلك على مستوى األبعاد السبعة التي ت                ّ                            ُّ تصمیم تغییر محد د مقابل الواقع الفعلي للتغی  
. وفي حالة تحویل البیانات الضخمة 9كامل  ٍ ر               ُّ یعني حدوث تغی   10، حیث "صفر" یعني عدم وجود فرق و10

 أو تغییرھا كما ھو مطلوب، تكون األبعاد كالتالي:

ّ             یشمل ذلك المعلومات والبیانات التي تشك ل ركیزة لھا. المعلومات: -1                                      

تتعلق بتكنولوجیات المعلومات واالتصاالت الالزمة للتعامل مع البیانات في جمیع  التكنولوجیا: -2
 مراحل.ال

، وتحلیلھا، وعرضھا، ضبطھاتمثل األنشطة المضطلع بھا في إنتاج البیانات، و العملیات: -3
 واستخدامھا. 

 دة.                                          َ تشمل الثقافة المرتبطة باالستراتیجیات المعتم   األھداف والقیم: -4

 تمثل الكفاءات والمؤھالت البشریة الالزمة لتنفیذ عملیات متعلقة بالبیانات. المھارات والمعارف: -5

َ                الم عنیة بالبیانات. المؤسساتتصف الھیاكل داخل  م اإلدارة: ُ ظ   ُ ن   -6    

ل جذري، یجب توافر الوقت والمال الكافیین. موارد أخرى: -7 ّ                                         لتحقیق تحو            

 نموذج مستوى جھوزیة التكنولوجیا  -جیم

في الوالیات المتحدة األمریكیة  (NIST) وضع المعھد الوطني المعني بالمعاییر والتكنولوجیا
. وتطبیق مقیاس مستوى جھوزیة 10خریطة عالمیة لمستوى جھوزیة التكنولوجیا، لكل أنواع التكنولوجیا

                                                
9 Richard Heeks, Information systems and developing countries: failure, success and local 

improvisations, The Information Society, vol. 18, No. 2, pp. 101-112.                                                                          
10 National Institute of Standards and Technology, NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 

3, Use Cases and General Requirements, 2015. Available at 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-3.pdf. 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-3.pdf
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-3.pdf
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. المؤسسةالتكنولوجیا على البیانات الضخمة مفید في تقییم النضوج اإلجمالي ألي تكنولوجیا في السوق أو 
                       ّ              ة جھوزیة تكنولوجیا معی نة في األسواق. عامة، وھي تمثل نسب المستخدمةوالمقاییس 

 ، تشمل مقاییس مستوى جھوزیة التكنولوجیا المستویات التالیة: وعلى سبیل التحدید

 التكنولوجیا الناشئة 
 ؛ما       ّ إلى حد       َ                مجال ي البحث والتطویرحدودة ضمن التكنولوجیا مھذه ال تزال  •
ري ھذه ى ھذه التكنولوجیا النفاذ إل • ّ        حكر على مطو   ؛التكنولوجیا          
 ؛في المختبرات األكادیمیة أو التجاریةالمتعلقة بھذه التكنولوجیا جرى معظم البحوث  ُ ت   •
 ع ھذه التكنولوجیا.   ُ  ّ            ُّ ال ت قی م قابلیة توس   •

 التكنولوجیا الحاضنة 
 ؛   َّ                                تطب ق ھذه التكنولوجیا خارج المختبرات •
 ؛غیر مستقرةاألساسیة لھذه التكنولوجیا نى            ُ قد تكون الب   •
 ؛سریعة طالقاإلدورات  •
 ؛ر                      ً                      ُّ توثیق النتائج قلیل جدا ، والنتائج سریعة التغی   •
 .على نطاق واسعبیقھا تطعدم ع التكنولوجیا، لكن           ُّ قابلیة توس  ثبوت  •

