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 دراسة مسحية مع اقرتاح رؤية ممههجة  البيانات احلكومية املفتوحة يف العامل العربى

 
 ص:دـــــلامل

 

 ها على املنهجـــــــم أهداؿـــــــــثحلُ يالدراضة ف

 ذه املبادراتـــــامللارنة لهخدام ـــــ، مع اضحياملطح 

 ارنة ــل وملــــة إلى رصد وثحلُــــــــبين تهدؾ الدراض 

 املـحوحة على املطحوى مبادرات البُانات الحيومُة 

ــــادا وال ـــدارا فـــ يوالـــدٌو ال ـــ وـــل مـــل الــــدٌو ال ز ُـــة، يفـــ ،يالـــو    هـــذا امل،ـــاٌ، مــــع  يلهـــا دور الٍز

ىُـة واململىـة املححـدا، ول مل الـدج حمد اكتراح رؤٍة ممنهجة. و  ٌو ال ز ُـة والويًـات املححـدا يمٍز

جػــىُل ت ــار  يمحيامــل ٌطـه  فــ ي بهــدؾ بنـاط إ ــار ن ــز ودراضــح   ي ثخبــع تنحـال الـىــز  باإلضـاؿة إلــى

ثــ  اضــحخدام كاامــة املزاا ــة، واملاح ــة املباغــزا، واضــحلزاط  املناضــل لهــذه الدراضــة. وكــد ي الـىــز 

أدبُات تنحال الـىزي ب ـته  أدوات لجمع البُانات عل مـزدات الدراضة. وكد ثوصـلد الدراضـة 

غــــيل بوابــــة و نُــــة، ًــــح   يبــــادرا فــــإلــــى ال دًــــد مــــل النحــــااا مجهــــا أن الــــدٌو الزااــــدا ثلــــوم بخنـُــــذ امل

ـــى بزنــــاما  ث ــــمُمها باضــــحخدام بزم،ُــــات ـــ CKANمـحوحــــة امل ــــدر، و ايعحمــــاد علـ ـــ ه فـ إدارا  يلحميـ

ُــم املبـــادم الحاهمــة للبُانــات املـحوحــة، ييخــذ فـــالبُانــات، مــع  ـحلــد الـــدٌو حــين ثي فـــ الاعحبــار ثيب

ــلد إلـــى عـــدم واـــود بوابــــة محياملـــة للبُانـــات الحيوم يال ز ُـــة لهـــذا الػـــيل فــــ ُــــة الحنـُـــذ. همـــا ثوصــ

ــــة ث ــــــا املـحوحــــــة بالــــــدٌو ال ز  بوابــــــات الــــــدٌو الزااــــــدا مــــــل حُــــــ  املــــــوارد وال ــــــدمات املح للــــــة  ي ُــ

بالبُانــات املـحوحــة. وكــدمد الدراضــة ال دًــد مــل الحوصــُات مجهــا ضــزورا كُــام الحيومــات ال ز ُــة 

 فــــيكدمحــــ  الدراضــــة الحالُــــة ملطــــاعدتها  الــــذيبايعحمــــاد علــــى مُاــــاق البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة 

 هذا امل،اٌ. فيبما ًحواؿم مع الاث،اهات ال املُة  الو  ياملطحوى إثاحة بُاناتها على 
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 :دـمتهي
 

مخحلـــف  يال ـــي جؼيـــثلــوم الجهـــات الحيومُـــة بجنحـــال وث،مُـــع همُـــات هاالـــة مـــل البُانـــات 

اوانــل الحُـــاا حُـــ  ثخنـــوم البُانـــات مـــا بـــين بُانـــات اليلـــظ، و ُانـــات النلـــل، و ُانـــات كانونُـــة، 

ـــ . وهــــــذه البُانــــــات  ــــف ... إلـــ ــــة والحو ُــ ــــة، واح ــــــاطات ال مالــ ـــحة، و ُانــــــات اؼزاؿُــ و ُانــــــات البـــ

، يالحيومُــــة، ومن مــــات امل،حمــــع املــــد الحيومُــــة كــــد ثيــــون رات كُمــــة هبيــــرا للم ضطــــات ػيــــر 

ـــُة ووضـــــا ـــحخدامها  ػـــــزا  ضُاضــ ـــام ال ـــــاذ، واملـــــوا نين الـــــذًل ًمىـــــجه  اضــ ـــام، والليــ ال تعــ

ة.  وااحماعُة وث،اٍر

وكد أدرهد الدٌو أهمُة هذه البُانات الحيومُة منذ اللدم، وعملـد علـى  ػـزها داخـل 

 مل م ادر امل لومات 
ً
 مهما

ً
ول  فيامليبوعات الحيومُة. وأصبحد امليبوعات الحيومُة م درا

الســجل  و ــيثبــين أ ػــية الحيومــة وو ااـهــا وم ضطــاتها،  ال ــياملــز ا  هــياللياعــات وامل،ــايت ؿ

خى لنمو وثيور هذه الو ااف وامل ضطـات. وكـد اجطـ د أ ػـية الحيومـات، وا  ىـظ هـذا  الحاٍر

ادا الض مة   ث ديها. ال يامليبوعات الحيومُة، وعلى ثنوعها وثنوم الو ااف  فيالاجطام على الٍش

ـــل اانـــــل  فيورػــــ  أهمُــــة هــــذه الـاــــة مــــل م ــــادر امل لومــــات إي أ هــــا ي ثح ــــ  بايهحمــــام اليــــا مـ

ال ــاملين باملىحبـــاتب بطـــلل ب ـــا ال ـــ و ات املحُيــة باكحنانهـــا وؿهزضـــتها وث ـــ ُـها والح ـــٌو 

ـــا  ـــيلها الحللُــــدعلــــى امل لومــــات مجهـ علــــى نلــــ  امل زؿــــة  الوضــــع بــــدوره. وكــــد ا  ىــــظ هــــذا يفــــي غـ

ـــا، أو  ح ــــــف امل زؿــــــة بواــــــود ماــــــل ثلــــــً امل ــــــادر مــــــل اانــــــل املطــــــحـُدًل، وعــــــشوؾ م  ــــــ   بلُمتهـــ

ن زا ل  و ة اضحخدامها، وكلة خبرا ال املين باملىحبات بحلدً   م هاباملطحـُدًل عل الح امل 

 1خدمة اُدا ثخناضل مع اححُااات املطحـُدًل مل ثلً امل ادر.

 علـى ومل ر  اث،هد الدٌو إلى البح  عل غيل  خز ل ػز ا
ً
مليبوعات الحيومُة اعحمـادا

غـــبىة  فـــياضـــخامار ثيـــورات ثىنولواُـــا امل لومـــات والاث ـــايت. وكـــد واـــدت هـــذه الـــدٌو ضـــالتها 

ـــبىة تنترنــــد بمواـــــل  ُــــة علــــى غـ ـــا الحيوم ـــى إثاحـــــة بُاناتهـ ـــل علـ تنترنــــد حُــــ  اث،هــــد إلــــى ال مـ

ـــا، رخ ــــــة مـحوحــــــة جطــــــما  ي اــــــ   أن ًلــــــوم باضــــــحخدامها، وإعــــــادا اضــــــحخدامها،  وم الجتهـــ

 وإعادا ثوسَ ها دون كُود كانونُة أو ثلنُة.
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ـــــة ثـــــداٌو امل لومـــــات ـــم  إن البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة ثـــــزثبا بحٍز الح ــــــٌو  فـــــيوالحــ

الحيور  يه، وواك ُا ؿجن البُانات املـحوحة ًمىل اعحبارها أحد  لُات ثداٌو امل لومات، ؿ2علحها

ة امل لومات مل خاٌ اضـخباق رد  اليبُعى لحم الح ٌو على امل لومات وثنـُذا لخػَز ات حٍز

 فــيوي ًمىـل ثــداٌو امل لومـات إي إرا وانــد الحيومـات ثخـُا البُانــات وثـ مل بحــم يؿـزاد 3الـ ـل.

 امل زؿة.

 :. اإلطار املههجى للدراسة1
 

دٌو  فـييحظ الباح   هـور ال دًـد مـل املبـادرات الداعمـة للبُانـات الحيومُـة املـحوحـة 

ىُـــة  بجثاحـــة بُاناتهـــا الحيومُـــة علـــى  2009عـــام  فـــيال ـــال  املحلـــدم هلُـــام الويًـــات املححـــدا يمٍز

 فــيتثاحــة، و فــيبوابــة و نُــة، ثلتهــا اململىــة املححــدا وػيرهــا مــل الــدٌو مــع اثبــام نـــظ يضــلو  

أضـلو   يعلى اضححُاط، ولىجها اخحلـد فـ يال ال  ال زب يامللابل  هزت ب ا املبادرات الللُلة ف

ـــــ   ـــها كــــام بجثاحــــة البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة علــــى بوابــــة و نُــــة، و خــــز اهح تثاحــــة، ؿب  ـ

ـــــــل ؿزعُـــــــة داخـــــــل بوابـــــــة الحيومـــــــة   مـــــــل البُانـــــــات علـــــــى صــــــــحات ٍو
ً
بجثاحـــــــة نمـــــــارل كلُلـــــــة اـــــــدا

 تلىترونُة. 

ـــين  فــــيو نــــاط علُــــ  ًحضــــا لنــــا أن ال ــــاهزا محــــل الدراضــــة ثحماــــل  واــــود اخــــحاؾ وا ــــا بـ

ثنـُـــذ املبـــادرات، بـــل إن هنـــان اخحاؿـــا  فـــيرضـــات الـــدٌو ال ز ُـــة وممارضـــات الـــدٌو يانلُـــة مما

بـــين ممارضـــات الـــدٌو ال ز ُـــة نـطـــها، ؿهنـــان دٌو أ ػـــعت بوابـــات وأثاحـــد م،موعـــات البُانـــات 

واملة أو غب  واملة، وأخزى أ ػـعت بوابـات للبُانـات ولـ  ثـحا إي الللُـل مـل البُانـات، ورالاـة لـ  

 للميبوعــات  ث شـئ 
ً
بوابـات للبُانــات. وعلـى الـزػ  مــل أن هـذه النوعُــة مـل البوابـات ج ــد امحـدادا

 علــى واــ  الححدًــد 
ً
 فــيوضــع بوابــات البُانــات الحيومُــة املـحوحــة الحيومُــة إي أنــ  لــِظ م زوؿــا

ـــا وخـــــدماتها. ـــل حُـــــ  عـــــددها ومححواهــ ومـــــل رـــــ  ثبـــــرس ضـــــزورا دراضـــــة البوابـــــات  ال ـــــال  ال زبـــــ  مــ

مـــل  يدراضـــة علمُـــة مل زؿـــة موكـهـــا الحـــاللبُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة بالـــدٌو ال ز ُـــة الو نُـــة ل

حُـــ  عـــددها، ومححواهـــا، وأضـــالُل ثنـُـــذها، ومـــا ثلدمـــ  مـــل خـــدمات، وثخُحـــ  مـــل مـــوارد، مـــع 

ـــيالــــدٌو الزااــــدا  فــــيملارنتهــــا بعؿ ــــل البوابــــات  ـــيثمهُــــدا لحلــــدً  رؤٍــــة ممنهجــــة  امل،ــــاٌبهــــذا  فـ  فـ

 إثاحة بُاناتها وؿلا لاث،اهات ال املُة. فيمات ال ز ُة ٌطاعدها للحيو مُااق صورا 
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ً
 مهمـــــا

ً
أمـــــا إرا أردنـــــا ثحدًـــــد أهمُـــــة الدراضـــــة ؿجنـــــ  ًمىننـــــا اللـــــٌو بع هـــــا ثخنـــــاٌو موضـــــوعا

طـــــاعد علـــــى الحنمُـــــة املطـــــحدامة،  ي وهـــــو  ٌم ـــــشس مـــــل اللـــــُ  الاكح ـــــادًة والااحماعُـــــة، َو ـــــا ً وحٍُو

ــــة  ـــــات الحيومُــ ـــــةبالبُانـ ؿالبُانــــــات  ــــــي مــــــورد و  ــــــي كــــــُ  ورصــــــُد اضــــــتراثُ ي للحيومــــــة  املـحوحـ

