
مج، االستراتيجية، والبراالمبادئ: البيانات المفتوحة 

خالد السالمي

مدير عام وحدة االدارة االلكترونية، تونس

خبير في مجال الحكومة المفتوحة

والبيانات المفتوحة

E-mail: sellami.khaled@yahoo.fr

2019يوليو 4-2بيروت، ورشة عمل حول الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الناشئة في المنطقة العربية، 



التعريف: البياانت 
يمةقأوقيسدرجةمثال:لواقعبدائيوصفهيالبيانات•

مالحظةأولشيء

أوحليل،تأيمنمجردةتبقىالبدائيةصغتهافيالبيانات•

افتراضأواستنتاج

صالحةوهيالنقاشأوللمناقشةقابلةغيرالبياناتوتبقى•

مافحصأوببحثللقيام



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

ىعلقادراتكونأن–البياناتتناولعلىالقدرة»

منها،قيمةواستخراجومعالجتها،فهمها،

خاللجداهامةمهارةسيكونوابالغهاومشاهدتها،

«القادمة،العشريات
هال فارين، كبير االقتصاديين بشركة جوجل



حجم توليد البياانت  



Open Data Watch : المصدر 

قيمة البياانت سلسلة

حتفيز البيانات
المفتوحة



املبادئ: البياانت املفتوحة 

وبالمملكةالمتحدةبالواليات2009سنةظهرجديدمفهوم•

المتحدة

ونشرهاالعموميةالبياناتإلدارةجديدةمقاربة•

الحكوميةالجهاتبينالداخليللتعاونجديدةمقاربة•

الحكومةغيرجهاتمعالخارجيوالتعاون

منالمواطنتمكينخاللمنالشفافيةلدعمجديدةمقاربة•

الحكومةسياساتتقييم



البيانات

الحكومية

فتح البيانات 

الحكومية 
واستغاللها

البيانات
المفتوحة

االنفتاحالحكومة الحكومة

المنفتحة

البيانات

اهلدف: البياانت املفتوحة 



ةبصفتحديدهتمماعداماالبياناتكل

واالستعمالللنشرقابلةحصرية،

.والتحيين

.ياناتالبلتحديدالمؤسسة/المواطنتشريك

إعادة المعطيات العمومية قابلة لالستعمال و

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)سبة هذا التغيير يتطلب تغيير العقليات بالن
لإلدارة والحكومة 



ماهي البياانت احلكومية
التقسيم االداري، العناوين، البناءات العمومية، 

...األجندات
االداريةالبيانات

...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
المواطنينبيانات ينتجها

والمؤسسات

sbd4d.com: المصدر 



كاملتغطيأنيجبالبياناتمجموعة:«Complete»تامة1.

تحويرهايتم  لمخامبيانات.الموجودةالبيانات

األصلفيجمعهاتم  كما:«Primary»أصلية2.

البياناتقيمةلحفظبسرعةالنشر:«Timely»االبانفي3.

االستعماالتوكافةعددألوسع:«Accessible»الوصولسهلة4.

»حاسوبطرفمنمعالجتهايمكن5. Machine processable »

*مبادئ البياانت املفتوحة

.  Open government data + sunlight foundationحسب مراجع   *

.مبادئ فقط6على  Open data charterبينما يعتمد 



األشخاصلكلمتوفرة:«Non-discriminatory»تمييزبدون7.

للبياناتمفتوحةأشكالاستعمال:«Non-proprietary»مفتوحة8.

المستعملوحدودحقوقإظهار:«License»الرخصة9.

دائمامتوفرةالبياناتمجموعات:«Permanence»الّدوام10.

