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نصات والتكنولوجياتالم: البيانات المفتوحة 

تقديم خالد السالمي 

ورشة عمل حول الحكومة المفتوحة والبيانات المفتوحة 
2019آذار25-24عمان ، 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
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: 1المحور 

منصات البيانات المفتوحة

وجودة مجموعات البيانات
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المفتوحةللبياناتالمختلفةوالتقنيةالتكنولوجيةالخياراتمعرفة•
المفتوحةالبياناتمنصاتووظائفميزاتفهم•
المفتوحةللبياناتالوطنيةالبوابةتقديم•

1أهداف المحور 



قائمة بوابات البيانات المفتوحة حول العالم 
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2600أكثر من 
بوابة بيانات

حول العالممفتوحة



بعض األمثلةـمنصات البيانات المفتوحة الموجودة 
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تدعمها مؤسسة المعرفة المفتوحة

:الرئيسيةالميزات
بياناتفهرس✓
المصدرمفتوح✓
(modular)نمائطيتصميم✓
متطورةبحثوآلياتبسيطة"API"التطبيقاتبرمجةواجهة✓
المجتمعية؛والنشراالتصالأدواتتعّدد✓

انيجيريا ، البرازيل ، الواليات المتحدة ، المملكة المتحدة ، كند: االستعمال

 OGLرخصة الحكومة المفتوحة

:الوظائفأهم

الوصفيةوالبياناتالبياناتوإدارةنشر✓

والفهرسةوالبحثالعرضآلياتتعدد✓

األخرىالهياكلبياناتمعبكالخاصةالبياناتتوحيد✓

اإلصداراتوإدارةلألرشفةأدواتتوفير✓

للمبرمجينمتطورةتطبيقاتبرمجةواجهةتوفير✓

https://demo.ckan.org /

https://demo.ckan.org/
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سعودية، كاليفورنيا ، المملكة العربية ال( ألمانيا)كولونيا : االستعمال

:الوظائفأهم

فيةنشر وتخزين وإدارة البيانات والبيانات الوص✓

علىترتكز واجهة برمجة التطبيقات للفهرس ✓

CKAN 

https://github.com/GetDKAN/dka n

:الرئيسيةالميزات

dataبياناتفهرس✓ catalog
CKANمعمتوافق،المصدرمفتوح✓
»علىويعتمدModularنمائطيتصميم✓ drupal »
المبرمجينمنهاممجتمع✓

بعض األمثلةـمنصات البيانات المفتوحة الموجودة 

https://github.com/GetDKAN/dka
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:الرئيسيةالميزات

Daasكخدمةالبيانات✓
cloudفيإيواؤهايتم"SaaS"نوعمنمنصة✓
✓Rich interface and developed API
تجاريةالملكية،مسجلةمنصة✓

، ( البرتغال)باريس ، وزارة الصحة : االستعمال 

(الواليات المتحدة األمريكية)مدينة كاري 

https://www.opendatasoft.fr/

بعض األمثلةـمنصات البيانات المفتوحة الموجودة 

https://www.opendatasoft.fr/
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:الوظائفأهم

جةمعالوأدواتفهرسالتطبيقات،برمجةواجهةتوفير✓

.البيانات

عرضوسائلوتسجيلبإنشاءللمستخدمينالسماح✓

المنشورةالبياناتعلىبناء  للبياناتمبتكرة

الوصفيةللبياناتمرنةإدارة✓

األخرىالمنظماتبياناتمعبياناتالتوحيد✓

المبرمجيندعم✓

.U.S،كينيا:االستعمال Medicare،أنجلوسلوسمدينة،«Global Island Partnership »،

https://opendata.socrata.com/

:الرئيسيةالميزات

Daasكخدمةالبيانات✓
cloudفيإيواؤهايتم"SaaS"نوعمنمنصة✓
تجاريةالملكية،مسجلةمنصة✓

بعض األمثلةـمنصات البيانات المفتوحة الموجودة 

https://opendata.socrata.com/
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:الوظائفأهم