 
ً
ا  ضــــزوٍر

ً
وغـــزوانها والجمهــــور، وإدارا هــــذه البُانــــات هعصــــٌو وإثاحتهـــا وا لهــــا مـحوحــــة ٌ ــــد أمــــزا

. ؿ لى ضلُل املااٌ عندما أثاحد املىطًُ بُانات عل تعانات الشراعُة كامد من مات 
ً
ا وحٍُو

ضــــــا الـطــــــاد ممــــــا أدى إلــــــى اضــــــحلالة مطــــــ ولين حيــــــومُين، امل،حمــــــع املــــــد ي ووضــــــاال تعــــــام بـ

ـــع  ـــــة ل امـــــة  GPSوعنـــــدما أثاحـــــد الويًـــــات املححـــــدا بُانـــــات ن ـــــام ثحدًـــــد املواكــ وال ـــــزااا الجٍو

اته . فــــيالجمهــــور ؿج هــــا ضــــاعدت امُــــع يؿــــزاد  وكــــد أ هــــزت  4حُــــاته  الُومُــــة وثــــنلاته  وضـــــٍز

ـــــح  إ ـــــدما ًــ ــــ  عنــ ــــة أنـــ ـــــادًة الحدًاـــ ـــــُات الاكح ــ  أو بحيلــــــــة الححلــ
ً
ثاحـــــــة البُانـــــــات للجمهـــــــور م،انـــــــا

، ؿجن الليام ال ـاذ هـو أه ـر الـاـات اضـحـادا حُـ  ًعخـذ ثلـً البُانـات َو مـل 
ً
منخـ ة ادا

ــــد مــــل  جــــ  أ ػــــية الليــــام  علــــى خلــــم منح،ــــات رات كُمــــة م ــــاؿة و زحهــــا للطــــوق، ممــــا ًٍش

ـــــاذ  ـــُا ال ـ ــ ــــى ث ػـ ـــــن ىظ علــ ـــي ثـ ــ ـــــادال ـ ــــو  ي الاكح ـ ــــة  الــ ـــــدات للحيومــ ـــــدً  عااـ صــــــورا  فــــــيوثلـ

 .5ضزاال

د مل أهمُة الدراضـة  هـور رلـً الحواـ   ٍش كُـام الجهـات الحيومُـة  فـياملحماـل  ال ـالييوٍم

ـــارهة املـــــوا نين،  ـــــش رلـــــة ومػــ ـــين الػــــــاؿُة، وج ٍش بجثاحــــة بُاناتهـــــا علـــــى بوابـــــة و نُـــــة بهـــــدؾ ثحطـ

، وجشــــجُع الابحيــــار، ودعــــ  يدمات الحيومُــــة، ودعــــ  البحــــ  ال ليــــوثحطــــين ؿ الُــــة ثلــــدً  ال ــــ

 ٌ ـد  فـياملػزوعات الجدًدا. هما ًود الباحـ  الحعهُـد علـى أهمُـة الدراضـة 
ً
أ هـا ثخنـاٌو موضـوعا

بماابـــة أحـــد الحلـــٌو املهمـــة للحؼلـــل علـــى مػـــىات عـــشوؾ املطـــحـُدًل وال ـــاملين باملىحبـــات عـــل 

ثخناٌو البُانات الحيومُة  يال  ل ندرا الدراضات ال ز ُة  فيالح امل مع امليبوعات الحيومُة، 

 املـحوحة وثدرضها دراضة منهجُة.

 :يفي يجبناط على ما ضبم ثحل   أهداؾ الدراضة 

ـــل أن  .1 ـــاهُ ، ومـــــا ًمىــ ـــل مـــ ـــــف بالبُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة، ومـــــا ًح لـــــم بهـــــا مــ الح ٍز

 ثحلل  مل مشاًا.

بالـــدٌو  الـــو  يرصـــد وثحلُـــل واكـــع إثاحـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة علـــى املطـــحوى  .2

 ال ز ُة ويانلُة.
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الـدٌو ال ز ُـة بن يراتهـا  فـيلبوابـات البُانـات الحيومُـة املـحوحـة  يملارنة الواكـع الـ لـ .3

 هذا امل،اٌ. فيالدٌو الزاادا  في

ـــيثلـــــدً  رؤٍـــــة ممنهجـــــة  .4 صـــــورا مُاـــــاق البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة للـــــدٌو ال ز ُـــــة  فــ

ـــيملطـــــاعدتها  ـــى امل فــ ـــا لاث،اهـــــات ال املُـــــة  الـــــو  يطـــــحوى إثاحـــــة بُاناتهـــــا علــ ـــيوؿلــ هـــــذا  فــ

 الػعن.

 :وثححلم أهداؾ الدراضة مل خاٌ تاابة على الخطاؤيت الحالُة

 ما املل ود بالبُانات الحيومُة املـحوحة؟ .1

 مبادرات البُانات الحيومُة املـحوحة؟  يما  .2

 ويانلُة؟ما واكع بوابات البُانات الحيومُة املـحوحة بالدٌو ال ز ُة  .3

بالــــدٌو  الــــو  يهُــــف الطــــلُل إلــــى إثاحــــة البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة علــــى املطــــحوى  .4

 ال ز ُة؟
 

 :مههج الدراسة وأدواتها 1/1
 

حُــ  إ هــا ث ــف وثحلــل مبــادرات  يفــي ثحلُــم أهــداؿها علــى املــنهج املطــحج حمــد الدراضــة 

امللارنة لهـذه املبـادرات بـين وـل مـل ، مع اضحخدام الو  يإثاحة البُانات املـحوحة على املطحوى 

 ي الـــدٌو ال ز ُـــة والويًـــات املححـــدا واململىـــة املححـــدا. همـــا عمـــد الباحـــ  إلـــى ثخبـــع تنحـــال الـىـــز 

 املناضل لهذه الدراضة. ي جػىُل ت ار الـىز  فيودراضح  بهدؾ بناط إ ار ن زى محيامل ٌطه  

ــــة، و ػـــــــزا  امـــــــع البُانـــــــات حـــــــٌو م،حمـــــــع الدراضـــــــة اضـــــــحخدم ال ـــــة املزاا ـــ ـــ  كاامــ ــ باحــ

واملاح ة املباغزا، واضحلزاط أدبُات تنحال الـىزي حٌو البُانات الحيومُة املـحوحة ب ـته  

م،موعــــة مــــل يضــــالة 6أدوات لجمــــع البُانــــات عــــل مـــــزدات الدراضــــة. وثح ــــمل كاامــــة املزاا ــــة

 . 7موسعة على خمظ محاور ثمال عناصز دورا حُاا البُانات املـحوحة

  اخحُار م،موعة البُانات Choose Dataset. 

  ثيبُم رخ ة مـحوحةApply an Open License (Legal Openness). 



 

42 
 

مجلة علمية محكمةاعلم   

 

 (15)عشر خامسالعدد ال

 

يو
2015

 

  
ً
 .Make Data Available (Technical Openness)إثاحة البُانات ثلنُا

  إثاحة الوصٌو للبُاناتMake data discoverable. 

  الح  على اضحخدام البُانات Encourage others to make use of that data. 
 

 :هاــجمتنع الدراسة وعيهت 1/2
 

ٌطـــحيُع الباحـــ  ثحدًـــد م،حمـــع الدراضـــة كـــام بح ـــز مبـــادرات البُانـــات الحيومُـــة  ليـــي

غــــيل بوابــــة و نُــــة موحــــدا أو  فــــينـــــذت  ال ــــياملـحوحــــة املحاحــــة عبــــر غــــبىة تنترنــــد ضــــواط ثلــــً 

ــــل ؿزعُ ــ ـ ــــــحات ٍو ـــل بوابة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــ ــ ـــــة تلىترونُـــــــــــــــــــــــــــــــــــداخــ ـــة الحيومــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً مـ ـــة، ورلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاٌ ـ ــ ل خــ

ـــل م ــ ــ ــ ـــى وـ ــ ــ ــ ـــــاد علـ ــ ــ ـــــــــــالاعحمـ ــــة ـــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــمل ضط يومحزوــــــــــات البحــــــــــ ،املوكع تلىترو ــــــــــل أدلــ ــــة ــــــــــــــــــــــ ــ ــ ة امل زؿــ

، Open Data Index، م غـز البُانـات املـحوحـة Open Knowledge Foundationة ــــــــــــــــــــــــــــــــــحوحامل

ـــــل ر  ـــــ  مــ ـــا ثخُحــ ــ ــــة ومــ ــــات تلىترونُـــ ـــــات الحيومـــ حـــــــٌو  ي وابـــــــا، الا ـــــــام علـــــــى تنحـــــــال الـىـــــــز بوابــ

 املوضوم، ر  البح  عل املبادرات بمطمُاتها. 

( مبـــادرا إلثاحـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 11) وكـــد أضــــزت نحـــااا البحـــ  عـــل واـــود

( مبـــادرات للبُانــــات 10) فــــيعلـــى نيـــاق و  ــــف بالـــدٌو ال ز ُــــة، وكـــد ثــــ  ثحدًـــد م،حمــــع الدراضـــة 

ب ـد اضـخب اد مبـادرا املؼـز   -(2همـا هـو مبـين بملحـم ركـ  )-الحيومُـة املـحوحـة بالـدٌو ال ز ُـة 

 ا ومل ر  ثبل  خارل حدود الدراضة.حُ  إن املبادرا محاحة باللؼة الـز طُة ؿل

الـــدٌو يانلُـــة عمـــد الباحـــ  إلـــى اخحُـــار عُنـــة ك ـــدًة ملبـــادرات إثاحـــة  فـــيأمـــا املبـــادرات 

ادالدٌو  فيالبُانات الحيومُة املـحوحة  هذا امل،اٌ، ومبررات اخحُار ال ُنة  في يال ي لها دور ٍر

ـــع إلـــــى أن هـــــذه ال ُنـــــة  ـــيثزاــ ـــيبـــــزس و  ــ ـــ  وثححـــــل املزهــ ـــا مل غـــــز البُانـــــات  يش يٌو والاـــــا يهــ وؿلــ

، ثلحهــا الويًــات املححــدا 940املـحوحــة حُــ  ثح ــدر اململىــة املححــدا املزهــش يٌو بم،مــوم نلــا  

ز الطنو ورلً  855بم،موم نلا    :في. وكد ثمالد 2013ل ام  ي في الحلٍز

  مبادراdata.gov  الزابا بالويًات املححدا علىhttps://www.data.gov 

  مبادراdata.gov.uk  الزابا باململىة املححدا علىhttp://data.gov.uk 

 

http://data.gov.uk/
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 :ةـدود الدراســح 1/3
 

ًلـــوم الباحـــ  بزصـــد وثحلُـــل وملارنـــة مبـــادرات إثاحـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة علـــى 

ـــذت  ال ــي، ضــواط ثلــً الــو  ياملطــحوى  ــل ؿزعُــة داخـــل  فـــين غــيل بوابــة موحــدا أو صـــحات ٍو

ح ــف  املححـدا،والويًــات املححـدا واململىــة وــل مـل الــدٌو ال ز ُـة  فـي بوابـة الحيومـة تلىترونُــة،

ادا 2014ماًو  . وكد ث  اخحُار الويًات املححدا واململىة املححدا باعحبارهما دولحين لهما دور الٍز

 هذا امل،اٌ.  فيوال دارا 

ـــةبالبوابـــات املحاحــة باللؼــة ال ز ُـــة أو اللؼــة ثــ  الترهيـــ  علــى  همــا ن اللؼـــة أحُــ   تن،ليً 

ة  ـاللؼة الزضمُة للدٌو ال ز ُة، واللؼة   يال ز ُة  اللؼـة الزضـمُة للويًـات املححـدا  يتن،ليً 

 في حالة ثواؿزها.واململىة املححدا، مع اضخب اد البوابات املحاحة بلؼة أخزى 
 

 :مصطلحات الدراسة 1/4
 

الدراضة الحالُة ورلً ل مان ؿه   فيمل املناضل الح ٍزف بب ا امل يلحات الواردا 

 :ًليأعمم ملححوى الدراضة وأهداؿها ونحاا،ها وثوصُاتها، ومجها ما 

: بُانات ث ح،ها الجهات الحيومُة أو Open Government Dataالبيانات الحكومية املفحوخة 

ـــُا  ـــ  ثخــ ـــا، رــ  ياضـــــحخدامها، وإعـــــادا اضـــــحخدامها، وم الجتهـــــا، وإعـــــادا ثوسَ هـــــا مـــــل كبـــــل أث،م هــ

 بػز  أن ًح   طبتها للم در. ا  ، دون كُود كانونُة أو ثلنُة،

علــى غــبىة تنترنــد لاػــزا  ال امــة، ًلــدم م،موعــة  ي: عبــارا عــل موكــع إلىترو ــPortal بوابةةة

واضـــ ة مـــل املـــوارد وال ـــدمات، ماـــل يخبـــار، واليلـــظ، ودلُـــل امل لومـــات، والبحـــ ، وحطـــابات 

دًـــــة، والخطـــــوق عبـــــر تنترنـــــد،  ـــــد تلىترو ـــــي امل،ـــــا ي، وم،موعـــــات الدردغـــــة، واللـــــواا  البًر البًر

يا أون ي  ل أخزى هموكع أمٍز ًل. ومع رلً، ًح  ثيبُم هذا امل يلا على نحو وروابا ملواكع ٍو

ـــدم ماـــــل هـــــذه ال ـــــدمات فـــــي كياعـــــات م ُنـــــة، أو مهنـــــة  ـــي ثلــ مت اًـــــد علـــــى املواكـــــع تلىترونُـــــة ال ــ

 9م ُنة، أو م،اٌ م ين.