Usage»االستعمالكلفة11. Costs»:المجانيةتفضيل

(2)*مبادئ البياانت املفتوحة

.  Open government data + sunlight foundationحسب مراجع   *

.مبادئ فقط6على  Open data charterبينما يعتمد 



عية البيانات المفتوحة توفر امكانيات واعدة تسمح بخلق قيمة اجتما

واقتصادية

13

م االدارات العمومية تتقاس

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



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

Exemple 1

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 لشركة600أكثر 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

ةالبيانات المفتوح



ملقاربةا: 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
سلطالطرفمنالبياناتفتحبرنامجانطالقعناالعالن•

العليا

العلياالسلطمنللبرنامجكاملتبني•

التنمويةوالبرامجالخططضمنالبرنامجإدراج•

ولوجيالتكنالقطاعيةاالستراتيجيةضمنالبرنامجإدراج•

االلكترونيةوالحكومةالمعلومات

أوااللكترونيةالحكومةبرنامجضمنالبرنامجإطالق•
المفتوحةالحكومةبرنامج

>احلوكمة /قيادة الربانمج



تشاركية مع األطراف املعنية
لمجتمعا)البياناتوطالبيالبياناتأصحاب:المعنيةاألطراف•

الشركاتالبرمجيات،واضعيالخاص،القطاعالمدني،

(...الباحثينالناشئة،

للبياناتeco-systemمناخإيجادعلىالعملضرورة•

المفتوحة

منتتكونةالمفتوحالبياناتبرنامجلقيادةمشتركةلجنةتركيز•

الحكوميةوالجهاتالمعنيةاألطرافممثلي

حولوالملتقياتاألنشطةفيالمعنيةاألطرافكافةتشريك•

المفتوحةالبيانات

>احلوكمة /قيادة الربانمج



الربانمجحلوكمةمنوذج عملي 
األفقيالمستوىعلىيكونالعمل•

إمكانية(وأفقيعالمستوىفييكونأنيحتاجاإلشراففريق•

Chiefالبياناتمديروظيفةإحداث Data Officer(

عنممثلينمنتتركبالمفتوحةالبياناتلمبادرةقيادةلجنة•

الوزارات

االتصالتكنولوجياتوزارة:المعنيةالهياكلمنتقنيدعم•

...(البيانات)االحصاءمركز،(البوابة)

ةالحكوميوالجهاتالمعنيةاألطرافممثليتظممشتركةلجنة•

ةالعموميوالمؤسساتبالوزاراتالبياناتعنمسؤولتعيين•

>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 

شرهنيتمترتيبينصفيالحوكمةنموذجإدراجضرورة•

(...حكوميةتعليماتحكومي،أمر)الرسميةالجريدةفي

بينهاالتنسيقوكيفيةجهةكلمهامتحديد•

القيادةلجنةأعضاءصفةتحديد•

المشتركةاللجنةتركيبةتحديد•

>احلوكمة /قيادة الربانمج



فرق العمل

ناءبتخصالتيالمواضيعحولعملفرقتكوينضرورة•

والنجاعةالتوافقلمزيدالبرنامج

المفتوحةللبياناتالقانونياالطارحولعملفريق•

ومتابعةةالمعتمدالتقنيةالمعاييرلتحديدتقنيعملفريق•

ياناتالبوصفطريقةوتحديدالمفتوحةالبياناتبوابات

البياناتنشرومتابعةالبياناتحولعملفريق•

والتكوينوالتوعيةاالتصالحولعملفريق•

>احلوكمة /قيادة الربانمج



التقييم واملتابعة
البرنامجومتابعةلتقييممنهجيةتحديد•

قيسهايتم  التيالمؤشراتتحديد•

إنفرادياالمشاركةالحكوميةالجهاتآداءتقييم•

تقاريررارغعلىالمفتوحةللبياناتالدوليةالتقاريرمتابعة•

Open Data BarometerوتقاريرOpen Data Index

المفتوحةالبياناتبرنامجحولسنويتقريرإعداد•

>احلوكمة /قيادة الربانمج



ملقاربةا: 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 استعمال البيانات•

