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 قيمة أو قيس درجة مثال : لواقع بدائي وصف هي البيانات•

 مالحظة أو لشيء

 أو  تحليل، أي من مجردة تبقى البدائية صغتها في البيانات•

 افتراض أو استنتاج

 صالحة وهي النقاش أو للمناقشة قابلة غير البيانات وتبقى•

 ما فحص أو ببحث للقيام



 المعرفة

 المعلومات

 البيانات

 التعريف: البياانت 
 



The ability to take data – to be able to 
understand it, to process it, to extract value 
from it, to visualize it, to communicate it is 
going to be a hugely important skill in the 
next decades, 

Hal Varian, Google’s Chief Economist 

 على قادرا تكون أن – البيانات تناول على القدرة»

 منها، قيمة واستخراج ومعالجتها، فهمها،

 خالل جدا هامة مهارة سيكون وابالغها ومشاهدتها،

 «القادمة، العشريات
 هال فارين، كبير االقتصاديين بشركة جوجل



 حجم توليد البياانت  
 



Open Data Watch : المصدر   
 

 قيمة البياانت  سلسلة
 

 البيانات حتفيز

 المفتوحة



 املبادئ: البياانت املفتوحة 
 

 

 وبالمملكة المتحدة بالواليات 2009 سنة ظهر جديد مفهوم•

 المتحدة

 ونشرها العمومية البيانات إلدارة جديدة مقاربة•

 الحكومية الجهات بين الداخلي للتعاون جديدة مقاربة•

 الحكومة غير جهات مع الخارجي والتعاون

 من المواطن تمكين خالل من الشفافية لدعم جديدة مقاربة•

 الحكومة سياسات تقييم



 البيانات
 الحكومية

فتح البيانات 

الحكومية 
 واستغاللها

 البيانات
المفتوحة   

 الحكومة االنفتاح الحكومة
 المنفتحة

 البيانات

 اهلدف: البياانت املفتوحة 
 



 بصفة تحديده تم ما عدا ما البيانات كل 

 واالستعمال للنشر قابلة حصرية،

 .والتحيين
 
 

 .البيانات لتحديد المؤسسة/ المواطن تشريك 
 

     

المعطيات العمومية قابلة لالستعمال وإعادة 

 االستعمال دون أي قيد أو شرط

 

 

 كل المعطيات سرية إال ما تم  

 تصنيفه كمعطيات عمومية 

 
 محددة من طرف الهياكل العمومية

 
 

 وجوب مراقبة البيانات التي يتم

 نشرها في صورة استعمالها

 

 

 

ما بعد فتح البيانات  ما قبل فتح البيانات 

 تغيري مفهوم التعامل بني اإلدارة واملواطن يف ما يتعلق ابلبياانت العمومية

 سرية البيانات العمومية

 تحديد البيانات

 استعمال البيانات المفتوحة

 (changement de culture) هذا التغيير يتطلب تغيير العقليات بالنسبة

 لإلدارة والحكومة 



 ماهي البياانت احلكومية
التقسيم االداري، العناوين، البناءات العمومية، 

... األجندات  
 االدارية البيانات

...االقتصاد، البيئة  السكان،  بيانات احصائية 

...نتائج االنتخابات، أعمال البرلمان، الحضور  بيانات سياسية 

بيانات تنتجها معاهد ومؤسسات البحث العمومية     بيانات البحوث 

 بيانات التي يمكن اعتبارها ملك عمومي
المواطنين  بيانات ينتجها

 والمؤسسات

  sbd4d.com: المصدر 



 

 كامل تغطي أن يجب البيانات مجموعة : «Complete» تامة1.

 تحويرها يتم   لم خام بيانات .الموجودة البيانات

 األصل في جمعها تم   كما : «Primary» أصلية2.

 البيانات قيمة لحفظ بسرعة النشر : «Timely»االبان في3.

 االستعماالت وكافة عدد ألوسع :  «Accessible»الوصول سهلة4.

 « Machine processable » حاسوب طرف من معالجتها يمكن5.