ـــا Government Publicationالحكوميةةةةةةةةةةةةةة املطبوعةةةةةةةةةةةةات  ــ ــ ــ ــ ـــــا تؿـ ــ ــ ــ ـــــم علحهــ ــ ــ ــ ــــيف  IFLA10: ًيلـ ــ ــ ــ مطـــ

 امليبوعات الزضمُة، َو زؿها بع ها:
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لــــــة أخـــــزى، صــــــادرا عــــــ يمـــــادا، منح،ــــــة بايضح طــــــا  أو بــــــع يأ .1   ٍز
ً
ل هُاــــــة ثيــــــون هُانــــــا

، وثحا
ً
 لجمهور أوضع مل هذا الىُان. حرضمُا

هو أًة ضلية جػَز ُة لدولة، وأًة هُاة ثنلُذًة للدولة، وأًة محىمة  يالىُان الزضي .2

 ممــــا يد مــــل اانــــل هُــــان رضــــيأو هُاــــة لل ــــدٌ، وأًــــة من مــــات أخــــزى ثيــــون كــــد أ ػــــ 

 مل الـاات يربع الطابلة. يأع اؤها إلى أ ً حييضبم، وأًة من مة 

 لحالة م در ال ػز، ب ـزؾ الن ـز عـل موضـوم امل يًحدد امليبوم الزضي .3
ً
يبـوم أو ثب ا

 .ياملححوى أو الػيل املاد
 

 :ةــالدراسات السابق 1/5
 

ومحزوـات  ي الـىـز ات وأدلـة تنحـال ال دًـد مـل كواعـد البُانـ فيكام الباح  بجازاط بح  

للوكــوؾ علــى مـــدى واــود دراضـــات رات صــلة بموضــوم البحـــ ، ولــ  ٌ  ـــر 11البحــ  علــى تنترنـــد

حـين  فـيعلى دراضات عز ُـة ثناولـد موضـوم البُانـات الحيومُـة املـحوحـة ضـوى دراضـحين ؿلـا، 

 مـــل الدراضـــات يانلُـــة 
ً
ـــود البا فـــيضـــِح  ثنـــاٌو أهمهـــا  ال ـــيواـــد عـــددا حـــ  الـلـــزات الحالُـــة. ٍو

خُــــــة ملوضــــــوم الدراضــــــة الحالُــــــة ثــــــزثبا بالدراضــــــات  ــــيتغــــــارا إلــــــى أن الجــــــذور الحاٍر ــــد  ال ــ ثناولــ

 لواود ال دًد مل الدراضات 
ً
ثناولـد  ال ـيموضوم امليبوعات الحيومُة إي أن  لل ٌ زضها ن زا

 للدراضــــــة 
ً
امليبوعــــــات الحيومُــــــة، باإلضــــــاؿة إلــــــى أن ثنــــــاٌو ثلــــــً الدراضــــــات لــــــل ً ــــــُف ادًــــــدا

 ة.الحالُ

حُــ  هــدؿد إلــى إللــاط ال ــوط علــى 12دراضــة ؿُ ــف ضــ د فــيثحماــل الدراضــة ال ز ُــة يولــى 

مـهوم البُانات الحيومُة املـحوحة، والجوانل الحلنُـة واللانونُـة ال اصـة بـ ، والححـدًات ال ـي 

ع ومخح ــــز لوضــــع البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة  م ــــز. أمــــا  فــــيثوااــــ  ثيبُلــــ ، مــــع عــــز  ضــــَز

هــدؿد إلــى ثنــاٌو املـهــوم ال ــام للم زؿــة املـحوحــة، وم اًيرهــا،  13الدراضــة الاانُــة ملحمــد اليــاهز

مــــــــع الحيــــــــزق للم ــــــــيلحات واملـــــــــاهُ  املزثبيــــــــة بامل زؿــــــــة املـحوحــــــــة ومجهــــــــا البُانــــــــات املـحوحــــــــة 

راضة الحالُـة إل . ومل ر  ثحـم الدراضحان ال ز ِحان مع الدالحزا ...والوصٌو الحز والبرم،ُات 

يهـــداؾ واملـــنهج ويدوات وم،حمـــع  فـــيثنـــاٌو مـهـــوم البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة، وثخحلـــف  فـــي

 الدراضة.
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هــدؿد  14Tim Daviesدراضــة ثــُ  دًـيــ   فـيأمـا ؿُمــا ًح لــم بالدراضـات يانلُــة ؿحمالــد 

ملىـــة املححـــدا، امل فـــيإلـــى الح ـــزؾ علـــى  بُ ـــة مـــل ٌطـــحخدم بوابـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

وهُف ًح  اضحخدام هذه البُانات، وما  رار املححملة لهـذه البُانـات علـى الدًملزا ُـة وإصـاح 

ع ال ـــــؼيرا ويعمـــــاٌ  يم. وثوصـــــلد الدراضـــــة إلـــــى أن مطـــــحخدمالليـــــام ال ـــــا البوابـــــة هـــــ  املػـــــاَر

ال ــؼيرا واملحوضــية فــي الليــام ال ــاذ، م ضطــات الليــام ال ــام، وامل ضطــات يوادًمُــة، مــع 

 مـــــل ال ـــــاملين فـــــي الليـــــام الحيـــــو ي. وكطـــــمد دواؿـــــع مطـــــحخدمي البُانـــــات 
ً
ثماُـــــل محـــــدود اـــــدا

ـــــات املـحوحـــــــــة إلـــــــــى ضـــــــــد م،موعـــــــــات، وأغـــــــــارت إلـــــــــى أن البُانـــــــــات جطـــــــــحخدم للحلـــــــــا ــ ام وللم لومــ

 ولل دمات.

علــى ي ــزاؾ  ي هــدؿد إلــى عــز  نحــااا مســا أاــز  Michael Martin15 رــ  دراضــة ماًيــل مــارثل

املمـٌو مـل  LOD2 مػـزوم إ ـار  فـي يفـي دٌو الاثحـاد يروبـاملهحمـة بالبُانـات الحيومُـة املـحوحـة 

(. وثوصـلد الدراضـة إلـى أن جطـهُل FP7ت اري الطابع للبحوذ والحنمُة الحىنولواُـة )البرناما 

الوصــــٌو إلــــى البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة أمــــز رو أهمُــــة حاضــــمة. وأن البُانــــات الو نُــــة أهــــ  

مورد، ثلحها البُانات تكلُمُة، و ُانات الاثحاد يوروبي، والبُانات مل امُع أنحاط ال ـال . همـا 

 .XML, RDFون إثاحة البُانات ب ُؼة ثوصلد إلى أن م    ي زاؾ املهحمة ي ًشالون ًـ ل

ـــــعج ــ ،بــــــــون  يثـ هــــــــدؿد إلــــــــى امللارنــــــــة بــــــــين  Noor Huijboom16ب ــــــــد رلــــــــً دراضــــــــة نــــــــور هٍو

، مـــع ثحدًـــد ال وااـــم  ج ـــوق ثنـُـــذ ضُاضـــة  ال ـــياضـــتراثُ،ُات البُانـــات املـحوحـــة فـــي خمـــظ دٌو

 
ً
ـــع  ال ــــيُــــة عــــدد الــــدٌو الؼز  فــــيالبُانــــات املـحوحــــة. وثوصــــلد الدراضــــة إلــــى أن هنــــان ثشاًــــدا ث ـ

البُانات املـحوحة على ادٌو أعمالها الطُاضُة وتدراًة، وأن الاضتراثُ،ُات ثزهش على جشـجُع 

 
ً
ـــــش ثيبُـــــم اللـــــانون، وأن هنـــــان عاالـــــا ـــــش املػـــــارهة الدًملزا ُـــــة واملطـــــاهمة فـــــي ج ٍش الابحيـــــار وج ٍش

ب ــزورا ال ــوؾ مــل الىػــف عــل ؿػــل الحيومــة. وأوصــد الدراضــة  فــيلحنـُــذ الطُاضــة ًحماــل 

ز  الن ز إلى  رار الاكح ادًة والااحماعُة والدًملزا ُة للبُانات املـحوحة مل أال وضـع وثيـٍو

 ضُاضة ؿ الة للبُانات الحيومُة املـحوحة.

 ً مىل  ال يهدؿد إلى ثحدًد  لُات Thorhildur Jetzek 17أما دراضة رورهلجور اُتً 
م
ث

مــل ثولُــد كُمــة للبُانــات الحيومُــة املـحوحــة. وثوصــلد إلــى أن البُانــات الحيومُــة املـحوحــة كــد 

  لُات الىـاطا، و لُات   يثمحلً كُمة اكح ادًة وكُمة ااحماعُة إرا اثب د أربع  لُات 
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نـحـــاح الابحيـــار، و لُـــات الػــــاؿُة، و لُـــات املػـــارهة. واكترحـــد الدراضـــة ضـــزوا الاعحمـــاد علـــى الا 

ـــــــادا كابلُـــــــة  ه امـــــــل مهـــــــ  ل لـــــــم اللُمـــــــة للبُانـــــــات، باإلضـــــــاؿة إلـــــــى ضـــــــزورا كُـــــــام الحيومـــــــات بٍش

الاضـــــحخدام وإعـــــادا الاضـــــحخدام للبُانـــــات، مـــــل خـــــاٌ ضـــــمان اـــــودا واضـــــحدامة املـــــوارد، وثللُـــــل 

م اضحخدام من ات ثلنُة مب ُة على امل اًير املـحوحة.  املخا ز عل  ٍز

هــدؿد إلــى ثنــاٌو ثيــور مـهــوم البُانــات Hyam Nashash18حــين دراضــة هُــام  ػــاع  فــي

املـحوحة ومبادرات البُانـات الحيومُـة املـحوحـة باعحبارهـا عملُـة دًنامُىُـة مطـحمزا ثححـال إلـى 

صـــــُانة وثحـــــدً  ولهـــــا مبادنهـــــا ال اصـــــة وثحـــــدًاتها وكُودهـــــا ومخا زهـــــا. وثوصـــــلد الدراضـــــة إلـــــى 

م،ــاٌ الح لــُ  مــل أاــل إن،ــاح  فــيوحــة و ــا خ  ضــزورا كُــام الحيومــات بجثاحــة البُانــات املـح

 املبادرات.