ترخيص إعادة االستعمال•

إطار ترتيبي يخص البيانات المفتوحة•

قوانين تنظم نشر البيانات•

قوانين حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة•

تصنيف البيانات•



احلق يف الّنفاذ إىل املعلومة
لومةالمعإلىالن فاذفيالحقيضمنقانونوضعضرورة•

علومةللمالتلقائيالنشرضمنتدخلالمفتوحةالبيانات•

شربنمعنيةأيضاهيللمعلومةبالنفاذالمعنيةالهياكل•

المفتوحةالبيانات

توحةالمفالبياناتعلىتنطبقالنفاذفياالستثناءات•

مفتوحةالالبياناتلطلبالن فاذطلبآلياتاستعماليمكن•

فاذالن  قانونضمنالبياناتاستعمالإعادةفيالحقإدراج•

للمعلومة

>التنظيمي  /االطار القانوين



احلق يف الّنفاذ إىل املعلومة
ىل املعلومةالبلدان العربية اليت هلا قانون خيص احلق يف الّنفاذ إ

>التنظيمي  /االطار القانوين

االصدارسنة

2007 األردن
2011 تونس
2012 اليمن
2017 لبنان
2018 املغرب
2015 السودان

2018، المركز الكندي للقانون والديموقراطية: المصدر 



احلق يف إعادة استعمال البياانت
منشورةالالبياناتاستغاللمنيمكنالبياناتاستعمالإعادة•

مضافةقيمةذاتخدماتلتطوير

االستعمالإعادةهوالبياناتفتحمناألولالهدف•

ضمنالمفتوحةالبياناتاستعمالإعادةفيالحقإدراجيمكن•

المعلومةإلىالن فاذقانون

البياناتاستعمالإعادةفيالحقتخصأحكامإدراج•

إلعادةرخصةنشرضرورةتخصوأحكامالمفتوحة

االستعمال

>التنظيمي  /االطار القانوين



إطار ترتييب خيص البياانت املفتوحة
حوكمةالبيانات،نشر:النصينظمهاالتيالمجاالت•

تقييمالالبيانات،جودةالبيانات،وصفالبوابة،البرنامج،

...المجانية،والمتابعة،

إعادةحقفيهيدرجقانونشكلفييكونأنيمكن•

(االماراتالجنوبية،كوريامثال)االستعمال

يفوينشر(تعليمات)رئاسيأوحكوميأمرشكلفيأو•

(...البرازيلوالمكسيكمثال)الرسميةالمجل ة

>التنظيمي  /االطار القانوين



مقارنة حملتوى نصوص البياانت املفتوحة
>التنظيمي  /االطار القانوين

البلد المكونات

المملكة المتحدة، كينيا، الهند، تنزانيا، أثيوبيا ةبوابة البيانات المفتوح

االمملكة المتحدة، الواليات المتحدة، الدنمارك، الفلبين، كينيا، أثيوبي الرخص المتاحة

المملكة المتحدة، الفلبين، قطر نجوم 5اعتماد سلم 

الواليات المتحدة، الدنمارك، كينيا، أثيوبيا المجانية 

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

وبياالمملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أستراليا، الهند، رواندا، تنزانيا، أثي الحوكمةنظام 

المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، اليابان، أستراليا، فرنسا ةحماية البيانات الشخصي

تراليا، المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، الفلبين، الهند، الدنمارك، اليابان، أس أولويات النشر

المملكة المتحدة، الواليات المتحدة، أثيوبيا خطة المتابعة والتقييم 

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

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

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

 sbc4d.com: المصدر



قوانني تنظم نشر البياانت
الوثائقسريةقوانين•

األرشيفقوانين•

االحصاءقوانين•

الفكريةالملكيةحمايةقوانين•

الشخصيةالمعطياتحمايةقوانين•

>التنظيمي  /االطار القانوين



قوانني محاية املعطيات الشخصية واحلياة اخلاصة
فامعطبيعياشخصاتجعلمعطيات:الشخصيةالمعطيات• أور 