(...ض،العر،التصفية،البحث)البياناتواستخراجاكتشاف✓

ونشرهاالبياناتإدارة✓

للمبرمجينمثلىنفاذإمكانيات✓

http://www.swirrl.com/

:الرئيسيةالميزات

فيإيواؤهايتم"SaaS"كخدمةالبرمجياتنوعمنمنصة✓

السحاب

تجاريةالملكية،مسجلةمنصة✓

فيرلتوومصممةالمرتبطةالبياناتتقنياتعلىترتكز✓

.نجوم5الـذوالمفتوحةالبياناتلنموذجالكاملاالمتثال

بعض األمثلةـمنصات البيانات المفتوحة الموجودة 

http://www.swirrl.com/


مقارنة بين عدد من منصات البيانات المفتوحة
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 ( 2/1 )لمنصة البيانات المفتوحةبهاالوظائف الموصى 
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تفاصيل الوظائف العامة

نموذجوالبوابة،إيواءيتولىالذيالهيكلحولمعلوماتالبوابةموقعيوفرأنيجب

البياناتيوفرالذيالمؤسسيواإلطار،الحوكمة
المسؤولالهيكل

المستخدمالبياناتإدارةنظامعنمعلوماتالبوابةموقعيوفرأنيجب البياناتإدارةنظام

لغاتعدةإدارةدمجعلىقادرةالمنصةتكونأنيجباالقتضاء،عند اللغة

قمسبتسجيلوبدونمجان اللبيانات؛الحرالنفاذالبوابةتضمنأنيتعين
والنفاذالمجانية

للبيانات

البوابةستخدامابكيفيةالمتعلقةوالوظيفيةالفنيةالوثائقالمستعملينذمةعلىوضع التوثيق

تداولهاالممكناألساسيةاألسئلةعلىإجاباتتقديم المتداولةاألسئلة



 ( 2/2 )لمنصة البيانات المفتوحةبهاالوظائف الموصى 
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تفاصيل الوظائف العامة

يتضمنهاالتيالبياناتمجموعاتعددإلىالبوابةموقعيشيرأنيجب
عدد مجموعات 

البيانات

البياناتاستعماالتوتحديدضبطعلىقادرةالبوابةتكونأنيجب عدد االستعماالت

بسهولةالبياناتمجموعاتوتصفيةالبحثامكانية محرك البحث

استخدامادةإعلتسهيلالتطبيقاتبرمجةواجهةتوفيرعلىقادرةالبوابةتكونأنيجب

المعروضةالبيانات

واجهة برمجة 

التطبيقات 

بسهولةمستخدمحسابإنشاءإمكانيةللمستعملالبوابةتتيحأنيتعين حساب المستخدم

ينالمسجلالمستخدمينقبلمنالبياناتحولوتعليقاتمالحظاتوضعإمكانية التعليقات

مةمنظأوإدارةأومؤسسةمنبياناتمجموعةعلىللحصولطلبتقديمعلىالقدرة

للجميعمتاحاالطلبهذاوترك
تنموذج طلب البيانا



جودة مجموعات البيانات

13

للمستخدمينوالمحتملةالحاليةلالحتياجاتالبياناتاستجابةمدى االهمية

تالبيانامجموعاتخلومنالتأكد/البياناتفياألخطاءوجودخطرصيتقل

األخطاءمن

والموثوقيةالدقة 

تتوافقلوهتقيسها؟التيوالظاهرةالبياناتنشربينالفاصلةالفترةماهي

البيانات؟لتحديثالمبرمجةالزمنيةالرزنامةمعالتحييندورية

بوفي الوقت المناسنةيحم

ياناتالبتتيحوهلبسهولة،البياناتإلىالوصولللمستخدمينيمكنهل

واضحة؟بطريقةالبياناتمجموعةفهمالوصفية

اإلتاحة والوضوح

؟جغرافياأوالوقتمرورمعالبياناتمقارنةيمكنهل المقارنة

المعتمدة؟والمنهجياتالتعريفاتمعالبياناتتتوافقهل التناسق والترابط



الوظائف الرئيسية
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؛بهاتخزين مجموعات البيانات والبيانات الوصفية المرتبطة •

آليات متنوعة لعرض وتصور البيانات؛•
مستودع للبيانات 

الخام

النفاذ لفهرس مجموعات البيانات وإجراء طلبات حول هذه البيانات• محرك استجواب
API 

من ا انطالقيمكن لكل مبرمج أن يضع على المنصة التطبيقات التي طورها •
البيانات المنشورة ؛ 

فهرس تطبيقات

سال مناقشة مواضيع متعددة أو إرآليات مشاركة لللمستعملالبوابةتتيح•
و نموذج طلب البيانات، إبداء الرأي أ)مقترحات أو طلب مجموعات البيانات 

...(  األسئلة المتداولة،
فضاء للمشاركة
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:2المحور 