ــــادم Barbara Ubaldi19أمـــــا دراضـــــة بـــــار زا أبالـــــدى  هـــــدؿد إلـــــى إللـــــاط ال ـــــوط علـــــى املبـ

 ال ـيالزاِطة واملـاهُ  وامل اًير الاسمـة لحـع ير مبـادرات البُانـات الحيومُـة املـحوحـة والححـدًات 

ـــُة وثلنُــــة ثوااــــ  ثنـُــــذها. وثوصــــلد الدراضــــة إلــــى أن ا ـــين ثحــــدًات ضُاضـ ـــا بـ لححــــدًات ثخنــــوم مـ

 ملبـــــادرات البُانـــــات 
ً
 ثحلُلُـــــا

ً
واكح ـــــادًة وم ضطـــــُة ورلاؿُـــــة وكانونُـــــة. واكترحـــــد الدراضـــــة إ ـــــارا

 فــيالحيومُــة املـحوحــة وم،موعــات البُانــات رات ال ــلة ال ــي ضــِح  ام هــا مــل الــدٌو يع ــاط 

 .OECDوالحنمُة من مة الح اون الاكح ادي 

لـة  Davide Ceolin(20 ،21)دراضحان لداؿُد ضُاولين  يالجهاًة ثعجفي و هدؿحا إلـى ثلـدً   ٍز

لحين و بلتهمـــا علـــى البُانـــات املـحوحـــة  لحطـــا  موروكُـــة البُانـــات املـحوحـــة حُـــ  اكترحـــد  ـــٍز

 املحاحة على موكع وسارا الداخلُة وموكع غز ة ملا  ة هاملػاًز باململىة املححدا.

ــــيمــــــل خــــــاٌ ال ــــــز  الطــــــابم للدراضــــــات  ـــل  ال ــ ــ ـــــدد مـ ــــود عـ ـــا واــ ــ ـــــ  ًحضـ ــــواؿزت للباحـ ثــ

ـــف بهـــا،  ال ـــيالدراضـــات يانلُـــة  ثناولـــد موضـــوم البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة مـــل حُـــ  الح ٍز

ومبادراتها، ومطحخدمحها، و زق حطا   واضتراثُ،ُاتها،و مبادنها، وثحدًاتها، وكُودها، وكُمها، 

ـــ   ـــل رــ ـــيثحــــــم ثلـــــً الدراضـــــات مـــــع الدراضـــــة الحالُـــــة موروكُتهـــــا. ومــ ـــــف بالبُانـــــات  فــ ثنـــــاٌو الح ٍز

كُـــــام الدراضـــــة الحالُــــــة بزصـــــد وثحلُـــــل وملارنــــــة  فـــــيالحيومُـــــة املـحوحـــــة و مبادراتهـــــا، وثخحلــــــف 

 ول مل الدٌو ال ز ُة  في الو  يمبادرات إثاحة البُانات الحيومُة املـحوحة على املطحوى 
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ات املححــــدا، مــــع اكتــــراح مُاــــاق البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة ملطــــاعدا واململىــــة املححــــدا والويًــــ

 إثاحة بُاناتها. فيالحيومات ال ز ُة 
 

 :. مفهوم البيانات احلكومية املفتوحة2
 

البُانــــات  ــــي املــــادا ال ــــام املســــجلة هزمــــوس أو أركــــام أو امــــل أو عبــــارات ًمىــــل ل  طــــان 

 ام ـد مـع ب ـا 
ً
 أو ثزهُبـا

ً
ثـطيرها أو ثحلُلها، أما امل لومات ؿهي ناثا م الجـة البُانـات ثحلـُا

لح ـــبا مهمـــة ًمىـــل تؿـــادا مجهـــا، وامل زؿـــة بوصــــها اللطـــُا مـــا  ـــي إي ث،مُـــع للم لومـــات رات 

ػـير ب ـا البـاحاين امل   ف ووض ها في ن  ًمىل مـل الوصـٌو إلـى ؿهـ  ًمىننـا مـل تضـح حال. َو

حة   ـي و  Explicit knowledgeإلى أن هنان صـنـين مـل امل زؿـة أولهمـا امل زؿـة ال ـاهزا أو ال ـٍز

امل زؿـــة املن مـــة، املحـــدودا املححـــوى، ال ـــي ثح ـــف بامل ـــاهزا ال اراُـــة لهـــا، َو بـــر عجهـــا بالزضـــ  

لهـــا وثناكلهـــا. أمـــا امل زؿـــة ال ـــمنُة والىح  ؿهـــي Tacit knowledgeابـــة، وثخـــُا الحىنولواُـــا ثحٍو

امل زؿة املواودا في علٌو يؿزاد وضلوهه  و ـي جػـير إلـى الحـدص والبديهـة وتحطـاص الـداخلي 

لهــــا بالحىنولواُــــا بــــل  ــــي ث حلــــل بالحـاعــــل  هــــيؿ م زؿــــة خـُــــة ج حمــــد علــــى ال بــــرا ٍو ــــ ل ثحٍو

 22الااحما ي.

إلـــى أن هنــان رــاذ ؿاــات ًمىــل أن ثلــوم علحهـــا 23 املـحوحــةوكــد أغــارت م ضطــة امل زؿــة 

خُـة أو رـ   املححوى مال املوضُل  ويؿام والىحـل، و يامل زؿة املـحوحة   البُانـات علمُـة أو ثاٍر

ـــــة. ووضـــــ د عـــــددا مـــــل امل ـــــاًير  اؼزاؿُــــة ...إلـــــ ، وأخيـــــرا البُانـــــات وامل لومـــــات الحيومُـــــة وتداٍر

 
ً
، إعـــادا الحوسَـــع، إعـــادا الاضـــحخدام، ا  ـــدام اللُـــود  و ـــييعحبـــار ال مـــل مـحوحـــا إثاحـــة الوصـــٌو

 الحلنُـــة، ال طـــبة، ال  اهـــة، عــــدم الحمُيـــ  ضـــد يؿـــزاد أو الجماعــــات، عـــدم الحمُيـــ  ضـــد م،ــــايت

الااتهــاد، رخ ــة إعــادا الحوسَــع، الزخ ــة ي ً،ــل أن ثخــح  بحشمــة م ُنــة، الزخ ــة ً،ــل أن 

 ي ثىبل إعادا ثوسَع أعماٌ أخزى.

 لزؤٍـــة م ضطـــة امل زؿـــة املـحوحـــة أن م ـــيلا امل زؿـــة 
ً
ومـــل رـــ  ؿجنـــ  ًمىننـــا اللـــٌو وؿلـــا

واعهــا، والح ــٌو الح ــٌو علــى امل زؿــة علــى اخــحاؾ أن فــياملـحوحــة ٌػــير إلــى حــم امُــع اللػــز 

لــــة و ي ًل ــــ الــــذيالؼــــز   فــــيعلــــى م ــــادر الــــح ل  والحىنولواُــــا بػــــ ف اليــــزق، واضــــحؼالها باليٍز

مىل  يأاححُااات يؿزاد، و  ة، ٍو  نوم مل امل زؿة ًمىل الح ٌو علُ  وثـطيره وثيبُل  بحٍز
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ل. ومــل رـ  ثـدعو امل زؿـة املـحوحــة  أً ـا إعـادا صـُاػح  وؿلـا لحااــة الــزد ومػـارهح  مـع  خـٍز

ــــة يؿــــزاد  ــــات أضاضــــُة يولــــى حٍز ـــلوا علحهــــا  ال ــــياضــــحخدام امل زؿــــة  فــــي ربــــع حٍز مــــل ي أ فــــيح ـ

ته   ال ــــي  ايػــــز  ــــدو ها، والاانُــــة حــــٍز ـــيًٍز ل علــــى ج ــــدًلها  فـ دراضــــة  لُــــات عملهــــا لُيونــــوا كــــادٍر

ته  وثىُ أو اشئــي، والزاب ــة  يفــي  ســ ها وثوسَ هــا بػــيل هلــُـهــا وؿلــا يححُااــاته ، والاالاــة حــٍز

ته    24ثحطين ال مل ومػارهة النخُ،ة. فيحٍز

 لزؤٍــة م ضطـــة امل زؿـــة املـحوحــة ج ـــد البُانـــات الحيومُــة املـحوحـــة أحـــد 
ً
 علُـــ  ووؿلـــا

ً
و نــاطا

 ثلوم علحها امل زؿة املـحوحة. ال يأه  امل ادر 
 

 ( البيانات الحكومية املفحوخة داخل املعرفة املفحوخة1شكل )
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ل: يٌو البُانـــات الحيومُـــة  ًحـــعلف م ـــيلا البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة مـــل عن ـــٍز

البُانـــات  و ـــيالبُانـــات املـحوحـــة  يجهـــات الحيومُـــة أو ث،م هـــا، والاـــا بُانـــات ث ح،هـــا ال يأ و ـــي

ــة وإعــادا اضــحخدامها وثوسَ هــا بواضــية أ ال ــي ػــز  وــان   ياــ   ي ًمىــل اضــحخدامها بحٍز

ـها بع ها ثلً البُانات  25بػز  أن ًح   طبتها للم در. ل م ا ًمىل ج ٍز  ال يعند دما ال ن ٍز

ـــا،  ـــحخدامها، وم الجتهــ ـــحخدامها، وإعـــــادا اضــ ـــُا اضــ ـــ  ثخــ ـــا، رــ ـــا الجهـــــات الحيومُـــــة أو ث،م هــ ث ح،هــ

ـــل أوإعـــــــادا ثوسَ هـــــــ ــ ـــل كبــ ــ اـــــــ  ، دون كُـــــــود كانونُـــــــة أو ثلنُـــــــة، بػـــــــز  أن ًـــــــح   طـــــــبتها  يا مــ

 للم در.

أن ثحواؿز عدا غزو ، وهذه  يث نف البُانات الحيومُة على أ ها بُانات مـحوحة ً بغ ليي

 27:فيوثحمال  2007عام  فيثمد صُاػتها  ال ي 26م،موعة مل املبادم يالػزو   

   الاكحمةةاComplete:  إثاحــة امُــع البُانــات ال امــة للجمهــور بحُــ  ثيــون م،موعــات

البُانات املحاحة مىحملة بعهبر كـدر ممىـل بمـا ٌ ىـظ صـورا واملـة عمـا هـو مسـجل عـل 

ثلـــً البُانـــات ال ـــي ي ثخ ـــع للُـــود ال  وصـــُة   ـــيموضـــوم م ـــين. والبُانـــات ال امـــة 

ة. ة أو اللُود الحمُيً   ويمل والطٍز

  ألاسةةةب يةPrimary: ح  امـــع البُانـــات مباغـــزا مـــل امل ـــدر بـــعهبر كـــدر مـــل الحـاصـــُل ًـــ

 أغياٌ م،م ة أو م دلة. فيولِظ 

   فةةةةةق الوالةةةةة  امل  ةةةةةTimely : ـــا ـــى كُمتهــ ـــا ًحـــــاؿظ علــ ـــا بمــ إثاحـــــة البُانـــــات بم،ـــــزد إنحااهــ

 الاضحخدامُة.

  إثاخةةةةة الولةةةةو  ل بيانةةةةاتAccessible : ضــــزورا إثاحــــة البُانــــات للليــــام الواضــــع مــــل

 لاػزا  املخحلـة.املطحخدمين 

  
 
ً،ــــــــــل أن ثيــــــــــون البُانــــــــــات  :Machine processableإمكانيةةةةةةةةةةة املعاليةةةةةةةةةةة إلك   نيةةةةةةةةةةا

.
ً
 م ممة بػيل ًمىل املطحخدم مل م الجتها إلىترونُا

  غي  ثمييزيةNon-discriminatory:  ا   دون أضبلُة للخسجُل   يً،ل أن ثحاح

ا م ين.  أو الح ٌو على ث ٍز

  غي  مسي ة امل كيةNon-proprietary:  ل أن ثحاح بػيل ي ً، ل أًـة اهـة لـديها،ً

 حم الححى  أو الح زؾ ؿحها بػيل ميلم.
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  مفحوخةةةة-الرخصةةةة License-free:  البُانـــات ػيـــر خاضـــ ة لحلـــوق الحـــعلُف وال ػـــز أو

ـــــــــة إي أنـــــــــ  ًمىـــــــــل ؿـــــــــز  ب ـــــــــا اللُـــــــــود  ػـــــــــزا   لبـــــــــراطات اختـــــــــرام أو ل امـــــــــات ث،اٍر

 ال  وصُة وأمل امل لومات.

 (29،28) جطاعد البُانات الحيومُة املـحوحة يؿزاد وامل ضطات مل خاٌ:

 ي  البدةةةةع الع مةةةةدعةةةةةة Supporting research:  الح ــــٌو علــــى البُانــــات الحيومُــــة

ــم  املـحوحــة ًمىــل البــاحاين وامل ضطــات البحاُــة مــل إاــزاط يبحــاذ الدكُلــة عــل  ٍز

 تضحـادا مل البُانات املحاحة.