 *مبادئ البياانت املفتوحة
 
 

 .  Open government data + sunlight foundationحسب مراجع   *

   .مبادئ فقط 6على   Open data charterبينما يعتمد    



 

 األشخاص لكل متوفرة : «Non-discriminatory» تمييز بدون7.

 للبيانات مفتوحة أشكال استعمال : «Non-proprietary» مفتوحة8.

   المستعمل وحدود  حقوق إظهار : «License» الرخصة9.

 دائما متوفرة البيانات مجموعات : «Permanence» الّدوام 10.

 المجانية تفضيل :«Usage Costs» االستعمال كلفة 11.

 (2) * مبادئ البياانت املفتوحة

 .  Open government data + sunlight foundationحسب مراجع   *

   .مبادئ فقط 6على   Open data charterبينما يعتمد    



البيانات المفتوحة توفر امكانيات واعدة تسمح بخلق قيمة اجتماعية 

 واقتصادية
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االدارات العمومية تتقاسم 

 البيانات على الخط

/صانعي البرمجيات   

 المؤسسات

 تبحث عن البيانات

 إعادة استعمال البيانات

 نشر البيانات
/صانعي البرمجيات  

 المؤسسات

تدمج البيانات في 

(خدمات)تطبيقات   

المؤسسة / المواطن

تستعمل التطبيقات 

 للحصول على خدمات



14 https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto  

Exemple 1 

https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto
https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto
https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto
https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto
https://visual.ly/community/infographic/environment/global-emissions-kyoto
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Transport for London (TfL) 



Transport for London (TfL) 

Source : Deloitte, 2017 

 TFL   2016-2012تطور عدد التطبيقات التي تستعمل بيانات  

للمسافرين وللمدينة  £مليون  130توفر سنويا  TFLنشر البيانات المفتوحة من طرف شركة 
 .وللشركة

وقد غيرت هذه .  TfLتطبيقة تمّ تطويرها باالعتماد على البيانات المفتوحة لشركة 600أكثر من 
 .التطبيقات طريقة السفر في مدينة لندن

. 



 انعكاس البيانات المفتوحة على التشاركية االجتماعية

عبر الجوال تمكن من تحديد المرافق العمومية حسب درجة اتاحتها لذوي  SharePAتطبيقة 

وذلك باستعمال ... مراكز البريد , االعاقات على غرار الحدائق العمومية، االدارات، المتاحف
 . crowdsourcingالمعلومات المنشورة من المصالح العمومية وعبر االنتاج التشاركي 
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 مكوانت برانمج البياانت املفتوحة
 القيادة

 

 
االطار 

 القانوني

 

 أصحاب 

 المصلحة
التكوين وتطوير 

  الكفاءات

 

 المشاركة

 االتصال

 

 البنية

التحتية  

 التكنولوجية

 

 البيانات المفتوحة



 املقاربة: تركيز برانمج للبياانت احلكومية املفتوحة 
 

 

 الحوكمة/قيادة البرنامج1.

 التنظيمي/االطار القانوني2.

 توفير ونشر البيانات 3.

 البيانات4.

 طلب البيانات5.

 «  eco-system»نظام إيكولوجي للبيانات المفتوحة 6.



 

 احلوكمة/قيادة الربانمج
 

 الد عم من السلط العليا•

 (multi-stakeholder)تشاركية مع األطراف المعنية •

 نموذج عملي لحوكمة البرنامج•

 االدراج في نص ترتيبي •

 فرق العمل•

 التقييم والمتابعة•



 الّدعم من السلط العليا
 السلط طرف من البيانات فتح برنامج انطالق عن االعالن•

 العليا

 العليا السلط من للبرنامج كامل تبني•

 التنموية والبرامج الخطط ضمن البرنامج إدراج•

 لتكنولوجيا القطاعية االستراتيجية ضمن البرنامج إدراج•

 االلكترونية والحكومة المعلومات

 أو االلكترونية الحكومة برنامج ضمن البرنامج إطالق•
 المفتوحة الحكومة برنامج

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 تشاركية مع األطراف املعنية
 المجتمع) البيانات وطالبي البيانات أصحاب : المعنية األطراف•