المفتوحة إعادة استعمال البيانات رخص 



1616

2أهم أهداف المحور 

ادرة  إطار مبوأهمية رخصة إعادة االستعمال في تحديد مفهوم ❑
فتح البيانات؛

.توحةاستعمال البيانات المفرخص إعادة أنواع معرفة مختلف ❑
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©
حق المؤلف/ حقوق النشر 

جميع الحقوق محفوظة 

رخصة

إذن أو إجازة يمنحه صاحب الحقوق لطرف آخر 

رخص إعادة استعمال البيانات المفتوحة
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تحَدد بوضوح شروط استخدام البيانات: الرخص المفتوحة

http://discovery.ac.uk/files/pdf/Licensing_Open_Data_A_Practical_Guide.pdf

رخص إعادة استعمال البيانات المفتوحة

:  القيود المحتملة 

نسب البيانات األصلية-

منع االستعمال التجاري-

مشاركة نفس شروط -
االستخدام

:اإلجازات الممكنة 

قراءة البيانات-

إعادة توزيعهاو نسخها -

تعديلها وإعادة استخدامها-

خلطها مع بيانات أخرى-

http://discovery.ac.uk/files/pdf/Licensing_Open_Data_A_Practical_Guide.pdf
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مصممة لتوفير شروط استخدام متجانسة « standard»مقيسةرخص •
:  غرارومقبولة على أوسع نطاق، على 

Creative"رخصة ▪ Commons  " وبالتحديد رخصة"CC0 " ورخصة
"CC-By"؛
."ODbl"قاعدة البيانات المفتوحة رخصة ▪

 publicهذه البيانات في المجال العام هي أساسا وضع  CC0رخصة•
domain.

ك غرار تلك التي تعتمدها المملكة المتحدة أو البنعلى رخص خاصة•
الدولي أو فرنسا؛ 

ا من اعتماده: الخاصةبالرخص عديدة مقارنة مزايا المقيسةالرخص تقدم •
وسهولة طرف عدد هام من المستخدمين، تعزيز قابلية التشغيل البيني،

مطابقتها

رخص إعادة استعمال البيانات المفتوحة
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CCدالالت رخص : المفتوحة رخص إعادة استعمال البيانات 



21

" ODbl" قاعدة البيانات المفتوحة رخصة 
o تندرج هذه الرخصة في إطار مشروع"opendatacommons.org  "

Open Knowledge"المفتوحةلمؤسسة المعرفة  Foundation" ،
o مجانية، قواعد البيانات بصورةاستغالل تتيح هذه الرخصة للعموم

ت، البياناذكر كل استخدام ناتج عن هذه شريطة ذلكتجارية أو غير 
o توحةالمفوقع اعتماد رخصة قاعدة البيانات : أمثلة عن االستعماالت

"ODbl " المفتوحة الشوارع خريطة في مشروع
"OpenStreetMap  "

اناتخاصة بقواعد البيرخص : المفتوحة رخص إعادة استعمال البيانات 
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https://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

المفتوحةرخص إعادة استعمال البيانات 

You are free to:

• copy, publish, distribute and transmit the Information;

• adapt the Information;

• exploit the Information commercially and non-commercially for example, by 

combining it with other Information, or by including it in your own product or 

application.

You must (where you do any of the above):

acknowledge the source of the Information in your product or application by including or 

linking to any attribution statement specified by the Information Provider(s) and, 

where possible, provide a link to this licence;

If the Information Provider does not provide a specific attribution statement, you must 

use the following:

Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.

If you are using Information from several Information Providers and listing multiple 

attributions is not practical in your product or application, you may include a URI or 

hyperlink to a resource that contains the required attribution statements.

These are important conditions of this licence and if you fail to comply with them the 

rights granted to you under this licence, or any similar licence granted by the 

Licensor, will end automatically
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http://fr.data.gov.tn/38-les-licences.htm

)تونسالمفتوحة في الرخصة  (المفتوحةرخص إعادة استعمال البيانات 

أشكال إعادة االستعمال: 3الفصل

:مستعمل البيانات له الحرية في 

إنتاج البيانات أو المعلومات ونسخها ونشرها ونقلها،إعادة •

وإعادة توزيع البيانات أو المعلومات،نشر •

نشاء إلخاصة البيانات أو المعلومات من انطالقا والتحويل راجواالستخوالتعديل التكيف •