   جشةةةةةةةيير الابحكةةةةةةةاFostering innovation : ـــُا ــ ـــــات ًخــ ـــــات وامل لومــ ـــــدؿم البُانــ إن ثــ

ز ا  واض ة لابحيـار وتبـدام عبـر ثيـٍو
ً
لحيبُلـات املزهبـة لـدما وثولُـف للموا نين ؿزصا

امل لومــــات مــــل م ــــادر مخحلـــــة ممــــا كــــد ًــــوؿز ب ــــا يدوات املـُــــدا فــــي إاــــزاط ثحلُــــل 

 .يضواق والح ب  بالحواهات الطاادا وما إلى رلً

  مسةةاع ا املوةةر عات الي يةة اHelping out new businesses ي ثلح ــز ؿوااــد :

ت اللاامــــة بالـ ــــل بــــل ثـُــــد املػـــــزوعات البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة علــــى املػــــزوعا

ـــة ال ـــي ثخيـــا إلـــى ثعضـــِظ  ػـــا ها. ضـــُيون   وكياعـــات يعمـــاٌ الح،اٍر
ً
املححملـــة أً ـــا

ــة الحدًاــة ثو ُــف البُانــات بػــيل اُــد، علــى ضــلُل املاــاٌ  بملــدور امل ضطــات الح،اٍر

علــــى ًمىجهــــا الاضــــحـادا مــــل البُانــــات لدراضــــة الجوانــــل الطــــيانُة ملنيلــــة م ُنــــة. و نــــاط 

 رلً ًمىل للم ضطة اثخار كزار بححدًد املوكع املاا  ل ػا ها الح،اري.

 جعسيةةس الحكةة  الرشةةي   الحةة  مةة  الفسةةادPromoting good governance and 

curbing corruption:  حُـــ  إن اــوهز مبـــادرات البُانـــات الحيومُــة املـحوحـــة عبـــارا

 ػــز ماــل ثلــً البُانــات كــد ٌطــما  ينـلــات الحيومُــة ويداط. و الحــالعــل بُانــات عــل ال

 للم،حمع املد ي اللُام بىػف ضوط الطلون الحيومي ومطاعدث  في هبا الـطاد.

   جعسيس موةا كة املةواينيStrengthening citizen participation:  حُـ  ثخلـم هـذه

 ملػارهة املوا نين 
ً
 وؿ الُة. فيالبُانات أضاضا

ً
 الحى  وا له  أه ر وعُا
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  فعالية ث  ي  الخ مات العامة  ثدسيImproving the effectiveness of public 

service provision: ال دمة ب ـورا حـحُحة كـد ٌطـاعد  يعز  البُانات عل ملدم

اثخـــار كـــزارات مدروضـــة بػـــعن أؿ ـــل ال ـــدمات ال ـــي ثلـــدم، همـــا جطـــاعد  فـــياملـــوا نين 

ـــيملــــــدمي ال ــــــدمات  ــ ـــــدا  فـ ــــات املححـ ــــد الويًــ ـــاٌ أثاحــ ـــلُل املاـــ ــــى ضـــ ـــ . ؿ لــ ـــين أدانهـــ ثحطـــ

زها على أضاص البُانات الحيومُة املـحوحة ثلدم بُانات عل مبادرا  ثيبُلات ث  ثيٍو

املنح،ات، وأمان الطُارات، وأداط غزوات الييران، وخيا الزهل ال لاري، ...إل . مما 

ــــتهلىين  ـــاعد مٌطــــــاعد املطــ طـــ ـــار البــــــحُا َو ـــى الاخحُـــ ـــين  يلــــــدمعلـــ ــــى ثحطـــ ال ــــــدمات علــ

 أدانه .

 :مبادرات البيانات احلكومية املفتوحة .4
 

  يكامــد ال دًــد مــل دٌو ال ــال  بخب ــ
ً
مبــادرات البُانــات الحيومُــة املـحوحــة وا لهــا اــشطا

ــش رلــة ومػــارهة  تلىترونُــةبي ًح،ــشأ مــل بــزاما الحيومــة  ورلــً بهــدؾ ثحطــين الػـــاؿُة، وج ٍش

املــوا ل، وثلــدً  ال ــدمات الحيومُــة بىـــاطا. وكــد ثــ  إ ــاق املبــادرا يولــى للبُانــات الحيومُــة 

، عنـــدما  ػـــز الـــزاِظ الحنـُـــذي للحىنولواُـــا فـــي ملا  ـــة وولومبُـــا علـــى 2008املـحوحـــة فـــي عـــام 

ـــر مـــــل ) ـــ400تنترنـــــد أه ــ وي علـــــى بُانـــــات عـــــل مي انُـــــة امللا  ـــــة، وال لـــــود، ( كاعـــــدا بُانـــــات ثححــ

مة، ...إل . وث  جشجُع امليـورٍل علـى الح امـل م هـا، وإعـادا ثو ُـهـا، ودم،هـا،  إح اطات الجٍز

 مـــل كبــل الجمُـــع. وعنـــدما ثــولى الـــزاِظ بـــاران 
ً
وإ ػــاط ثيبُلـــات ادًــدا ثحـــاح لاضـــحخدام م،انــا

، وال ـــي ثحيلـــل أن ثلـــوم الـــو  يعلـــى املطـــحوى  ، أكـــز مبـــادرا ممارلـــة2009أو امـــا من ـــب  فـــي عـــام 

 . Data.govالووـــــايت وتدارات الـُدرالُـــــة ب ػــــــز كواعـــــد بُانــــــات مـحوحـــــة علــــــى بوابـــــة ب نــــــوان  

ال دًد  فيعلى ماات  يؾ مل م،موعات البُانات امل رخة وامل نـة  ثححوي وأصبحد البوابة 

إنمــا ج ــدى إلــى إ ــاق ال دًــد مــل املبــادرات و  الــو  يمــل امل،ــايت. ولــ  ًلــف يمــز عنــد املطــحوى 

الحيومُة املحلُة داخل الويًات املححـدا ؿُمـا ًح لـم بعواـ  إنــاق ال ـزاال والبُانـات املح للـة 

نــظ الحوكُـد كامـد اململىـة  فـيبالح لُ  والياكة والبِاة والاضخامار والاكح اد والحىنولواُـا. و

بوابة و نُة للبُانـات   ي  و Data.gov.ukبحدغين   باثخار نـظ الطُاضة 2009عام  فياملححدا 

ـــل  ــ ــــوعات ماـ ـــل املوضــ ــ ــ ة مـ ــ ــــة واضــ ــــي م،موعــ ـــــات جؼيــ ــــات بُانـ ـــــُا م،موعــ ـــــة ثخـ ـــــة املـحوحـ ُـ الحيوم

ل، والبحة، والنلل، والح لُ ، والبِاة.  30الحمٍو
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ثوالـــــد ب ـــــد رلـــــً املبـــــادرات علـــــى نــــــظ ال طـــــم ؿدغـــــ د ال دًـــــد مـــــل الـــــدٌو هنُوسلنـــــدا 

ل وهندا وؿز طا واضـترالُا واًيالُـا وهولنـدا وأوراـواى وػيرهـا مـل الـدٌو  وال روٍا والهند والبراٍس

م،ـاٌ البُانـات  فـيبواباتها الو نُة للبُانات الحيومُة املـحوحة. وث درت هُ ُا البلدان النامُة 

، حُـــ  2011عـــام  فـــيحوحـــة مـــل خـــاٌ كُامهـــا بحدغـــين  املبـــادرا الىُ ُـــة للبُانـــات املـحوحـــة  املـ

ح للـة بجح ــااُات  ػـزت علـى بوابـة خاصــة بالبُانـات الحيومُـة املـحوحـة الىايــر مـل البُانـات امل

 31، و ُانات مح للة باللياعات املخحلـة والبحة والشراعة والح لُ  ...إل .يتنـاق الحيوم

كــــد أصــــدرت مُاــــاق البُانــــات املـحوحــــة 32يغــــارا إلــــى أن م،موعــــة الــــدٌو الامــــا بغــــى ت ٍو 

  يالبُانات املـحوحة ودورها املحور ثو ا ؿُ  أهمُة  G8 Open Data Charter ي مل،موعة الاما

املنح،ـــات وال ــــدمات املب ُـــة علــــى  فـــيثحطـــين أداط الحيومــــة وثحـيـــ  النمـــو مــــل خـــاٌ تبــــدام  فـــي

ث ــــمل املُاــــاق أً ــــا م،موعــــة مــــل املبــــادم الحاهمــــة للبُانــــات املـحوحــــة وخيــــة  البُانــــات. وكــــد

ـــار ثنـُذًــــة جطــــاعد حيومــــات الــــدٌو الامــــان علــــى الانتهــــاط مــــل ث  ي يبُــــم املُاــــاق بجهاًــــة ال ــــام الجـ

 33ًو ا املمارضات وتازاطات لححلُم املبادم ال مظ. يباإلضاؿة إلى ملحم ؿ 

بحدغــين بوابــة ث ــ  البُانــات  يكــام الاثحــاد يوربــ ات تكلُمُــةأمــا علــى مطــحوى امل ضطــ

 علــى اضـــحخدام ن ــام مـحـــوح  2011عـــام  فــيوم ضطـــاث   يال ــي ث ــدر عـــل الاثحــاد يوربــ
ً
اعحمــادا

ـــــاما  drupalامل ـــــــدر إلدارا املححـــــــوى ٌطـــــــيف  ـــل CKANو زنــ ــ ـــــد عــ ــ ـــــا ًٍش ـــــة مــ ـــــز  البوابــ  6600. وج ــ

 34 مل على  ػز بُانات مترابية.م،موعة بُانات، وثخُا ثيبُلات يضح زا  البُانات وج

عـام  فـي UNSDيمـ  املححـدا  فـيوعلى مطحوى امل ضطـات الدولُـة كـام كطـ  تح ـاطات 

ـــــدا  2008 ـــ  املححــ ــ ـــــات يمـ ـــــة بُانــ ـــــج اق بوابـ دًة، UNdataبـ ــــٍو ــــااُات الطـــ ــــع تح ــ ـــــزاهة مـــ ، بالػـ

دًة للح اون تنمائي الدولي، وتهدؾ إلى إثاحة كواعد البُان ات والجداٌو واملطارد والووالة الطٍو

جؼيــــ  م،ــــايت واضــــ ة مــــل املوضــــوعات بمــــا فــــي رلــــً  ال ــــييمــــ  املححــــدا لل امــــة، و  فــــياملواــــودا 

ة  مة، الح لُ ، الحو ُف، الياكة، البِاة، البحة، ؿيروص نل  املناعة اللػـٍز الشراعة، الجٍز

ة وال ــناعة وثىنولواُــا امل لومــات والاث ــايت، الحطــابات اللومُــة،  / تًــدس، والحنمُــة اللػــٍز

 35الطيان والاااين والطُاحة والح،ارا، ؿ ا عل م غزات يهداؾ تنمااُة.