 الشركات البرمجيات، واضعي الخاص، القطاع المدني،

 ( ... الباحثين الناشئة،

 للبيانات eco-system مناخ إيجاد على العمل ضرورة•

   المفتوحة

 من تتكون المفتوحة البيانات برنامج لقيادة مشتركة لجنة تركيز•

 الحكومية والجهات المعنية األطراف ممثلي

 حول والملتقيات األنشطة في المعنية األطراف كافة تشريك•

 المفتوحة البيانات

 

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 الربانمج حلوكمةمنوذج عملي 
   األفقي المستوى على يكون العمل•

 إمكانية( وأفقي عال مستوى في يكون أن يحتاج اإلشراف فريق•

 ) Chief Data Officer البيانات مدير وظيفة إحداث

 عن ممثلين من تتركب المفتوحة البيانات لمبادرة قيادة لجنة•

 الوزارات

  االتصال تكنولوجيات وزارة :المعنية الهياكل من تقني دعم•

   ...(البيانات)االحصاء مركز ،(البوابة)

 الحكومية والجهات المعنية األطراف ممثلي تظم مشتركة لجنة•

 العمومية والمؤسسات بالوزارات البيانات عن مسؤول تعيين•

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 منوذج أفقي حلوكمة الربانمج

 إدارة البرنامج

 فرق العمل

وزارة 

 تكنولوجيات
 المعلومات

 لجنة القيادة

 رئاسة الوزراء

اللجنة 
 المشتركة

 مركز االحصاء

 الوزارات

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 االدراج يف نص ترتييب 

 نشره يتم ترتيبي نص في الحوكمة نموذج إدراج ضرورة•

 (... حكومية تعليمات حكومي، أمر) الرسمية الجريدة في

 بينها التنسيق وكيفية جهة كل مهام تحديد•

 القيادة لجنة أعضاء صفة تحديد•

 المشتركة اللجنة تركيبة تحديد•

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 فرق العمل

 بناء تخص التي المواضيع حول عمل فرق تكوين ضرورة•

 والنجاعة التوافق لمزيد البرنامج

 المفتوحة للبيانات القانوني االطار حول عمل فريق•

 ومتابعة المعتمدة التقنية المعايير لتحديد تقني عمل فريق•

 البيانات وصف طريقة وتحديد المفتوحة البيانات بوابات

 البيانات نشر ومتابعة البيانات حول عمل فريق•

 والتكوين والتوعية االتصال حول عمل فريق•

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 التقييم واملتابعة
 البرنامج ومتابعة لتقييم منهجية تحديد•

 قيسها يتم   التي المؤشرات تحديد•

 إنفراديا المشاركة الحكومية الجهات آداء تقييم•

 تقارير غرار على المفتوحة للبيانات الدولية التقارير متابعة•

Open Data Barometer وتقارير Open Data Index 

 المفتوحة البيانات برنامج حول سنوي تقرير إعداد•

 >احلوكمة /قيادة الربانمج



 املقاربة: تركيز برانمج للبياانت احلكومية املفتوحة 
 

 

 قيادة برنامج البيانات الحكومية المفتوحة 1.

 التنظيمي/االطار القانوني2.

 توفير ونشر البيانات3.

 البيانات4.

 طلب البيانات5.

 «  eco-system»نظام إيكولوجي للبيانات المفتوحة 6.