 التنفیذ المرجعي 
 ؛التنفیذ المرجعي أمثلةواحد أو أكثر من  مثالتوفر ی •
 ؛التنفیذ المرجعي قابلة لالستخدام على نطاق واسع أمثلة •
رت فیھاقد یكون  • ّ        اعتماد التكنولوجیا محدودا  خارج البیئة األساسیة التي ط و   ُ  ؛                         ً                          
 .   ً جدا   ، ودقیقةةق  ّ وث  بحاث ماألنتائج  •

 عتمادبدایة اال 
رت فیھا • ّ        اعتماد التكنولوجیا على نطاق واسع یتجاوز البیئة األساسیة التي ط و   ُ  ؛                                                            
 ؛   ُ                                   اخت برت في مجموعة من التطبیقات والبیئات •
                    ّ          ّ    نتائج األبحاث المتعل قة بھا موث قة. ب علیھا وكبیر من التدری          ٌ یتوفر قدر   •

  قید التطورالتكنولوجیا 
 ؛قد تتوفر تطبیقات خاصة بالتحسینات •
 ؛تتوفر مجموعات أدوات لتسھیل التفاعل مع التكنولوجیا •
 .تتنافس ھذه التكنولوجیا مع تكنولوجیات أخرى للحصول على حصة في السوق •

 التكنولوجیا الموح دة   ّ                  
 ؛ات حول معاییر االستخدامإعداد مسود ّ  تم   •
 ؛عملیات بلغت مرحلة النضوج ویمكن تنفیذھا تتوفر •
 .المثلى جرى تحدید الممارسات •
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 نموذج نطاق الجھوزیة التنظیمیة  -دال

مع مستوى الجھوزیة التكنولوجیة. مترابط نطاق الجھوزیة التنظیمیة لتطبیقات البیانات الضخمة 
 النضوج التكنولوجي.        َّ  كما یقی م ولذلك، یتم تقییمھ 

 ویمكن وصف حالة الجھوزیة التنظیمیة لتطبیقات البیانات الضخمة على النحو التالي: 

أي جھد لتطویر البیانات الضخمة أو تعزیز المعرفة  المؤسسةال تبذل  :ال توجد بیانات ضخمة -1
 ؛بھا

ّ  ثم ةداخل المؤسسة،  :صة ّ ص  مخ جھوزیة -2 مستوى مقبول من الوعي بالبیانات الضخمة، وبعض   
 ؛المجموعات تبني الحلول بطریقة متفرقة

، وھي غیر ظرفيق بشكل   َّ طب      ّ                            ُ یتمث ل في بناء حلول بیانات ضخمة ت     ٌ ھج   َن  ُ     ی عتمد  :ظرفیةجھوزیة  -3
 ؛المؤسسةدة على نطاق واسع داخل               َ مقبولة أو معتم  

ھج التنظیمي إزاء البیانات الضخمة بشكل منھجي                       َیجري استعراض وقبول الن  :منھجیةجھوزیة  -4
ً ، ودائما  ما یكون مت بعا  المؤسسة    ِ                                                   من ق بل أطراف متعددة متأثرة، ویمكن تكراره في جمیع أنحاء   ؛        ً           ّ   

یتم تحدید مقاییس األداء وكذلك جمعھا ومراجعتھا بشكل روتیني في  :جھوزیة خاضعة لإلدارة -5
 ؛ریع البیانات الضخمةحالة مشا

یتم و ،تجري عملیة تحسین قدرات البیانات الضخمة على المستوى المؤسسي :ىمثلجھوزیة  -6
 على نحو مستدام. سالمة احترام المبادئ التوجیھیة والحفاظ على األصول لضمان المالءمة وال

 حة لتقییم جھوزیة البیانات الضخمة                    َ الخطة الوطنیة المقتر   -     ً ثالثا  

استعراض نماذج تقییم جھوزیة البیانات الضخمة، توضع خطة إلجراء تقییم وطني لمدى بعد 
ً المعروضة سابقأ                                  ً                    جھوزیة البیانات الضخمة، استنادا  إلى النماذج الدولیة ّ                         ، وتفص ل األنشطة المطلوبة فیھا.                      