معلومات مشتقة، 

ع البيانات أو المعلومات ألغراض تجارية ، على سبيل المثال عن طريق ضمها ماستغالل •

.أو تطبيقه خاصةج ومنتبيانات أو معلومات أخرى ، أو تضمينها في 

شروط إعادة االستخدام : 4الفصل 

انات أو إعادة االستعمال ال يمكن أن تتم بشكل صحيح دون اإلشارة المسبقة  إلى أصل البي

.وتاريخ آخر تحديث لها"( منتج البيانات"على األقل اسم )مصدرها والمعلومات 

يشير إلى البيانات أو الذي (URL)اإلشارة إلى األصل  قد يأخذ شكل إشارة إلى رابط  

المعلومات ويضمن إشارة واضحة وفعالة لمصدره

لها هذه اإلشارة ال ينبغي. اإلشارة إلى األصل ال يعطي الطابع الرسمي إلعادة االستعمال

أو من أي هيكل عمومي آخر" منتج البيانات"كذلك أن تشير إلى أي اعتراف أو تأييد من 

.أو إلعادة االستعمال التي قام بها" البياناتمستعمل "ـل
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https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf

)فرنساالمفتوحة في الرخصة  (المفتوحةرخص إعادة استعمال البيانات 
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SPDX)المفتوحة رخص إعادة استعمال البيانات  License List)

• A list of commonly found licenses and exceptions used in free and open 

source and other collaborative software or documentation. 

• The purpose of the SPDX License List is to enable easy and efficient 

identification of such licenses and exceptions in an SPDX document, in 

source files or elsewhere. 

• The SPDX License List includes a standardized short identifier, full name, 

vetted license text including matching guidelines markup as appropriate, 

and a canonical permanent URL for each license and exception.
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:3المحور 

البيانات، البيانات الوصفية وجرد 

البيانات
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الوصفيةالبياناتتعريف•
للبياناتالمشتركةالخصائصتحديد•
رهانشمنوالجدوى الوصفيةالبياناتأهميةفهم•

3أهم أهداف المحور 



(2/1)تعريف البيانات الوصفية 

:والبسيط المستوى العام على 

" méta": من كلمتين  (باللغة الفرنسية)"métadonnée"الوصفية تتألف مفردة البيانات 

"  donnée"( + ، حولبعدما)

 حول البيانات"، "الذي يتضمن البيانات"، "ما وراء البيانات":وهو ما يعني "

العالم في ياء بالبيانات والمفاهيم و االشمعلومات لتحديد وااللمام البيانات الوصفية توفر •

.  الحقيقي

:بعض خصائص البيانات على غرار الوصفية البيانات تضبط •

البيانات،منتج ―

محتوى الملف أو محمل البيانات،―

تاريخ انتاج البيانات ،―

مكان انتاج البيانات ،―

الغاية من إنتاج البيانات ،―

.كيفية إنتاج البيانات―
28



تمالتيروطوالشوالمكانالتاريختصفبياناتبمجموعةالمرتبطةالمعلومات:الوصفيةالبيانات

تم  يفوكولماذاوأينوماذاومتىمنعلىالمستعملالوصفيةالبياناتتُطلع.خاللهامنإنشاؤها

االوصفيةالبياناتتعطي.البياناتإنشاء النحويكذلكوواللغويوالهيكليالدالليالوصفأيض 

للبيانات

29

البياناتبيانات=الوصفيةالبيانات

البياناتهويةبطاقة=الوصفيةالبيانات

علىولالحصأخرىبطريقةتسهلأوتحددتشرح،تصف،منظمةمعلوماتهيالوصفيةالبيانات"

أوياناتالببياناتالوصفيةالبياناتعلىيطلقماغالب ا.إدارتهأواستخدامهأومعلوماتمصدر

".المعلوماتمعلومات

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf

(2/2)تعريف البيانات الوصفية 

http://www.niso.org/publications/press/UnderstandingMetadata.pdf


أمثلة-البيانات الوصفية اليومية 
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:يقدم معلومات حول 

:يقدم معلومات حول 



ماهي فوائد البيانات الوصفية؟

31

البيانات ؛ إعادة استعمال وبروزتدعيم •

البيانات التي ينتجها اآلخرون اكتشاف وتقييم وإعادة استعمال •

البيانات ؛أرشفةوحفظوإدارةتسهيل •

.   وتبادلهاالبيانات تقاسممن خالل التخاطب البيني تعزيز •



( 4/1)أصناف البيانات الوصفية 

التعبيرية الوصفية البيانات 1/
ف،المؤلالملخص،العنوان،)الموردمحتوى عندقيقةفكرةتقدم➢