 

 التنظيمي/االطار القانوين
 

 الحق في الن فاذ إلى المعلومة•

 الحق في إعادة إستعمال البيانات•

 إطار ترتيبي يخص البيانات المفتوحة•

 قوانين تنظم نشر البيانات•

 قوانين حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة•

 تصنيف البيانات•
 

 
 



 احلق يف الّنفاذ إىل املعلومة
 المعلومة إلى الن فاذ في الحق يضمن قانون وضع ضرورة•

 للمعلومة التلقائي النشر ضمن تدخل المفتوحة البيانات•

 بنشر معنية أيضا هي للمعلومة بالنفاذ المعنية الهياكل•

 المفتوحة البيانات

 المفتوحة البيانات على تنطبق النفاذ في االستثناءات•

 المفتوحة البيانات لطلب الن فاذ طلب آليات استعمال يمكن•

 الن فاذ قانون ضمن البيانات استعمال إعادة في الحق إدراج•

 للمعلومة

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 احلق يف الّنفاذ إىل املعلومة
 البلدان العربية اليت هلا قانون خيص احلق يف الّنفاذ إىل املعلومة

 >التنظيمي  /االطار القانوين

االصدار سنة  

 األردن 2007
 تونس 2011
 اليمن 2012
 لبنان 2017
 املغرب 2018
 السودان -

  2018،  المركز الكندي للقانون والديموقراطية: المصدر 



 احلق يف إعادة استعمال البياانت
 المنشورة البيانات استغالل من يمكن البيانات استعمال إعادة•

 مضافة قيمة ذات خدمات لتطوير

 االستعمال إعادة هو البيانات فتح من األول الهدف•

 ضمن المفتوحة البيانات استعمال إعادة في الحق إدراج يمكن•

 المعلومة إلى الن فاذ قانون

 البيانات استعمال إعادة في الحق تخص أحكام إدراج•

 إلعادة رخصة نشر ضرورة تخص وأحكام المفتوحة

 االستعمال

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 إطار ترتييب خيص البياانت املفتوحة
 حوكمة البيانات، نشر :النص ينظمها التي المجاالت•

 التقييم البيانات، جودة البيانات، وصف البوابة، البرنامج،

 ... المجانية، والمتابعة،

 إعادة حق فيه يدرج قانون شكل في يكون أن يمكن•

 (االمارات الجنوبية، كوريا مثال) االستعمال

 في وينشر (تعليمات) رئاسي أو حكومي أمر شكل في أو•

 (...البرازيل و المكسيك مثال) الرسمية المجل ة

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 مقارنة حملتوى نصوص البياانت املفتوحة
 >التنظيمي  /االطار القانوين

 المكونات البلد

 بوابة البيانات المفتوحة المملكة المتحدة، كينيا، الهند، تنزانيا، أثيوبيا

 الرخص المتاحة المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، الدنمارك، الفلبين، كينيا، أثيوبيا

 نجوم  5اعتماد سلم  المملكة المتحدة، الفلبين، قطر

 المجانية  الواليات المتحدة، الدنمارك، كينيا، أثيوبيا

 الرسوم  إتاحة (محدود)، قطر، فرنسا ( محدود)المملكة المتحدة 

  الحوكمةنظام  المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أستراليا، الهند، رواندا، تنزانيا، أثيوبيا

 حماية البيانات الشخصية المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، اليابان، أستراليا، فرنسا

 أولويات النشر المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، الفلبين، الهند، الدنمارك، اليابان، أستراليا، 

 خطة المتابعة والتقييم  المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أثيوبيا

 التشاركية  آلية (عام)، أثيوبيا (فوروم)، الواليات المتحدة، رواندا، قطر(فوروم)المملكة المتحدة 

 (by default)مباشرة  مفتوح رواندا، افريقيا الجنوبية، تنزانيا،  المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أثيوبيا،

 استثناءات  ، (قطاعات)، تنزانيا(ضد المنافسة)، الواليات المتحدة(قانون النفاذ)المملكة المتحدة

  sbc4d.com: المصدر



 قوانني تنظم نشر البياانت
 الوثائق سرية قوانين•

 األرشيف قوانين•

 االحصاء قوانين•

 الفكرية الملكية حماية قوانين•

 الشخصية المعطيات حماية قوانين•

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 قوانني محاية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصة
فا طبيعيا شخصا تجعل معطيات :الشخصية المعطيات•  أو معر 