 االستبیان ومعاییر التصنیف  -ألف

البیانات الضخمة في المنطقة العربیة من خالل حة لجھوزیة                                    َ یمكن تقییم التطبیقات الوطنیة المقتر  
ّ          موج ھ إلى مختإجراء استبیان  التي تشمل األوساط األكادیمیة والقطاع الخاص و ،لف المؤسسات الوطنیة  

 الحكومیة.  والجھات (الوكاالت)
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. ولتحدید حجم نشاط تقییم الجھوزیة الوطنیة للبیانات ركائزفي سبع االستبیان ف أسئلة   َّ صن    ُ وت  
         ُ                                                                        خمة، اقت رحت ثالثة مستویات لكل سؤال، وھي المستویات األساسیة، والمتوسطة، والمتقدمة. الض

    ُ                         . وی عطى الترتیب "صفر" في حال 3، 2، 1                                              ً ویمكن تعداد ھذه المستویات باستخدام األرقام، مثال  
                               ُ          ً                               تقییمھا. وبعد تقییم كل ركیزة، ت عطى ترتیبا  على أساس متوسط حسابي للمعاییر  المراد       ّ          عدم توف ر المیزات 

َ                                                  ن الجدول التالي معاییر التقییم المعتم دة لكل سؤال من األسئلة المذكورة في التقییم. وتمثل          ّ دمة. ویبی        َ المستخ                                       
 ن في كل مجال.                             ّ مستویات التقییم اتجاھات التحس  

 الفئات مستوى التقییم
 اإلطار القانوني  -   ً أوال  

 .         ً محدود جدا   التداول بھالكن لبیانات، بشأن اھناك سیاسة واضحة  (1)
                            ً            ً       َّ  سیاسة البیانات معروفة جیدا ، ولكن نادرا  ما تنف ذ. )2(
ھان اتخاذ القرارات وتنفیذ البرامج  )3( ّ                                   سیاسة واستراتیجیة البیانات توج                               

 .على المستوى المؤسسي

اإلجراء في مؤسستكم، ما ھو  (أ)
الحكومي/النص القانوني المتاح 
 المعني بتجھیز البیانات ونقلھا؟

                                                      ّ      تتوفر سیاسة بشأن خصوصیة البیانات وأمنھا، لكنھا غیر مطب قة أو  )1(
 غیر معروفة.

                                            ّ           السیاسة المتعلقة بخصوصیة البیانات وأمنھا مطب قة في معظم  )2(
 التعامالت.

بخصوصیة البیانات وأمنھا في جمیع    َّ                   تحد ث السیاسة المتعلقة  )3(
 العملیات وعلى جمیع المستویات، وخاصة على مستوى القیادة.

، ما ھو اإلجراء مؤسستكمفي  (ب)
الحكومي/النص القانوني المتاح 
 المعني بحمایة البیانات وسریتھا؟

     ّ                                           تتوف ر أدوات إدارة البیانات والمعاییر ذات الصلة. )1(
 الموارد واالھتمام. نالبیانات وتخزینھا یجذباإدارة  )2(
برمجیات مركزیة لھا ما یتصل بھا من برمجیات إدارة البیانات و )3(

 أھمیة قصوى في العملیات والمعامالت الیومیة.

      ُ            ، ھل ت بذل جھود أو مؤسستكمفي  (ج)
   َّ                             تنف ذ مبادرات لوضع أطر إداریة أو 

نیة ذات صلة بالبیانات فمعاییر 
الضخمة؟ إذا كان الجواب نعم، 

 فالرجاء اإلیضاح.
 نى األساسیة والتطبیقات   ُ الب    -     ً ثانیا  

وغیر     ّ  مشت تةتوجد تطبیقات معزولة لتحلیل البیانات الضخمة بطریقة  )1(
 .متسقة

   َ                                                      ستخد م منصات ومعاییر مختلفة لإلبالغ عن نتائج تحلیل البیانات  ُ ت   )2(
 الضخمة.