ـــم  2010عـــام  فـــي يهمـــا كـــام البنـــً الـــدول بـــج اق مبـــادرا إثاحـــة البُانـــات للجمُـــع عـــل  ٍز

 ؿحا كواعد بُاناث  ال امة أمام عموم الجمهور، بما في رلً كاعدا بُانات م غزات الحنمُة في 
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دٌو ال ـــال ب ورلــــً دون ملابـــل مــــادي، و  ــــُؽ إلىترونُـــة ملــــزوطا ػيــــر خاضـــ ة لحلــــوق امللىُــــة 

ـــة، و مواـــل ثـــزخُ  مـحـــوح لاضـــحخدام وإعـــادا الاضـــحخدام. وكـــد خ ـــ  موك ـــا ؿزعُـــا  الـىٍز

ـة الوصــٌو إلــى  داخـل موك ــ  الزاِ ــئي ًخــُا م غـز وهــو محــاح باللؼــات ال ز ُــة  8000أه ــر مــل حٍز

ة والـز طُة ويضبانُة.وال ِنُة وتن،لي  ً 36 

ـــن،ـــــد كُـــــام ب ـــــا الـــــدٌو ال يوأخيـــــرا علـــــى املطـــــحوى ال زبـــــ مبـــــادرات البُانـــــات  ي ز ُـــــة بخب ــ

ل وضــلينة عمــان وكيــز وثــو ظ واملؼــز  بجثاحــة  املـحوحــة حُــ  كامــد وــل مــل تمــارات والبحــٍز

حين كامد  فيضِح  ثناولها ؿُما ب د.  ال يالبُانات الحيومُة املـحوحة على بوابة و نُة و ب ا 

ـــــد وال ـــــزاق بجثاحـــــة ملــــــات كلُلـــــة  علـــــى ب ـــــا  ثححـــــوي وـــــل مـــــل م ـــــز والطـــــ ودًة ويردن واليٍو

ل ؿزعُة داخل بوابة الحيومة تلىترونُة ليل دولة.  البُانات الحيومُة على صـحات ٍو

ـــ ـــات بم ــــاًير الػـــــاؿُة، ثلــــوم م ضطــــة امل زؿـ ة املـحوحــــة وهملُــــاص ملــــدى التــــ ام الحيومـ

ــز ضــنوي ثحــد اضــ  م غــز البُانــات املـحوحــة  حُــ  ًلــُ  حالــة Open Data Index37ب ػــز ثلٍز

ز ثحىــُ  ال بــراط املنحمــي فــيالبُانــات املـحوحــة   علــى ثلــاٍر
ً
. عــدد مــل الــدٌو اعحمــادا ن لهــذه الــدٌو

ـــز الطـــنو  ميونـــات راِطـــة ليـــل دولــــة، والبُانـــات ال اصـــة بالنلـــل واملواصــــات  يٌؼيــــ ي هـــذا الحلٍز

واملــــــزور ب،انــــــل البُانــــــات ال اصــــــة باإلنـــــــاق الحيــــــومي واملواسنــــــة ال امــــــة والخػــــــَز ات واللــــــوانين 

ـــز يهــــح  بمـــدى ثــــواؿز ثلــــً البُانـــات املخحلـــــة ب ـــورا م،انُــــة وحــــزا  ــــة، والحلٍز والســـجات الح،اٍر

ــف املـحــوح.   70و ــالزاوم مل غــز البُانــات املـحوحــة ن،ــد هنــان مــا ًلــز  مــل ومحواؿلــة مــع الح ٍز

حُـ  ثلـوم بجثاحـة البُانـات املـحوحـة وثح ـدر املزاهـش ال مـظ  2013عـام  فـيدولة ثمد جؼيُته  

، 835، رــ  الــدنمارن بـــ 855، ثلحهــا الويًــات املححــدا بـــ 940يولــى اململىــة املححــدا بم،مــوم نلــا  

( 48املزثبـة ) فـي. أما الدٌو ال ز ُة ؿن،د ثـو ظ 700، ؿنلندا بـ 740بـ  ، هولندا755ر  ال روٍا بـ 

( 55املزثبـــة ) فــي، والطـــ ودًة 310( بم،مـــوم نلــا  53املزثبــة ) فـــي، رـــ  م ــز 335بم،مــوم نلــا  

ل 280بم،موم نلا    .140بـ ( 65املزثبة ) في، والُمل 160( بـ 64املزثبة ) في، والبحٍز

 
ً
  بنـــــاطا

ً
ـــيعلـــــى مـــــا ضـــــبم  طـــــحيُع اللـــــٌو بـــــعن هنـــــان ثنوعـــــا مبـــــادرات البُانـــــات الحيومُـــــة  فــ

، و خــزى ثنـــذ علــى مطــحوى يجهــا مــا ًــح  ثنـُــذه علــى مطــحوى و  ــاملـحوحــة بالــدٌو يانلُــة، ؿم

غــيل بوابــة و نُــة ًــح  ث ــمُمها باضــحخدام  فــي، وأن الطــمة الؼالبــة لهــذه املبــادرات ثنـــذ يمحلــ

 إدارا البُانات وإثاحتها، مع يخذ  في CKANدر مع الاعحماد على بزناما بزم،ُات مـحوحة امل 
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امللابــل ن،ـــد ضـــ ف مطـــحوى ثنـُـــذ  فـــيالاعحبـــار ثيبُـــم املبـــادم الحاهمــة للبُانـــات املـحوحـــة. و فــي

الــدٌو ال ز ُــة حُــ  إن أػلنهــا دون املطــحوى امليلــو   فــيمبــادرات البُانــات الحيومُــة املـحوحــة 

 رلً إلى واحد أو أه ر مما ًلي: فيوكد ًزاع الطلل 

  إثاحة البُانات الحيومُة املـحوحة. فيعدم تملام اليافي بايث،اهات ال املُة املحب ة 

 .ز البُانات الحيومُة وتؿ اح عجها  ػُا  ترادا الطُاضُة لححٍز

  بممارضة حم الح ٌو على امل لومات. الو يض ف 

 ة ثداٌو امل لومات. عدم واود كوانين ث مل  حٍز

 .واود جػَز ات وكوانين ثحد مل ثداٌو امل لومات 
 

 :. بوابات البيانات الحكومية املفحوخة4

علــــى  ياملـحوحــــة عبــــارا عــــل موكــــع إلىترو ــــ ًمىــــل اللــــٌو بــــعن بوابــــات البُانــــات الحيومُــــة

غــبىة تنترنــد ًلــدم م،موعــة واضــ ة مــل املــوارد وال ــدمات املزثبيــة بالبُانــات املـحوحــة، ماــل 

يخبــار املح للــة بالبُانــات املـحوحــة، دلُــل م،موعــات البُانــات، البحــ  عــل البُانــات املـحوحــة، 

ات ث ـــــــا البُانــــــات وثحمُلهــــــا و باعتهــــــا، ثيبُلــــــات، مــــــدونات، منحــــــدًات، روابــــــا ملواكــــــع البُانــــــ

 ي أن ج مـل البوابـة الو نُــة للبُانـات املـحوحــة همطـحودم مزهــش  ي  ً بغــاملـحوحـة يخـزى. ومــل رـ

ثحــحـظ ؿحهــا هــذه  ال ــيللبُانــات ولــِظ هــدلُل ل ـــحة البُانــات املـحوحــة ليــل اهــة علــى حــدا و 

 الجهة بلُاناتها املـحوحة.

 ل ناصـــز دورا وؿمــا ًلـــي ًــح  ثنـــاٌو بوابــات البُانـــات الحيومُــة املـحوحـــة محــل الد
ً
راضـــة وؿلــا

 حُاا البُانات املـحوحة على النحو الحالى:

 :اخحيا  مجموعة البيانات 4/1

الجهـــات الحيومُـــة بجنحـــال وث،مُـــع همُـــات هاالـــة مـــل البُانـــات ال ـــي جؼيـــي مخحلـــف  ثلــوم

اوانــــل الحُــــاا، وهــــذه البُانــــات ثيــــون رات كُمــــة هبيــــرا للم ضطــــات ػيــــر الحيومُــــة، ومن مــــات 

امل،حمــــــع املـــــــد ي، ووضــــــاال تعـــــــام، والليــــــام ال ـــــــاذ، واملــــــوا نين الـــــــذًل ًمىــــــجه  اضـــــــحخدامها 

ة. وح ف ثححلم تؿادا الل وى مل هذه البُانات ً بغى  ػزا  ضُاضُة وااحماعُة و   ث،اٍر
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ضونها ث،مُع البُانات وثن ُمهـا  فيعلى الجهات الحيومُة أن ثخب ف ضُاضة مىحو ة وم لنة ًح  

 وإثاحتها.

% مـل 8557و مزاا ة بوابات البُانات الحيومُة املـحوحـة محـل الدراضـة ثبـين أن هنـان 

 لطُاضـة مىحو ـة وم لنـة، همـا هـو   يالبوابات 
ً
مل ثلوم بح،مُع البُانات وثن مها وثخُحها وؿلـا

(، مــع ال لــ  بـــعن كيــز ثيــزح مطــودا للنلــاع ولـــ  ث ــدرها ب ـــة  هااُــة. همـــا 1مبــين بالجــدٌو )

% ي ثمحلـً ماــل ثلـً الطُاضــة حُـ  لــ  ًـحمىل الباحــ  مـل الوصــٌو إلـى ضُاضــة 1453ثبـين أن 

 عمان. مىحو ة وم لنة لطلينة

 

 ( سياسات البيانات املفحوخة فق البوابات مدل ال  اسة1ج    )

 أبرز عنالرها عنوا  السياسة ال  لة م

 تمارات 1

الــــــــــــدلُل ترغــــــــــــادي ملواصـــــــــــــات 

البُانـــــــــــــــات املـحوحـــــــــــــــة للجهـــــــــــــــات 

الحيومُـــــــــــة فـــــــــــي دولـــــــــــة تمـــــــــــارات 

 ال ز ُة املححدا

الورُلـــــــــة، ملدمــــــــــة،  الؼـــــــــز  مـــــــــل الورُلــــــــــة، نيـــــــــاق

 مواصـات عامة للبُانات املـحوحة، خاثمة.

ل 2  البحٍز
الطُاضـــــــــــــــــة ال امـــــــــــــــــة للبُانـــــــــــــــــات 

 املـحوحة

و صـــــــــــــــدور الطُاضـــــــــــــــة وج ـــــــــــــــدًاتها، اـــــــــــــــدٌو  ثـــــــــــــــواٍر

ـــــــــات، بُــــــــان الطُاضــــــــة  الاخح ــــــــارات، اــــــــدٌو الح ٍز

ال امة، الؼز  مـل الطُاضـة ال امـة، اهـات ثيبُـم 

لـــــ  كــــــزاطا الطُاضــــــة ال امــــــة،  الطُاضـــــة، مــــــل ً بغــــــى

املطــــاولُات، ترغــــادات وتاــــزاطات، املبــــادم،  ــــزق 

 رصد وثلُُ  الطُاضة ال امة.

 ثو ظ 3
ضُاضــــــــــــة النــــــــــــــار الــــــــــــى الورـــــــــــــاام 

ة للهُاول ال مومُة  تداٍر

ظ الػـاؿُة والحوهمة وملاومـة  م ػور ًح لم بحىَز

ــة  الـطــاد، وم ػــور ًح لــم بالنـــار إلــى الواــاام تداٍر

بادرا مل الهُيل ال مـوم ، أو بيلـل مـل الشـ   بم

اليبُعــــــى أو امل نــــــوى، ومزضــــــوم ًح لــــــم بالنـــــــار علــــــى 

ة.  الوااام تداٍر

 --------- ي ثحواؿز ضُاضة مىحو ة وم لنة ضلينة عمان 4

ف وتخح ــــــــــــــــارات، الحيلُــــــــــــــــف اللــــــــــــــــانو  ، ضُاضــــــــــــــة البُانــــــــــــــات املـحوحــــــــــــــة:  كيز 5 الح ــــــــــــــــاٍر
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 أبرز عنالرها عنوا  السياسة ال  لة م

النيــــــــــاق والحيبُــــــــــم، أحيــــــــــام الطُاضــــــــــة، امللدمــــــــــة،  ملترح الطُاضة

 املاحم، املزااع.

 اململىة املححدا 6
ضُاضــــــــــــــــة ثحطــــــــــــــــين الػـــــــــــــــــاؿُة 

 واملطاطلة للحيومة

الل ـــُة، تاـــزاطات، ال لـُــــات، الجهـــات املػــــترهة، 

ة، دراضات حالة.  الجهات الاضخػاٍر

7 
الويًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 املححدا

ضُاضــة البُانــات املـحوحــة: إدارا 

 ٌ  امل لومات هعصو

ـات، امل،اٌ، محيلبات الطُاضة، الحنـُذ.  ج ٍز

 

ــــة  ــــ  أن بوابـــــات البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـ ـــظ الباحـ الـــــدٌو ال ز ُـــــة محـــــل  فـــــيوكـــــد يحــ

ثـحلـــد  ثمحلىهـــا ولـــ  ث ػـــزها ب ـــد. همـــا ال ـــيالدراضـــة ثـحلـــد لواـــود كاامـــة بم،موعـــات البُانـــات 

لواــــود رابــــا وا ــــا ليلــــل بُانــــات ادًــــدا ػيــــر محاحــــة علــــى البوابــــة باضــــح ناط بوابــــات البُانــــات 

ل وكيــز. ومــل رــ  ًلتــرح الباحــ  بــعن ثخــُا بوابــات  فــيالحيومُــة املـحوحــة  وــل مــل ثــو ظ والبحــٍز

 ػـــزها مـــع إثاحـــة  فـــيثمحلىهـــا وثزػـــل  ال ـــيالـــدٌو ال ز ُـــة كاامـــة مخح ـــزا بمحموعـــات البُانـــات 

 اململىة املححدا. فيانُة الح لُم علحها هما ثـ ل بوابة البُانات املـحوحة إمي

 ليلل بُانات ادًدا ػير محاحة ي هما ً بؼئ
ً
 وا حا

ً
على بوابات الدٌو ال ز ُة أن ثخُا رابيا

ـــل  لــــل ضـــــواط  ـــا، وحالــــة وــ ـــل  لبوهــ ـــماط مـ ـــا، وأضــ مــــع عــــز  اليلبـــــات الطــــابلة، وثحدًـــــد موكـهـ

وــــل مــــل الويًــــات  فــــيبوابــــة البُانــــات املـحوحــــة  فــــيلدراضــــة، همــــا ًحــــدذ باملواؿلــــة أو الــــزؿا أو ا

 املححدا واململىة املححدا.
 