؛(المفاتيحالكلمات
الموارديفالمضّمنةالمعلوماتترتيبوتصنيفوتحديدمنتمّكن➢

الرقمية
بيانات؛مجموعةوتحديدالبحثعمليةتبّسط➢
.البياناتعنخارجةهي➢

32



للتصرفأواالداريةالوصفيةالبيانات/2

البياناتهذهحياةإدارةوبالتاليالبياناتمجموعةصيانةتسه ل•

كيف؟متى؟أين؟ماذا؟من؟:البياناتنشرسياقتصف•

االستعمالإعادةوللمعلوماتالنفاذحقوقتضبط•

:بينالتمييزيمكن•

العنوان؛ةالموصوفالبياناتفريدبشكلتحد د:التعريفيةالوصفيةالبيانات✓

مجموعةلحياةدقيقةرؤيةتوفر:والسياقبالمصدرالخاصةالوصفيةالبيانات✓

البيانات

33

(  2/4)أصناف البيانات الوصفية 



الهيكليةالبيانات الوصفية / 3
المختلفةالبياناتلمجموعاتبتقاطعوالقيامالبياناتفهممنتمّكن➢

بينها؛فيما
؛(الفهارساألعمدة،الجداول،)البياناتبنيةأوهيكلةتصف➢
عالقاتالوتضبطوثيقةتشكلالتيالملفاتحولمعلوماتتوفر➢

بينها؛القائمة
.للبياناتداخلية➢
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(  3/4)أصناف البيانات الوصفية 
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البيانات 
الوصفية 

بيانات الوصف
البيانات الوصفية 

اإلدارية أو 
للتصرف

البيانات الوصفية 
التعريفية 

البيانات الوصفية 
الخاصة 
بالمصدر 

البيانات الوصفية 
الهيكلية

(  4/4)أصناف البيانات الوصفية 



Metadata standards

Standard Utilisation

DCAT, DCAT Application 
Profile, VoID

For description of data catalog (metadata)

Dublin Core For description of published documents (texts, images)

DOAP, ADMS.SW For description of projects

ADMS For description of interoperability ressources

FOAF, vCard, Core Person 
Vocabulary

For description of persons

vCard, Core Location 
Vocabulary

For description of addresses

Registered Organisation 
Vocabulary

For description of Registered Organisation 

iCalendar For description of calendar data exchange

DCMI, RDFS General usage vocabulary

SDMX For diffusion and exchange of statistics data and  metadata.



37

o DCAT – http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/

o ADMS – http://www.w3.org/ns/adms

o Dublin Core – http://dublincore.org/

o Vcard – http://en.wikipedia.org/wiki/VCard

o FOAF – http://www.foaf-project.org/

o ICalendar – http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar

o SDMX – https://sdmx.org/

:يخصفيماللبياناتمقيسةصيغاستخدام:مالحظة
o: ISO-8601التواريخلوصف
oBCP اللغاتلتحديد:47
o…

روابط مفيدة-معايير البيانات الوصفية

http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/
http://www.w3.org/ns/adms
http://dublincore.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/VCard
http://www.foaf-project.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/ICalendar
https://sdmx.org/
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Data Catalog Vocabulary (DCAT)

DCAT is an RDF (Resource Description 

Framework) vocabulary designed to describe 

datasets in data catalogs.

It facilitates interoperability between data catalogs 

published on the Web.

It makes applications easily consume metadata

from multiple catalogues.



أمثلة لمجموعات البيانات مع البيانات الوصفية

40

https://catalog.data.gov/dataset/us-international-trade-in-goods-and-services

https://catalog.data.gov/dataset/us-international-trade-in-goods-and-services
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{

"@type": "dcat:Dataset", 

"accessLevel": "public",

"accrualPeriodicity": "R/P1M",

"bureauCode": ["006:07"],

"contactPoint": {"@type": "vcard:Contact", "fn": "Phil Thompson", "hasEmail": 

"mailto:philip.w.thompson@census.gov"},

"dataQuality": true,

"describedBy": "https://www.census.gov/foreign-trade/reference/definitions/index.html", 

"description": "Monthly report that provides national trade data including imports, exports, and balance 

of payments for goods and services. Statistics are also reported on a year-to-date basis.",