، ویجري إعداد نسخ احتیاطیة المؤسسةإدارة البیانات على نطاق تتم  )3(
ّ   والخصوصیة، وذلك عبر منص ة ق معاییر األمن   ّ طب           ُ دوریة، وت                         

 دة.   ّ موح  

نى       ُ ھي الب  ما ، مؤسستكمفي  (أ)
التكنولوجیة التي تدعم  األساسیة

جمع البیانات، ونقلھا، وتخزینھا، 
رھا؟ ّ     وتجھیزھا، وتصو                

 ُ                                           ُ            ت ستخدم البیانات المأخوذة من مصادر مختلفة، وت ستخدم أدوات  )1(
 مختلفة لتجھیزھا.

 دة.     ّ ة موح                           ّ البیانات المختلفة عبر منص  تتم إدارة مصادر  )2(

، ما ھي األنظمة مؤسستكمفي  (ب)
مة                           َ والتطبیقات واألدوات المستخد  

 في عملیة صنع القرار؟
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 الفئات مستوى التقییم
دة،                                                              ّ یتم تطبیق األدوات المتقدمة، مثل التنبؤ، بعد جمع البیانات الموح   )3(

 قة.                                   ّ وذلك من خالل عملیة منھجیة وأدوات منس  
 التنظیمي والمؤسسي الھیكل  -     ً ثالثا  
حسب بمع البیانات المتاحة  ونیتعاملوھم  ،ھناك مدراء للبیانات )1(

 الحاجة.
یجري تعیین وتدریب علماء البیانات لالضطالع بمھام شاملة،  )2(

 .باستخدام البیانات المتاحة
    ّ                                                یتوف ر فریق متعدد التخصصات في مجال علوم البیانات، مع  )3(

التكنولوجیا، وھم ینفذون مبادرات في مجال إحصائیین وخبراء في 
 م وتطبیقات على نطاق المؤسسة.     ُّ التعل  

قدرات فنیة  مھل لدى مؤسستك (أ)
                     ُ           داخلیة وموارد بشریة ت عنى بقضایا 

 ل الرقمي؟     ّ التحو  

ّ                                       تشكیل لجان مخص صة لمعالجة التحدیات المرتبطة بالبیانات )1(              . 
 .حسب الحاجةبأخرى مماثلة  فرقالتماس المساعدة من  )2(
 صة إلدارة علوم البیانات في المؤسسة.              ّ إنشاء وحدة مخص   )3(

م  ُ ظ                       ُ في مؤسستكم، ما ھي الن   (ب)
اإلداریة والھیاكل التنظیمیة الحالیة 

 المعنیة بالبیانات؟

 .التوعیة بالحقائق المتعلقة بالعمل المؤسسي )1(
 .للمؤسسةالخدمات والمنتجات التي تھدف إلى التسویق  )2(
تنفیذ طوال دورة األعمال: استخدام البیانات الضخمة في التخطیط و )3(

 .العملیات

                 ُ               في مؤسستكم، أین ت ستخدم البیانات  (ج)
 الضخمة بالتحدید؟

 بالبیانات الضخمة والتدریب علیھا اإللمام  -     ً رابعا  
 .تثقیف الموظفین في مجال تكنولوجیا المعلومات )1(
 .توعیة الجمیع وتدریب موظفي تكنولوجیا المعلومات )2(
توعیة القادة ومدیري البرامج وتوفیر التدریب المناسب للموظفین  )3(

 .خلفیاتھمحسب 

ھل تنفذ مؤسستكم برامج وأنشطة  (أ)
 للتوعیة بفوائد البیانات الضخمة؟

 .تنظم دورة تدریبیة اختیاریة حول تخصصات محددة )1(
تنظم دورة تدریبیة إلزامیة حول البیانات الضخمة لجمیع أقسام  )2(