 :ةـة مفتوحـتطبيق رخص 4/2
 

وثوسَـع و ػـز بنـود أو علـود كانونُـة ثـن   اضـح ماٌ   ـيالزخ ة أو اثـاكُات الاضحخدام 

ز املححــوى أو أ لـوم بححدًــد هــذه البنــود امل لــف ضــواط وــان  يوثيـٍو مــل حلــوق امللىُــة يخــزى، ٍو

،ـل علــ  أو هُاــة ٍو
ً
د مـل أنــوام الالتــ ام بهـذه البنــود. وهنـان عــد ياملنــحا تبـدا  يى مطـحخدمؿـزدا

ـات الن ـُة أو ا يثزاخُ  الاضحخدام جؼي لبرم،ُـات عددا مـل امل،ـايت تبداعُـة ضـواط املححٍو

حـــم  يو أأو يعمـــاٌ الـنُـــة أ  مـــل هـــذه الـــزخ  بمـــا   يعمـــل  خـــز. ٍو
ً
اهـــة أو ؿـــزد أن ًخحـــار أًـــا

 38ًخناضل مع اححُاااث .
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 ( الرخص املطب ة فق البوابات مدل ال  اسة2ج    )

 أبرز ما   د بها اس  الرخصة ال  لة م

 ----- ي ثواد تمارات 1

ل 2  ي ثواد البحٍز

ــــة فــــي  الػــــزو  ويحيــــامثحــــد رابــــا  ٌػــــير إلــــى الحٍز

 س  أو  ػز أو ثوسَع البُانات واكحباضـها والاضـحـادا 

كـــزار بم ـــدر امل لومـــات 
ا

ـــة، مـــع ت مجهـــا  ػـــزا  ث،اٍر

 وثوؿير وصلة للػزو  ويحيام.

 ي ثواد ثو ظ 3

ًـــــن  علـــــى  ضُاضـــــة البُانـــــات املـحوحـــــةثحـــــد رابـــــا 

الحــم فــي إعـــادا  بــع و ســ  وثوسَـــع البُانــات املحاحـــة 

البُانـــــــــات املـحوحـــــــــة، و ػــــــــز وإعـــــــــادا ثوسَـــــــــع  بموكــــــــع

ـــــــــــل  البُانـــــــــــات، وثو ُـــــــــــف وجؼُيـــــــــــر واضـــــــــــحخزال وثحٍو

البُانـــــات، مـــــع رهـــــز الجهـــــة امل ـــــدرا لهـــــذه البُانـــــات. 

منــــــع إعــــــادا اضــــــح ماٌ البُانــــــات املـحوحــــــة لؼــــــز   ٍو

 ث،اري. 

 ----- ي ثواد ضلينة عمان 4

 ----- ي ثواد كيز 5

6 
اململىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 املححدا

املـحوحــــــــة رخ ــــــــة الحيومــــــــة 

 مل لومات الليام ال ام

ــــة فــــي  ســــ  و ػــــز و ــــ  البُانــــات الحيومُــــة مــــع  الحٍز

ـة وػيـر  ة في ثىُُـها واضح مالها في أغياٌ ث،اٍر الحٍز

ـة مـع ضـزورا اضـناد البُانـات إلـى الجهـة املنح،ــة  ث،اٍر

 لها.

7 
الويًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 املححدا
 رخ ة املػام تبدا ى

ــة فــي  ســ  وثوسَــع البُانــات بــعى وضــ ُلة وفــي أى الحٍز

ــة فــي ثىُُـهــا واعــادا اضــحخدامها    يغــيل مــع الحٍز

ـــة فـــي ثب ـــف  ـــا، مـــع الحٍز ػـــز  وـــان ح ـــف لـــو وـــان ث،اٍر

البُانــات فــي أعمــاٌ أخــزى بػــز  رهــز الجهــة املنح،ــة 

 للبُانات.
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% مـــل البوابـــات محــل الدراضـــة ثيبــم رخ ـــة مـحوحـــة، 2856( أن 2ًحضــا مـــل الجــدٌو )

% ي ثيبـــــم رخ ـــــة مـحوحـــــة حُـــــ  ثلـــــوم اململىـــــة املححـــــدا بحيبُـــــم رخ ـــــة الحيومـــــة 7154وأن 

 Open Government License for public sector informationاملـحوحة مل لومات الليام ال ام 

ــــى البُانـــــات  ــــيعلـ ــــة  ثخُحهـــــا ال ـ ُـ ــــة البُانـــــات الحيوم ـــى إثاحـ ــــدؾ إلــ ــــذه الزخ ـــــة تهـ ـــا، وهـ ــــى بوابتهــ علـ

ــــة  ـــُا الحٍز ُــــ  ثخـ ــــة  فــــياملـحوحــــة ح ـــع الحٍز ُــــة، مـ ـــ  و ػــــز و ــــ  البُانــــات الحيوم ـــا  فــــي سـ ثىُُـهـ

ــة، مــع ضــزورا إضــناد البُانــات إلــى م لـحهــا. أمــا الويًــات  فــيواضــح مالها  ــة وػيــر ث،اٍر أغــياٌ ث،اٍر

ثيبُـم رخ ـة مـحوحـة، وجػـير إلحهـا عنـد اضـتراام البُانـات،  فـيٍـة املححدا ؿحخُا ليل اهـة الحز 

 ي.وكد يحظ الباح  أن ػالبُة الجهات الحيومُة ثيبم رخ ة املػام تبداعئ

أمــا الــدٌو ال ز ُــة ؿج هــا ثـحلــد لواــود هــذه الزخ ــة علــى الــزػ  مــل هحابــة ب ــا البنــود 

ن هنـان رخ ــة محـددا بايضــ ، ومـل رــ  ثــن  علـى أن البُانــات مـحوحـة إي أ هــا لـ  ثــذهز أ ال ـي

ـــم الــــذها  إلـــى موكــــع  ال ـــيًلتـــرح الباحـــ  أن ثلــــوم وـــل بوابـــة باخحُــــار الزخ ـــة  ثناضــــنها عـــل  ٍز

وث ـا الزخ  املـحوحة واخحُار أ طنها إلثاحة البُانات الحيومُة  39م ضطة امل زؿة املـحوحة

 إثاحة البُانات. فيوؿلا لطُاضتها 

 :يًاإتاحة البيانات تقه 4/3
 

مزحلــة  يا، واخحُــار الزخ ــة املناضــبة، ثــعجب ــد ثحدًــد م،موعــات البُانــات امللتــرح إثاحتهــ

لــــة ثحيلــــل أن ثيــــون مـحوحــــة مــــل الناحُــــة الحلنُــــة.  ًــــح   فــــيإثاحــــة البُانــــات بيٍز هــــذه املزحلــــة 

علــى البُانــات واملــة،  ثححــوي الحعهــد مــل أن البُانــات ملطــمة إلــى م،موعــات، وأن وــل م،موعــة 

، و  ــُؼة مـحوحــة ثخــُا إعــادا الاضــحخدام، باإلضــاؿة إلــى  فــيمــع وضــع البُانــات 
ً
غــيل ملــزوط  لُــا

لة تثاحة.  ثحدًد  ٍز
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 ( أسماء مجموعات البيانات بالبوابات مدل ال  اسة3ج    )

 أسماء املجموعات ال  لة م

 تمارات 1
الطــــــــيانُة والااحماعُــــــــة، الاح ـــــــــاطات الاح ــــــــاطات الاكح ــــــــادًة، الاح ـــــــــاطات 

 الشراعُة والبُ ُة.

ل 2  البحٍز

ــــــــــة، الشراعــــــــــة، يمــــــــــل وال دالــــــــــة، الحىنولواُــــــــــا  الــــــــــنـا والؼــــــــــاس، ال ــــــــــروا البحٍز

والاث ـــايت، الىهز ـــاط واملـــاط، ال ـــمان الااحمـــا ى وخـــدمات الزعاًـــة، الطـــُاحة، 

ــــــــة، املطــــــــاحة، الاضــــــــيان، البِاــــــــةالح لــــــــُ ،  املطــــــــاحة ويحــــــــواٌ ، يحــــــــواٌ الجٍو

ـــة، البـــحة وال ـــدمات البـــحُة، يوراق املالُـــة، اللـــوى ال املـــة، الح،ـــارا  الجٍو

ال اراُـــة، املالُـــة والحـــعمين، امل ػـــوت، الالاؿـــة وتعـــام والطـــُاحة، اح ـــااُات 

 املطتهلً.

 ثو ظ 3

ـــة، ؿاحـــة ومـــوارد مااُـــة، نلـــل،  جػـــؼُل، ثز ُـــة وج لـــُ  عـــالي، حـــحة، ثنمُـــة اهٍو

ِاـــــــــة وثنمُـــــــــة مطـــــــــحدًمة، حماًـــــــــة مدنُـــــــــة، مالُـــــــــة واباًـــــــــة، غـــــــــ ون ضـــــــــُاحة، ب

ـــــــــة، غـــــــــبا   ااحماعُـــــــــة، غـــــــــ ون دً ُـــــــــة، ثىنولواُـــــــــا امل لومـــــــــات، ضـــــــــامة مزوٍر

ل  ــــة، أمـــــان الدولــــة، ث،ـــــارا، تدارا تلىترونُــــة، الحيـــــٍو ورٍاضــــة، ملىُـــــة علاٍر

 املهل، غ ون خاراُة، رلاؿة.