لخالمنمباشرةغيرأومباشرةبطريقةللتعريفقابال

أوبهويتهخاصةالمتعلقةالرموزأوالمعطياتمنمجموعة

أونفسيةالأوالجينيةأوالفيزيولوجيةأوالجسميةبخصائصه

.الثقافيةأواالقتصاديةأواالجتماعية

ناتالبياونشرونقلوخزنومعالجةجمعالقوانينهذهتنظم•

للمواطنالشخصية

الهويةءإخفافرضبهدفالمفتوحةالبياناتلبرامجضرورية•

(Anonymization)البياناتنشرعند

>التنظيمي  /االطار القانوين



تصنيف البياانت
متنظيبهدفالبياناتلتصنيفوطنيةمنهجيةاعتماد•

وحفظهاواستعمالهااستغاللها

لمعطياتاحماية)البياناتتخصالتيالقوانينأحكاماعتبار•

(...يةالفكرالملكيةحمايةللمعلومة،النفاذحقالشخصية،

أوالحكومةمنمعتمدةمرجعيةشكلفييكونالتصنيف•

ترتيبيأوقانونينصضمن

التياناتالبيمجموعاتتحديدعلىيساعدالبياناتتصنيف•

مفتوحةتكونأنيمكن

>التنظيمي  /االطار القانوين



منوذج لتصنيف البياانت

>التنظيمي  /االطار القانوين

مقيدة سرية داخلية  عمومية

بيانات في غاية 

الحساسية لها 

تأثير على أمن 

المؤسسات

بيانات حساسة 

يمكن أن تأثر 

على سالمة 

العمليات 

ة بيانات داخلي

غير موجهة 

للعموم

ي البيانات الت

يمكن نشرها 

مجانا للعموم

 Forsythe Solutions Group: المصدر
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توفري ونشر البياانت

جرد البيانات•

مجانية البيانات•

ترخيص البيانات•

إيجاد حاالت استعمال•

التوعية والتدريب•



جرد البياانت

كلوالهيابالوزاراتالبياناتمجموعةمجملتحديد:الهدف•

بهدفمعالجةمنتتطلبهوماالسريةومستوىالعمومية

النشر

الواببمواقعالمنشورةالبياناتعلىأوالاالعتماد•

القانونيفرضهاالتيالبياناتنشرمنالتأكد•

جيةالمنهتوحيدبهدفالبياناتبجردللقيامدليلوضع•

الجميعمناعتمادهيتم  البياناتلجردنموذجإعداد•

>توفري ونشر البياانت 



جمانية البياانت

المفتوحةالبياناتمجانيةالمبدأ•

ونبالقانالمفتوحةالبياناتمجانيةإلزاميةإدراجيمكن•

ليستالعالمفيالمفتوحةالبياناتمجموعاتمن%10•

Open:المصدر)مجانية data Barometer 4th report)

العامالمالمنتجميعهاتم  العموميةالبيانات•

إستغاللهاعلىتشجعالبياناتمجانية•

>توفري ونشر البياانت 



ترخيص البياانت
وحةمفتبيانات:المفتوحةالبياناتفيمكونةأهمثاني•

قانونيبشكل

يالتشريعاالطارضمنالبياناتترخيصإلزاميةإدراج•

البياناتاستعمالإلعادة

:المفتوحةالبياناترخصتحدد•

oالنفاذ،حقوق

oاالستعمال،حقوق

oتوزيعإعادةوحقوقالتقاسمحقوق

>توفري ونشر البياانت 



(2)ترخيص البياانت 
Publicعموميمجالرخصة• Domain:قيودبدونمفتوحة

:بالرخصةإدراجهاالممكنالقيود•

oاإلسناد«attribution»:والتاريخالمنتجإلىاالشارة

oالرخصةنفسإستعمال(share alike)