 خالل من مباشرة غير أو مباشرة بطريقة للتعريف قابال

 أو بهويته خاصة المتعلقة الرموز أو المعطيات من مجموعة

 أو النفسية أو الجينية أو الفيزيولوجية أو الجسمية بخصائصه

 .الثقافية أو االقتصادية أو االجتماعية

 البيانات ونشر ونقل وخزن ومعالجة جمع القوانين هذه تنظم•

 للمواطن الشخصية

 الهوية إخفاء فرض بهدف المفتوحة البيانات لبرامج ضرورية•

(Anonymization) البيانات نشر عند 

 

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 تصنيف البياانت
 تنظيم بهدف البيانات لتصنيف وطنية منهجية اعتماد•

 وحفظها واستعمالها استغاللها

 المعطيات حماية) البيانات تخص التي القوانين أحكام اعتبار•

 (... الفكرية الملكية حماية للمعلومة، النفاذ حق الشخصية،

 أو الحكومة من معتمدة مرجعية شكل في يكون التصنيف•

 ترتيبي أو قانوني نص ضمن

 التي البيانات مجموعات تحديد على يساعد البيانات تصنيف•

 مفتوحة تكون أن يمكن

 >التنظيمي  /االطار القانوين



 منوذج لتصنيف البياانت

 >التنظيمي  /االطار القانوين

 عمومية داخلية  سرية مقيدة

بيانات في غاية 

الحساسية لها 

تأثير على أمن 
 المؤسسات

بيانات حساسة 

يمكن أن تأثر 

على سالمة 
 العمليات 

بيانات داخلية 

غير موجهة 

 للعموم

البيانات التي 

يمكن نشرها 

 مجانا للعموم

  Forsythe Solutions Group: المصدر



 املقاربة: تركيز برانمج للبياانت احلكومية املفتوحة 
 

 

 قيادة برنامج البيانات الحكومية المفتوحة 1.
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 توفري ونشر البياانت

 جرد البيانات•

 مجانية البيانات•

 ترخيص البيانات•

 إيجاد حاالت استعمال•

 التوعية والتدريب•
 

 
 



 جرد البياانت

 والهياكل بالوزارات البيانات مجموعة مجمل تحديد : الهدف•

 بهدف معالجة من تتطلبه وما السرية ومستوى العمومية

 النشر

 الواب بمواقع المنشورة البيانات على أوال االعتماد•

 القانون يفرضها التي البيانات نشر من التأكد•

 المنهجية توحيد بهدف البيانات بجرد للقيام دليل وضع•

 الجميع من اعتماده يتم   البيانات لجرد نموذج إعداد•

 >توفري ونشر البياانت 



 جمانية البياانت

 المفتوحة البيانات مجانية المبدأ•

 بالقانون المفتوحة البيانات مجانية إلزامية إدراج يمكن•

 ليست العالم في المفتوحة البيانات مجموعات من %10•

  (Open data Barometer 4th report :المصدر) مجانية

 العام المال من تجميعها تم   العمومية البيانات•

 إستغاللها على تشجع البيانات مجانية•

 >توفري ونشر البياانت 



 ترخيص البياانت
 مفتوحة بيانات : المفتوحة البيانات في مكونة أهم ثاني•

 قانوني بشكل

 التشريعي االطار ضمن البيانات ترخيص إلزامية إدراج•

 البيانات استعمال إلعادة

 : المفتوحة البيانات رخص تحدد•

o النفاذ، حقوق 

o االستعمال، حقوق 

o توزيع إعادة وحقوق التقاسم حقوق 

 >توفري ونشر البياانت 



 (2)ترخيص البياانت 
 قيود بدون مفتوحة :Public Domain عمومي مجال رخصة•

 : بالرخصة إدراجها الممكن القيود•

oاإلسناد «attribution» : والتاريخ المنتج إلى االشارة 

oالرخصة نفس إستعمال (share alike) 