"distribution": [{"@type": "dcat:Distribution", "downloadURL": "https://www.census.gov/foreign-

trade/index.html", "mediaType": "text/html", "title": "Web Page"}], 

"identifier": "DOC-4782",

"issued": "1994-01-01",

"keyword": ["AIT", "AK", "AL"]",

"license": "http://www.usa.gov/publicdomain/label/1.0/",

"modified": "2016-07-06", 

"programCode": ["006:007"],

"publisher": {"@type": "org:Organization", "name": "US Census Bureau, Department of Commerce"},

"references": ["https://www.census.gov/foreign-trade/reference/index.html"], 

"spatial": "United States",

"title": "U.S. International Trade in Goods and Services"

}

أمثلة لمجموعات البيانات مع البيانات الوصفية
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https://data.gov.uk/dataset/e66410ee-96ad-4e4e-a115-e8655e6722df/coniferous-standing-sales-

price-index-data-to-september-2018

https://data.gov.uk/dataset/e66410ee-96ad-4e4e-a115-e8655e6722df/coniferous-standing-sales-price-index-data-to-september-2018


لمجموعة البياناتبهاالبيانات الوصفية الموصى 

العنوان والوصف•

المصدر•

تاريخ النشر وآخر تاريخ للتحديث•

رخصة إعادة االستعمال•

(، محليةجهويةوطنية ، )التغطية الجغرافية •

د• لمجموعة البيانات  URLعنوان محدد موقع الموارد الُموح 

حجم ملف البيانات•

الزيارات/ عدد المشاهدات •

التنزيالتعدد •

صيغ قابلة للقراءة اآللية•

...(خريطة، رسوم بيانية )الحينيإمكانيات العرض •

44



جرد البيانات

متلكهاوتبهاتحتفظالتيالبياناتأصوليصفسجلّ هوالبياناتجرد•

المؤسسة؛

البيانات؛هذهحولاألساسيةالمعلوماتتسجيليتيح•

إطاريفمؤسسةأيتجمعهاأوتنتجهاالتيالبياناتلمجموعاتقائمةيمثل•

صنيفالتغرارعلىالصلةذاتالمعلوماتلجميعإضافةبأنشطتها؛القيام

.والمالكالتجميعودورية

45



األهداف المنتظرة من  جرد البيانات

46

البيانات والنتائج التي تم تحقيقها؛تعزيز وتثمين وتحديد 

للمعلومات ونشرها؛تحسين الوصول والنفاذ 

زيز التعاون تعوالتعريف بالموارد وإرث البيانات الذي تحتفظ به المؤسسة 
العلمي؛

كون قد تإنتاج  أو الحصول على مجموعات بياناتاعادةتقليص احتمال 
موجودة في مكان ما

عي ووفقا لبرنامج عمل جماإدارة بيانات المؤسسة في فهرس مخصص 
.  ومناسب



مجموعات البيانات؟كيفية يتم جرد 

:البياناتمناالنطالق1.
الداخليعالموقعلىونشرهاجمعهاتمالتيالبيانات)الموجودةالمنشوراتمناالنطالق

(بياناتتدفقاتشكلفيللهيكل
(انشرهويمكنتجميعهاتمالتيالبيانات)موجودةبياناتمجموعةمناالنطالق
أنشأتهاالتيالبياناتقاعدةمنالمباشراالستخراج)موجودةبياناتقاعدةمناالنطالق

(اإلدارة
خداماستيتطلبمباشرغيروصول)موجودةبرمجيةأومعلوماتينظاممناالنطالق

(الموجودةللبياناتاستخراجتقنيات
درمصامنجمعهاتمالتيالبيانات)البياناتودمجمختلفةمصادرمناالنطالق

(مختلفة
47

:طرق عدةاعتماديمكنما،هيكلينتجهاالتيالبياناتجميعتحديدبهدف



:من تدفقات مهنية أو وظيفية االنطالق 2.
معتمدة، من خالل تحديد الوظائف والمهام المختلفة لإلدارة والعمليات وُنهج العمل ال

.  اكلوجرد مخزون البيانات التي تحتفظ بها هذه الهيتحديد نسبًيايصبح من السهل 
:االنطالق من مطالب المستعملين 3.