oتجاريغيرإستعمال

oالمشتقاتلغيرإستعمالno derivatives

:الرخصةاستعمالمجاالت•

oالبيانات

oالمعطياتبنوك

oالبرمجياتمصادر

>توفري ونشر البياانت 



(3)ترخيص البياانت 

data.world: المصدر  sbd4d.com: المصدر 

>توفري ونشر البياانت 



إستعمالإجياد حاالت 
تطويرخاللمنالمؤسساتصلبحركيةبعث:الهدف•

استعمالحاالت

اناتبياستعمالعبراالدارةصلبداخليةاستعمالحاالت•

أخرىمصالحمن

المؤسساتتشجيعخاللمنخارجيةاستعمالحاالت•

لبطعليهايوجدبياناتمجموعاتاستعمالعلىالناشئة

(...الماليةالزراعة،النقل،)

Hackathonالـنوعمنمسابقاتتنظيم•

>توفري ونشر البياانت 



التوعية والتدريب
ابمزايالبياناتبنشرالمعنيةالجهاتتوعية:الهدف•

تتيحهاالتيوالفرصالمفتوحةالبيانات

تطويرالمخاطر،غياب:القرارألصحاببالنسبة•

الكاملاالخراطضرورةاالدارة،نجاعةمزيداالقتصاد،

غياباالستعمال،حاالتالفرص،:لإلدارةبالنسبة•

ةكيفيللمعلومة،النفاذمجال،(قانونيغطاء)المخاطرة

النشر

المفتوحةالبياناتحولشاملةسنويةتدريبيةخطة•

>توفري ونشر البياانت 
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البياانت

جودة البيانات•

(data format)أشكال البيانات •

(Metadata)البيانات الوصفية •

منصة البيانات المفتوحة•



جودة البياانت
*5سل مإعتماد• de Tim Berners-Lee

>البياانت 

5stardata.info: المصدر 



جودة البياانت
>البياانت 

رخصةبموجبشكلأيفيالوابشبكةعلىمعلوماتنشر★

مفتوحة

عناعوض"إكسل"ملف:مثال)مهيكلةبياناتشكلفيتوفيرها★★

(لجدولصورة

عوضاCSVشكلفيمثال،)لهملكيةوالمفتوحشكلفيتوفيرها★★★

"إكسل"ملفعن

المستعملتمكينبهدفالبياناتعنللداللةURIمعرفاستعمال★★★★

إليهااالشارةمن

سياقلتوفيراألخرىالبياناتمعالبياناتربط★★★★★



(data format)أشكال البياانت 

ذلكنأمكمتىمملوكغيرمفتوحشكلفيالبياناتإتاحة•

الحاسوبطرفمناستعمالهويمكن

وحةالمفتللبياناتوالمبسطالمفتوحcsv.شكلاستعمال•

xls.شكلعنعوضا

ةالمكانيالجغرافيةللبياناتمفتوحةأشكالاستعمال•

geospatialمثلgeoJSON

ذلكأمكنمتىAPIشكلفيالبياناتمجموعاتتوفير•

>البياانت 



(Metadata)البياانت الوصفية

>البياانت 

وهيالبياناتمجموعاتوصفتهمالمعطياتمنعدد•

االستعمالوالعادةالبياناتالستغاللضرورية

البياناتمجموعاتلكافةللوصفموحدنموذجاعتماد•

الوطنيالمستوىعلى

DCAT/DCAT-AP/SDMX:المتداولةاألنماطأحداعتماد•



منصة البياانت املفتوحة
البياناتفتحبرنامجفيعنصرأهم•

عددأكبرىعلتحتويالمفتوحةللبياناتوطنيةبوابةتطوير•
البياناتمجموعاتمن

هيبلالبيانات،مجموعاتلخزنمكانفقطليستالبوابة•

تبادلووالبحثوالتجديدوالنشرللمشاركةتفاعليفضاء
وغيرهاالشكاويوتقديمالبيانات

data)البياناتلرؤيةخدماتالبوابةتوفر• visualization)،

...APIاتالبيانوربطالمستعملين،وادارةالتفاعلية،وضمان

تالبياناإلدخالخلفيشباكعلىتحتويأنيمكنكما

>البياانت 



منصة البياانت املفتوحة
>البياانت 

Catalog – Platform – Portal ???