oتجاري غير إستعمال 
oالمشتقات لغير إستعمال no derivatives 

 : الرخصة استعمال مجاالت•

oالبيانات 

oالمعطيات بنوك 

oالبرمجيات مصادر 

 >توفري ونشر البياانت 



 (3)ترخيص البياانت 

  sbd4d.com: المصدر  data.world: المصدر 

 >توفري ونشر البياانت 



 إستعمالإجياد حاالت 
 تطوير خالل من المؤسسات صلب حركية بعث : الهدف•

 استعمال حاالت

 بيانات استعمال عبر االدارة صلب داخلية استعمال حاالت•

 أخرى مصالح من

 المؤسسات تشجيع خالل من خارجية استعمال حاالت•

  طلب عليها يوجد بيانات مجموعات استعمال على الناشئة

 (...المالية الزراعة، النقل،)

 Hackathon الـ نوع من مسابقات تنظيم•

 >توفري ونشر البياانت 



 التوعية والتدريب
 بمزايا البيانات بنشر المعنية الجهات توعية : الهدف•

   تتيحها التي والفرص المفتوحة البيانات

 تطوير المخاطر، غياب : القرار ألصحاب بالنسبة•

 الكامل االخراط ضرورة االدارة، نجاعة مزيد االقتصاد،

 غياب االستعمال، حاالت الفرص، : لإلدارة بالنسبة•

 كيفية للمعلومة، النفاذ مجال ،(قانوني غطاء) المخاطرة

 النشر

 المفتوحة البيانات حول شاملة سنوية تدريبية خطة•

 >توفري ونشر البياانت 
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 البياانت
 

 جودة البيانات•

 (data format)أشكال البيانات •

 (Metadata)البيانات الوصفية •

 منصة البيانات المفتوحة•

 



 جودة البياانت
 de Tim Berners-Lee *5 سل م إعتماد•

 >البياانت 

  5stardata.info: المصدر 



 جودة البياانت
 >البياانت 

   رخصة  بموجب  شكل  أي  في  الواب  شبكة على معلومات نشر ★                  

 مفتوحة  

  عن عوضا "إكسل" ملف :مثال) مهيكلة بيانات  شكل  في  توفيرها   ★★ 

 (لجدول صورة  

   عوضا CSV شكل في مثال،) له ملكية وال مفتوح شكل في توفيرها   ★★★          

   "إكسل" ملف عن  

  المستعمل تمكين بهدف البيانات  عن  للداللة URI معرف استعمال   ★★★★       

 إليها االشارة من  

  سياق لتوفير األخرى البيانات مع البيانات ربط    ★★★★★ 



 (data format)أشكال البياانت 

 ذلك أمكن متى مملوك غير مفتوح شكل في البيانات إتاحة•

 الحاسوب طرف من استعماله ويمكن

 المفتوحة للبيانات والمبسط المفتوح csv. شكل استعمال•

 xls. شكل عن عوضا

  المكانية الجغرافية للبيانات مفتوحة أشكال  استعمال•

geospatial مثل geoJSON 

 ذلك أمكن متى API شكل في البيانات مجموعات توفير•

 >البياانت 



 (Metadata) البياانت الوصفية

 >البياانت 

 وهي البيانات مجموعات وصف تهم المعطيات من عدد•

 االستعمال والعادة البيانات الستغالل ضرورية

 البيانات مجموعات لكافة للوصف موحد نموذج اعتماد•

 الوطني المستوى على

 DCAT/DCAT-AP/SDMX :المتداولة األنماط أحد اعتماد•



 منصة البياانت املفتوحة
 البيانات فتح برنامج في عنصر أهم•

 عدد أكبر على تحتوي المفتوحة للبيانات وطنية بوابة تطوير•
   البيانات مجموعات من

 هي بل البيانات، مجموعات لخزن مكان فقط ليست البوابة•

 وتبادل والبحث والتجديد والنشر للمشاركة تفاعلي فضاء
 وغيرها الشكاوي وتقديم البيانات

 ،(data visualization) البيانات لرؤية خدمات البوابة توفر•

 ...API البيانات وربط المستعملين، وادارة التفاعلية، وضمان

 البيانات إلدخال خلفي شباك على تحتوي أن يمكن كما

 >البياانت 



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

 Catalog – Platform – Portal ??? 