ة إلعادة التي لم يتم نشرها بعد والتي قد تكون ذات أهمية اقتصادييهم البيانات 
العمومطرف طلبها من استخدامها والتي يتم 

:االنطالق من اإلطار القانوني للنفاذ للمعلومة 4.
؛باقياالستالتي لم تنشر بعد والتي يجب أن تكون موضوًعا للنشر البيانات •
.ااستخدامهالبيانات غير المنشورة التي قد تكون ذات فائدة اقتصادية إلعادة •

48

البيانات؟مجموعات كيف يتم جرد 
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؟من

من أنتج البيانات؟➢

من يملك البيانات؟➢

من يستطيع نشر البيانات؟➢

من هو الجمهور المستهدف؟➢

ماذا؟

العنوان؟ماهو➢

من البيانات؟ما نوع ➢

البيانات؟حجم ماهو➢

متى؟

متى تم إنتاج البيانات؟➢

متى تم نشرها؟➢

متى تم تحديثها؟➢

قادمة؟متى يجب أن يتم تحديثها في المرة ال➢

كيف؟

في أي شكل؟➢

مع أي  رخصة إعادة استعمال؟➢

ما القيود التي يجب مراعاتها؟ ➢

هل هناك رسوم للدفع؟ ➢

أين؟

أين تم إنتاج البيانات؟➢

أين تم توصيفها؟➢

أين تم تخزينها ماديا؟➢

يف؟من؟ ماذا؟ أين؟ متى؟ ك: إجابة على األسئلة التالية باألساس  جرد مجموعات البيانات هو 

البيانات؟مجموعات كيف يتم جرد 



توصيات

المعنية؛للمؤسسةاإلمكانقدرشامال  البياناتجرديكونأنالمهممن•

تشكلأوة،سريأوشخصيةبياناتتحتويالتيالبياناتمجموعاتتحديدعلىالعمل•

من؛األعلىخطرا  

حهالطر(كيفمتى،أين،ماذا،من،)األسئلةمنمجموعةإلىتستندمنهجيةاعتماد•

؛البياناتمجموعاتخصائصجلضبطتعزيزأجلمن

؛ياناتالبمجموعاتوتعدادجردالعمليةتطوروتحليلالجردقائمةوتحديثمتابعة•

.ممكناذلككانإذاالبياناتجردأتمتة•

50



نشر البيانات المفتوحة

51

التنظيم
جرد البيانات•

تحليل البيانات•

توحيدال
طار القانونياإل•

المخطط التنظيمي•

المعايير وأفضل الممارسات •

نشر ال
عرض •

فهرس•

يةالبنية التحتية التقن•

داخليا•مشاركةال

خارجيا•

اإلشراف
إدارة الفهرس •

الدعم الداخلي•

مراجعة االستراتيجية •

مراحل نشر البيانات



جرد وتحليل البيانات-التنظيم  .1

52

أو أنشرها؟/وما البيانات التي أديرها 

البيانات

التربية

النقل

الثقافة

البيئة

الفالحة

الصحة 

…….

المالية 
العمومية

اإلحصائيات

العدل :تحديد

من➢

ماذا➢

أين➢

متى➢

،الوصولوسائل)وكيف➢
(الجودةالرخصة،



اإلطار القانوني-التوحيد  2.

53

نفاذ مجاني وغير محدود•

ل ضمان ديمومة النفاذ إلى البيانات اليوم وفي المستقب•
فتح البيانات هو المبدأ

.إلخمفتوحة، مجانية ، بسيطة ، موحدة ، : الرخصة • تحديد شروط االستخدام

قانون النفاذ للمعلومة•

القومي، المعطيات الشخصية، األمن)استثناء ات النشر االستباقي •
..(أمن الدولة ، 

مراقبة األطر القانونية األخرى المعمول بها •

التشريعات القائمة 



اإلدارة/1

العامةاإلدارة✓

(البياناتمنتجو)الداخليةاإلدارة✓

(البياناتمستخدمو)الخارجيةاإلدارة✓

التنسيق/2

الخارجمعالمعنية،الهياكلبين،المنظمينبين✓

االتصاليةالجوانب/3

النشراإلعالم،التواصل،✓

الفنيالفريق/4

النظامإدارةالمبرمجين،المحتوى،إدارة✓

54

المخطط التنظيمي-التوحيد  2.



oالبيانات الوصفية

oإعادة استخدام المفردات المعتمدة والمتداولة عند وجودها-المفردات

oتاتباع مخطط واضح ودقيق يضمن استدامة المعرفات بمرور الوق-المعرفات

o والمواصفات تحديد الحاجيات-الكاتالوجات/ الفهارس

55

المعايير وأفضل الممارسات-التوحيد  2.