(Catalog)ذكرهسبقماإلىباإلضافة
:أخرىوظائفعد ة✓
✓Forum
✓Blog
✓Showcases
✓Documentation

البيانات،✓

ي،بحثمح رك✓ قو 

وصفي ة،بيانات✓

حة،المفتوالبياناتإستعمالرخصة✓

Data CatalogPlatform

Portal



منصة البياانت املفتوحة
>البياانت 

:السيناريوهات الممكنة 

(Centralized)مركزيّة المبادرة –منّصة وطنيّة واحدة ✓

 (Decentralized)ال مركزيّة المبادرة–منّصات قطاعيّة منفصلة ✓

 (Federated)–منّصة وطنيّة جامعة وعدّة منصات قطاعيّة ومحليّة ✓



منصة البياانت املفتوحة
>البياانت 

(Centralized)مركزيّة المبادرة –منّصة وطنيّة واحدة ✓

أكثر مقروئيّة للبيانات على مستوى وطني✓

نفس التكنولوجيا المعتدة✓

(API)اإلستعمالسهولة البحث وإعادة ✓

خصوصيّة القطاعات األخرى✓

عالية تكنلوجيّلةيجب أن تتوفّر خصائص ✓

والتجديداإلبتكارالحّد من ✓

National 
Platform

Dept ..2

Dept ..NDept ..1



منصة البياانت املفتوحة
>البياانت 

 (Decentralized)ال مركزيّة المبادرة–منّصات قطاعيّة منفصلة ✓

األخذ بأهميّة خصوصيّة القطاعات✓

والتجديداإلبتكارتساعد على ✓

التنافس ✓

غياب رؤية موحّدة عن المبادرة الوطنيّة✓

متعّددةتكنلوجيّات✓

صعوبة العثور على البيانات✓

National 
Platform

Dept ..2

Dept ..NDept ..1



منصة البياانت املفتوحة
>البياانت 

Hosting)نوع اإليواء ✓ Mode)

(:Local)إيواء محلّي ✓

التحّكم الكامل في مختلف الوظائف بما في ذلك البيانات،✓

وصيانة المنّصة،إستغالليتطلّب قدرات ومهارات عالية في ✓

:SaaSإيواء✓

،والتحيين والصيانةاإلستغاللال 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•

ى المجتمع المدني له دور في الضغط لنشر البيانات عل•

عتمد المستوى الوطني والمحلي، كما يمكنه تطوير منصات ت

على إعادة االستعمال

(Startups)الشركات المجددة والمبتكرة والشركات الناشئة•

لها طلب على البيانات المفتوحة

Data journalismتشجيع صحافة البيانات •



ملقاربةا: تركيز برانمج للبياانت احلكومية املفتوحة 

قيادة برنامج البيانات الحكومية المفتوحة 1.

التنظيمي/االطار القانوني2.

نشر البيانات 3.

البيانات4.

طلب البيانات5.

«  eco-system»نظام إيكولوجي للبيانات المفتوحة 6.



«  eco-system»نظام ايكولوحي للبياانت املفتوحة 

يكونعندماونجاعةاستدامةأكثريكونالبياناتفتح•

نشيطايكولوجينظاملتركيزبمقاربةمصحوبا

(ecosystem)

(multi-stakeholder)المعنيةاألطرافمعتشاركية•

مضافةقيمةذاتتطبيقاتوتطويرالبياناتاستعمالإلعادة

تنظيم تظاهرات مشتركة إلعادة استعمال البيانات•

قنوات تحاور عبر الشبكات االجتماعية•



شكرا على حسن المتابعة