 .الجامعة
  .یمكن نیل شھادة مستقلة في مجال البیانات الضخمة )3(

إذا كانت مؤسستكم في مجال  (ب)
التعلیم، ھل ھناك برامج أكادیمیة 

  ؟البیاناتصریحة في مجال علم 
إذا كانت اإلجابة نعم، الرجاء تعداد 

 .البرامجھذه 
البیانات، كما    َّ                                            تنظ م دورة تدریبیة اختیاریة على اإلنترنت حول علم  )1(

 .تاح مصادر مفتوحة في ھذا الشأن ُ ت  
 .م دورة تدریبیة إجباریة في مجال تخصص المؤسسة   َّ تنظ   )2(
 حول البیانات الضخمة.من البرامج التدریبیة               ّ   توجد سلسلة مفص لة  )3(

ّ         م مؤسستكم أو تیس ر تقدیم       ّ ھل تقد   (ج)                
برامج تدریبیة أو دورات لبناء 

البیانات القدرات في مجال 
 الضخمة؟

 السیاسات واألنظمة اإلداریة  -     ً خامسا  
قة أو غیر              ّ                                ّ ھناك سیاسة مت سقة للبیانات الضخمة، وھي غیر مطب   )1(

 معروفة.
سیاسة أو  مھل لدى مؤسستك (أ)

استراتیجیة للبیانات الضخمة؟ إذا 
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 الفئات مستوى التقییم
                                                      ً       یتم تحدیث سیاسة/استراتیجیة البیانات الضخمة ونشرھا وفقا  لجدول  )2(

 د.        ّ زمني محد  
ق  َّ ب   َ ط                ُ بشكل متكرر، وت  یتم تحدیث سیاسة/استراتیجیة البیانات الضخمة  )3(

، بما في ذلك تقییم فعالیة المؤسسةفي جمیع دورات تشغیل 
 االستراتیجیة نفسھا.

كانت اإلجابة نعم، یرجى ذكر 
 .األھداف

 .التسویق      ّ                                           لم تنف ذ الخطط المتعلقة بالبیانات الضخمة إال ألغراض  )1(
اإلدارة ، لخدمة أھداف  ً ا  تنفیذ خطط عمل البیانات الضخمة انتقائی )2(

 .العلیا
تنفیذ خطط أعمال البیانات الضخمة في جمیع التطبیقات الداخلیة  )3(

 .والخارجیة التي تھدف إلى تحسین الكفاءة واإلنتاجیة

ھل لدى مؤسستكم خطة عمل  )ب(
الجواب للبیانات الضخمة؟ إذا كان 

 نعم، فالرجاء اإلیضاح.

صة للبیانات الضخمة، ویتم                                  ّ ال توجد موارد بشریة أو میزانیة مخص   )1(
 . ً ا  التخصیص انتقائی

                                ّ                            المھارات المتاحة متواضعة، وال تنف ذ إال تغییرات صغیرة باستخدام  )2(
 البیانات الضخمة.

باستمرار ویجري دعمھا                     ُ ّ   سة للبیانات الضخمة ت جد د              ّ المواھب المكر   )3(
                      َّ                             بمھارات جدیدة، كما تخص ص میزانیة كافیة لجمیع األنشطة 

 واألدوات المتعلقة بالموارد البشریة.

في مؤسستكم، ما ھي الموارد  ج)(
صة للبیانات الضخمة      ّ المخص  

 (الوقت والتمویل)؟

 مبادرات ومشاریع مستقبلیة  -     ً سادسا  
 عامة.للھذه الخطط    ُ    ال ت تاح خطط مستقبلیة، وضع في حالة  )1(
ّ  ثم ة )2( أي د  َّ د   َ ح    ّ                                             ُ نی ة باستخدام البیانات الضخمة في العمل، لكن لم ت    

 خطوات عملیة للقیام بذلك.
ّ        في التحس ن. تمت                                              ٌ الخطط المستقبلیة لتسخیر البیانات الضخمة آخذة   )3(        

                                                     ُ    مناقشة العملیات الداخلیة وأصحاب المصلحة مع الفریق، وأ طلع 
ُ  ِّ الشركاء على النتائج، كما ح د     دت الموارد والجدول الزمني للتنفیذ.                         