 (Catalog) ذكره سبق ما إلى باإلضافة

أخرى وظائف عد ة: 
Forum 
Blog 
Showcases 
Documentation 

،البيانات   

ي، بحث مح رك  قو 

وصفي ة، بيانات 

المفتوحة، البيانات إستعمال رخصة 

Data Catalog Platform 

Portal 



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

 :السيناريوهات الممكنة 

 

 مركزيّة المبادرة  –منّصة وطنيّة واحدة(Centralized) 

 

 ال مركزيّة المبادرة –منّصات قطاعيّة منفصلة (Decentralized)  

 

 منّصة وطنيّة جامعة وعدّة منصات قطاعيّة ومحليّة– (Federated)  



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

 مركزيّة المبادرة  –منّصة وطنيّة واحدة(Centralized) 

 

أكثر مقروئيّة للبيانات على مستوى وطني 

نفس التكنولوجيا المعتدة 

 اإلستعمالسهولة البحث وإعادة (API) 

 

 

خصوصيّة القطاعات األخرى 

 عالية  تكنلوجيّلةيجب أن تتوفّر خصائص 

 والتجديد اإلبتكارالحّد من 

 

National 
Platform 

Dept ..2 

Dept ..N Dept ..1 



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

 ال مركزيّة المبادرة –منّصات قطاعيّة منفصلة (Decentralized)  

 

األخذ بأهميّة خصوصيّة القطاعات 

 والتجديد اإلبتكارتساعد على 

 التنافس 

 

 

غياب رؤية موحّدة عن المبادرة الوطنيّة 

متعّددة تكنلوجيّات 

صعوبة العثور على البيانات 

 

National 
Platform 

Dept ..2 

Dept ..N Dept ..1 



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

 نوع اإليواء(Hosting Mode) 

 

 إيواء محلّي(Local:) 

،التحّكم الكامل في مختلف الوظائف بما في ذلك البيانات 

 وصيانة المنّصة، إستغالليتطلّب قدرات ومهارات عالية في 

 

إيواء  SaaS : 

 والتحيين والصيانة، اإلستغاللال يتطلّب مهارات فنيّة عالية في 

متوفّرة   مساعدة تقنية 

البيانات يمكن ان تكون خارج البالد 

صعوبة في أغلب األحيان عند إضافة وظائف جديدة 

 



 منصة البياانت املفتوحة
 >البياانت 

DKAN 

Junar 

OpenDataSoft 

Socrata 
Swirrl 

ArcGIS Open 
Data 

CKAN 

GeoNode 



 منصة البياانت املفتوحة
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 طلب البياانت احلكومية املفتوحة 

 البيانات التي ال تستعمل ال قيمة لها•

 ضرورة العمل مع األطراف الخارجية لتنشيط الطلب•

المجتمع المدني له دور في الضغط لنشر البيانات على •

المستوى الوطني والمحلي، كما يمكنه تطوير منصات تعتمد 

 على إعادة االستعمال

  (Startups) الشركات المجددة والمبتكرة والشركات الناشئة•

 لها طلب على البيانات المفتوحة

   Data journalismتشجيع صحافة البيانات •
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 «  eco-system»نظام ايكولوحي للبياانت املفتوحة 
 

 يكون عندما ونجاعة استدامة أكثر يكون البيانات فتح•

  نشيط ايكولوجي نظام لتركيز بمقاربة مصحوبا

(ecosystem)   

 (multi-stakeholder) المعنية األطراف مع تشاركية•

 مضافة قيمة ذات تطبيقات وتطوير البيانات استعمال إلعادة

 تنظيم تظاهرات مشتركة إلعادة استعمال البيانات•

 قنوات تحاور عبر الشبكات االجتماعية•
 

 
 



 شكرا على حسن المتابعة