فهرس البيانات -النشر . 3

56

منصة موحدة: 1أنموذج 

موحد؛خادممستوىعلىالبياناتوملفاتالبياناتفهرسإيواءفيهايتمبسيطةأساسيةمعلوماتيةبنية•

(cloud)السحابيةالحوسبةعبرإيواءهأوالمسؤولالهيكلبواسطةداخلي االخادمإدارةيمكن•

صغيرحجمذاتالبياناتمجموعاتمنصغيراعدداتديرلمؤسسةمناسبأنموذج•

منفصلةخوادم: 2أنموذج 

اخلي ا أو بنية يمكن إدارة كتالوج البيانات وخادم الملفات بشكل منفصل باستخدام بنية تحتية يقع إيواؤها د•

.السحابيةأساسية يقع إيواؤها من خالل الحوسبة 

، وهو أكثر مالئمة لمجموعات البيانات والفهارس األكبر 1باألنموذج هذا األنموذج أكثر تطورا  مقارنة •

ا .حجم 

موحدةفهارس:3أنموذج

ملفاتفيمنهاواحدةكلتتصرفهياكلعدةأوهيكلطرفمنالبياناتفهرسإدارةالمركزيةاعتماد•

"API"التطبيقاتواجهةخدماتأو/ومختلفةبيانات

هياكلقبلمنوالبحثالنفاذإمكانياتإلتاحةالرئيسيالفهرسمستوىعلىالوصفيةالبياناتتوفرضمان•

مختلفة



: تعدد الخيارات التكنولوجية المتعلقة ببوابات البيانات المفتوحة 

➢CKAN

➢DKAN

➢OpenDataSoft

➢Semantic MediaWiki

➢Socrata

➢Swirrl

➢…
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بوابات البيانات المفتوحة-النشر . 3



داخليا-المشاركة 4.

58

العموميةالمؤسساتجميعتشريكالمفتوحةالبياناتثقافةغرسيتطلب•

التغييرإدارة•

فيخراطاالنومرافقةالمشاركةتشجيعوالتواصل،بالمشروعالتعريف:جديدةووكاالتهياكلوإشراكجذب•
التمشيهذا

(...المعلومات،لتبادلندواتعمل،ورشداخلية،اجتماعات):والتحسيسالتوعية•

بالجوانبعلقةمتأخرىتدريبيةودوراتالمفتوحةالبياناتعلىعامةتدريبيةدوراتتنظيم:الكفاءاتتنمية•
(...،وتصنيفهاالبياناتوتحليلالنشر،سلسلةالوصفية،البياناتالنشر،معايير)التقنية



متغيرةيئةبفيتعاونيةمشاريعأنهاعلىالحكوميالمستوىعلىالمبادراتتقييميجب➢

خلقلالضروريةالمواردمنظموهايملكوال،دائًماواضحغيرمنهاوالغرضباستمرار،

بأنفسهمالمطلوبةالتغييرات

59

« Si vous empêchez les gens de faire de mauvaises choses, vous les 
empêchez aussi de faire de bonnes choses »

« من القيام بأشياء سيئة، فإنك تمنعهم أيًضا من القيام بأشياء جيدة االشخاصإذا منعت  »

Jimmy Wales, co-fondateur de Wikipedia

مع الخارج-المشاركة 4.



إدارة الفهرس -اإلشراف 5.

لمستعملايقضيهالذيالوقتالتوجيه،إعادةعملياتالرئيسية،الكلماتالزوار،❖

.إلخ،المواقعالمستخدمة،األجهزةالموقع،على

البياناتمجموعاتاستخدام❖

مهمة،مواضيعرخص،مفتوحة،صيغفيبياناتجديدة،بياناتمجموعات❖

...البيانات،حولمطالب

60



األوليةاألهدافتحققومراجعةالتثبت❖

.إلخالجيدة،والممارساتواألخطاءواإلخفاقاتالنجاحاتتحديد❖

النتائجوتقييمتحليل❖

المؤشراتوتبادلوضع❖

لذلكوفقااالستراتيجيةتعديل❖

61

االستراتيجيةمراجعة -اإلشراف 5.



نشر البيانات المفتوحة

62

التنظيم
جرد البيانات•

تحليل البيانات•

توحيدال
طار القانونياإل•

المخطط التنظيمي•

المعايير وأفضل الممارسات •

نشر ال
عرض •

فهرس•

يةالبنية التحتية التقن•

داخليا•مشاركةال

خارجيا•

اإلشراف
إدارة الفهرس •

الدعم الداخلي•

مراجعة االستراتيجية •

مراحل نشر البيانات



Merci pour votre 
attention