ھل لدى مؤسستكم  (أ)
خطة/مشروع/مبادرة مستقبلیة 

الستخدام البیانات الضخمة؟ إذا 
كان الجواب نعم، فالرجاء 

 اإلیضاح.

ھذا السؤال اإلشارة إلى قصد ب                        ُ لإلجابة على ھذا السؤال (ی           ٍ أي تقییم         ِ لم یجر  
 التحدیات فقط).

ما ھي التحدیات التي تعوق  (ب)
استخدام البیانات الضخمة في 

 مؤسستكم؟

 اإلبالغ عن نتائج التقییم  -باء

المخالفات أو وصى بالتحقق من نتائج استبیان التقییم مع أصحاب المصلحة الوطنیین لتحدید  ُ ی  
ز. إضافة إلى ذلك، من المفید اقتراح خطوات إلجراء تحسینات على صعید البیانات الوطنیة           ُّ أوجھ التحی  

 في مختلف القطاعات، مع وضع خطط عمل محددة. 

ّ                      ز تقاریر التقییم على القیم الرقمیة، بل على النتائج المجم عة للتقییم بكل عام. و           ّ ویجب أال ترك   یمكن                                                        
الجھود التي  تبرزفة المتنوعة، وھي        َ المستھد   المؤسسات كبر منبملئھا من عدد أمصفوفة التقییم إثراء 
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                                                                          ً                       تبذلھا جھات التنسیق إلكمال االستبیان. وینبغي أن تشمل االستبیانات المعبأة عددا  من الممثلین (ثالثة على 
 األقل) عن األوساط األكادیمیة والحكومة والقطاع الخاص. 

عة تحدید الثغرات بین األھداف                 َّ نات الضخمة المجم  وینبغي من خالل مصفوفة التقییم الوطني للبیا
على مستوى التصمیم وأھداف المؤسسات النظیرة، وھذه األھداف یمكن أن تتغیر من قطاع إلى آخر، 

 وأخرى داخل القطاع نفسھ.  مؤسسةوبین 

 .وصى بإجراء دورات متواصلة للتحسین، بوتیرة ال تتجاوز سنة واحدة  ُ وی  

القیم عند اإلبالغ عن مدى جھوزیة البیانات الضخمة، على النحو التالي: ومن المھم مراعاة بعض 

تحسین المحاذاة التنظیمیة من خالل التركیز فقط على تطبیقات البیانات الضخمة التي تناسب  •
 ؛المؤسسة المعنیة

 ؛المؤسساتتحسین التعاون الھیكلي بین  •
وم البیانات، وحوكمة البیانات، تعزیز القدرات من خالل التركیز على الخبرة في مجال عل •

 ؛وحوكمة تكنولوجیا المعلومات
                                                                       ّ   استخدام تطبیقات بیانات ضخمة غیر مالئمة، قبل نضوجھا وجھوزیتھا، یمكن أن یؤد ي  •

 ؛إلى نتائج عكسیة، وأن یتسبب في أضرار تشغیلیة ومؤسسیة كبیرة على المدى الطویل
طبیقات صغیرة ذات وظیفة واحدة ینبغي لمؤسسات القطاع العام أن تعمل على تطویر ت •

مھا الحالیة. وبعد إنجاز ھذه التطبیقات وقبولھا وفھمھا،  ُ ظ                                 ُ للبیانات الضخمة، ومواءمتھا مع ن  
 .11یمكن نشرھا على نطاق أوسع

11 Bram Klievink and others, Big data in the public sector: uncertainties and readiness, Information 
System Frontiers, vol. 19, pp. 267-283, 2017.        
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