 ضلينة عمان 4

ز، الحزؾ، تعـ ام، البلـدًات، حماًـة املطـتهلً، الػـورى، ال ـرا امل،حمع، الحيٍو

الطـــــمىُة، الاح ـــــاط وامل لومـــــات، الػـــــاون املناخُـــــة، الح لـــــُ  ال ـــــالى، الح لـــــُ ، 

اللــوى ال املــة، النلــل، املالُــة، الاث ــايت، الــنـا والؼــاس، الاضــيان، ال ــمان، 

خــــــــدمات، الطــــــــُاحة، الىهز ــــــــاط واملُــــــــاه، البــــــــحة، اللــــــــانون، امل ضطــــــــة ال امــــــــة 

 منا م ال ناعُة، ال ناعات، امل لومات.لل

 كيز 5
الطيان، تعاكة، الح لُ ، البحة، ضـوق ال مـل، الـدخل وتنــاق، الاكح ـاد، 

 النلل والاث ايت، الح،ارا ال اراُة، الح دادات، البِاة

 اململىة املححدا 6
البِاــــــة، تنـــــــاق الحيــــــوم ، ال ــــــزااا، امل،حمــــــع، البــــــحة، الحيومــــــة، البلــــــدان 

مة وال دالة.واملدن، الح لُ   ، يعماٌ والاكح اد، الجٍز

 الويًات املححدا 7

ــــــل، الجؼزاؿُــــــة امليانُــــــة، الحنمُــــــة ال املُــــــة،  سراعــــــة، منــــــا ، ج لــــــُ ،  اكــــــة، ثمٍو

البـــــــحة، الو ـــــــااف واملهـــــــارات، الطـــــــامة ال امـــــــة، ال لـــــــوم والبحـــــــوذ،  لـــــــظ، 

. الح،ارا، مدن، مطتهلً، امللا  ات، اخاق، اللانون،  ث  ُع، املحُا، الدٌو
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همـــــا هـــــو مبـــــين بالجـــــدٌو الطـــــابم كامـــــد البوابـــــات محـــــل الدراضـــــة بحلطـــــُ  البُانـــــات إلـــــى 

، ومــل 
ً
 غاضــ ا

ً
م،موعــات إي أن جطــمُات امل،موعــات وعــددها ًخحلــف مــل بوابــة  خــزى اخحاؿــا

 40ورد بمُاــاق البُانــات املـحوحــة مل،موعــة الامــا   الــذيرــ  ًلتــرح الباحــ  الاضترغــاد بالحلطــُ  

 ( إلعادا ثلطُ  امل،موعات وثحدًد نياكها.4هما هو مبين بالجدٌو رك  )

 

 ( م   ح مجموعات البيانات  ف ا مليثاق مجموعة الثمانى4ج    )

 

 مثا  على مجموعات البيانات فئة البيانات

 سجل الػزهة/يعماٌ الػزوات

مة  مة ويمان وال دالةالجٍز  اح ااُات الجٍز

ــــــة، اليلــــــظ، الشراعــــــة، الؼابــــــات، صــــــُد يضــــــمان،  مزاكبة الار  يرصــــــاد الجٍو

 ال ُد

 كاامة باملدارص،  داط املدارص، املهارات الزكمُة الح لُ 

ات الحلوذ واضتهان الياكة الياكة والبِاة  مطحٍو

ل وال لود املناك ات، واملناك ـات املطـحلبلُة، تنـاق، ال لود، الاعان عل  الحمٍو

 املواسنة املحلُة، املواسنة الو نُة )املخيا لها واملن زؿة(

دًة، ال زااا الو نُة، ال زااا املحلُة الجؼزاؿُة امليانُة  الح اَرظ، الزموس البًر

 املطاعدات ويمل الؼذائي وال ناعات الاضحخزااُة وير  الحنمُة ال املُة

نلــــــــــــا  الاث ــــــــــــاٌ الحيومُــــــــــــة، نحــــــــــــااا الانحخابــــــــــــات، والخػــــــــــــَز ات  محاضبة الحيومة والدًملزا ُة

 واللوانين، مزثبات )ضل  املزثبات(، وال ُاؿة / الهداًا

 بُانات الوصـات اليبُة، بُانات  داط البحة

 بُانات الجُنوم، ال ػا  البحثف والح لُيف، نحااا الح،ار  ال لوم والبحوذ
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 مثا  على مجموعات البيانات فئة البيانات

الاح ـــااُات الو نُـــة، ج ـــداد الطـــيان، الب ُـــة الحححُـــة، ال ـــروات،  الاح ااُات

 املهارات

الحـــــــــــــــــــزان الااحمـــــــــــــــــــا ي والزعاًـــــــــــــــــــة 

 الااحماعُة

 تضيان، الحعمين ال حى، بدٌ البيالة

الجـــــداٌو الشمنُـــــة لوضـــــاال النلـــــل ال ـــــام، نلـــــا  الاث ـــــاٌ وانخػـــــار  النلل والب ُة الحححُة

 خدمة البرودباند

 

الـــدٌو  فـــيو مزاا ـــة البوابـــات محـــل الدراضـــة ثبـــين أن بوابـــات البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

ـهــــا  ُـــة ي ثخـــُا بُانــــات امل،موعـــة واملـــة ؿاملحــــاح داامـــا كلُـــل، همــــا أن امل،موعـــة ي ًـــح  ج ٍز ال ز 

ات كيـــز باإلضـــاؿة إلـــى اململىـــة املححـــدا والويًـــ فـــيباضـــح ناط بوابـــات البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

املححـــــــدا. واـــــــدًز بالـــــــذهز أن البوابـــــــات محـــــــل الدراضـــــــة ثخـــــــُا ملــــــــات بُاناتهـــــــا للححمُـــــــل الهـــــــابا 

 واليباعة بامل،ان دون رضوم.

 ( ليغ م فات البيانات املحاخة بالبوابات مدل ال  اسة5ج    )
 

 ليغ امل فات ال  لة م

 pdf, doc, xls تمارات 1

ل 2  pdf,xls,doc, Csv البحٍز

 Xlsx, Pdf, Doc, html ثو ظ 3

 pdf,xls,doc, Xml ضلينة عمان 4

 pdf,xls, html, Csv كيز 5

 Csv, Xml, html, rdf, wms, ods, zip, Xls, Xlsx, Doc, Pdf اململىة املححدا 6

 Csv, Xml, html, rdf, wms, ods, zip, Xls, Xlsx, Doc, Pdf الويًات املححدا 7
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ـــ  بوابـــــات البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة 5ًحضـــــا مـــــل الجـــــدٌو ) ـــي( ثميــ اململىـــــة املححـــــدا  فــ

ـــــات  ــ ـــع البُانــ ــ ــ ـــــدا بوضــ ــ ــــات املححــ ــ ، و  ــــــــُؼة مـحوحـــــــــة ثخـــــــــُا إعـــــــــادا  فــــــــيوالويًــ
ً
غـــــــــيل ملـــــــــزوط  لُـــــــــا

أه ـــر مـــل  فـــيأػلـــل يحُـــان ثحـــاح ملــــات البُانـــات  فـــيالاضـــحخدام، حُـــ  ثح ـــدد وثخنـــوم ال ـــُؽ، و

صُؼة. أما بوابات الدٌو ال ز ُة ؿاملاحظ كلة صُؽ ملـات البُانات حُ  ثخُا ملـات البُانات 

 (، مع ثزهي ها على ال ُؽ املؼللة ولِطد املـحوحة.Xls( أو )Pdfب ُؼة واحدا ػالبا )

 ( موا د  خ مات البوابات مدل ال  اسة6ج    )

 

 أبرز املوا د  الخ مات  ال  لة م

 تمارات 1

دلُـل م،موعـات البُانـات، ث ـــا البُانـات وثحمُلهـا و باعتهـا، ثيبُلــات، 

مـــــــــدونات، روابـــــــــا ملواكـــــــــع البُانـــــــــات املـحوحـــــــــة يخـــــــــزى، روابـــــــــا لبُانـــــــــات 

 ثـاعلُة، أضالة غائ ة، ضُاضة البُانات املـحوحة.

 البحٍزل 2

البحـــــ  يخبــــار املح للــــة بالبُانـــــات املـحوحــــة، دلُــــل م،موعـــــات البُانــــات، 

عل البُانـات املـحوحـة، ث ــا البُانـات وثحمُلهـا و باعتهـا،  لـل بُانـات، 

مُحاداثــا مل،موعــات البُانــات، ثيبُلــات، مــدونات، روابــا ملواكــع البُانــات 

املـحوحة يخـزى، روابـا لبُانـات ثـاعلُـة، أضـالة غـائ ة، مطـزد البُانـات 

 املـحوحة، ضُاضة البُانات املـحوحة.

 ثو ظ 3

،موعات البُانات، البح  عل البُانـات املـحوحـة، ث ــا البُانـات دلُل م

وثحمُلهــــــــا و باعتهــــــــا،  لــــــــل بُانــــــــات، روابــــــــا ملواكــــــــع البُانــــــــات املـحوحــــــــة 

يخــــــــزى، م ــــــــادر م لومــــــــات عــــــــل البُانــــــــات املـحوحــــــــة، ضُاضــــــــة البُانــــــــات 

 املـحوحة.

 ضلينة عمان 4
هــــــا،  لــــــل دلُــــــل م،موعــــــات البُانــــــات، ث ـــــــا البُانــــــات وثحمُلهــــــا و باعت

 بُانات، م ادر م لومات عل البُانات املـحوحة.

 كيز 5

يخبــــار املح للــــة بالبُانـــــات املـحوحــــة، دلُــــل م،موعـــــات البُانــــات، البحـــــ  

عل البُانـات املـحوحـة، ث ــا البُانـات وثحمُلهـا و باعتهـا،  لـل بُانـات، 

 روابا لبُانات ثـاعلُة، أضالة غائ ة.
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 أبرز املوا د  الخ مات  ال  لة م

 اململىة املححدا 6

يخبــــار املح للــــة بالبُانـــــات املـحوحــــة، دلُــــل م،موعـــــات البُانــــات، البحـــــ  

عل البُانـات املـحوحـة، ث ــا البُانـات وثحمُلهـا و باعتهـا،  لـل بُانـات، 

الح لُــم علــى البُانــات، مُحاداثــا مل،موعــات البُانــات، ثيبُلــات، مــدونات، 

ُانــــــــات منحــــــــدًات، روابــــــــا ملواكــــــــع البُانــــــــات املـحوحــــــــة يخــــــــزى، روابــــــــا لب

ثـاعلُـــــة، أضــــــالة غــــــائ ة، مطـــــزد البُانــــــات املـحوحــــــة، مىحبـــــة بهــــــا م ــــــادر 

ز،  محنوعــــــــة عــــــــل البُانــــــــات املـحوحــــــــة، ناغــــــــزى البُانــــــــات املـحوحــــــــة، ثلــــــــاٍر

اح ــــــــــااُات اضــــــــــحخدام البوابــــــــــة، ضُاضــــــــــة الحواُــــــــــة، ضُاضــــــــــة البُانــــــــــات 

 املـحوحة.

 الويًات املححدا 7

ل م،موعـــــات البُانــــات، البحـــــ  يخبــــار املح للــــة بالبُانـــــات املـحوحــــة، دلُــــ

عل البُانـات املـحوحـة، ث ــا البُانـات وثحمُلهـا و باعتهـا،  لـل بُانـات، 

الح لُــم علــى البُانــات، مُحاداثــا مل،موعــات البُانــات، ثيبُلــات، مــدونات، 

منحــــــــدًات، روابــــــــا ملواكــــــــع البُانــــــــات املـحوحــــــــة يخــــــــزى، روابــــــــا لبُانــــــــات 

ت املـحوحــة، م ــادر م لومــات عــل ثـاعلُــة، أضــالة غــائ ة، مطــزد البُانــا

 البُانات املـحوحة، ناغزى البُانات املـحوحة، ضُاضة البُانات املـحوحة.

 

 

( أن البوابــات محــل الدراضــة ثلــدم م،موعــة مــل املــوارد وال ــدمات 6مــل الجــدٌو ) ًخبــين

املزثبيــــة بالبُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة حُــــ  ثميــــ ت بوابحــــا اململىــــة املححــــدا والويًــــات املححــــدا 

بخنـــوم املـــوارد وال ـــدمات وارثــــام مطـــحوى اودتهــــا. و ـــالزػ  مـــل واـــود ب ـــا املـــوارد وال ــــدمات 

ل ز ُــة إي أن املاحــظ انخـــا  مطــحوى اــودا ب ــا املــوارد وال ــدمات ملارنــة ببوابــات الــدٌو ا

الـدٌو ال ز ُـة  فـيبما هو مواود ببوابـات الـدٌو الزااـدا. ؿ لـى ضـلُل املاـاٌ ثخـُا أػلـل البوابـات 

ــــا،  لـــــة واحـــــدا ؿلـــــا للح ــ ـــي ٍز ـــيحـــــين ن،ـــــد ثنـــــوم  ـــــزق الح ــــــا  فــ بـــــواب ف اململىـــــة املححـــــدا  فــ

لً الحـــاٌ ؿُمـــا ًح لـــم بالبحـــ  عـــل البُانـــات، وهـــو مـــا ضـــُلوم الباحـــ  والويًـــات املححـــدا، وهـــذ

 ميان  املناضل. فيبحوضُح  
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 :إتاحة الوصول للبيانات 4/4
  

ـــــات  ــ ـــــزاد وامل ضطـــ ــ ـــــحمىل يؿـــ ــ ـــ  ًـــ ــ ــ ـــا إرا لـــ ــ ــ ـــد كُمتهـــ ــ ــ ــــة ثـلـــ ــ ــ ـــــة املـحوحــ ــ ـــــات الحيومُـــ ــ إن البُانــ

طـــــز. ومـــــل رـــــ  ً بغـــــ علـــــى اللـــــاامين علـــــى البوابـــــات أن  يواملن مـــــات مـــــل الوصـــــٌو إلحهـــــا بطـــــهولة َو

 مل يدوات ويضالُل لج ل البُانات أه ر كابلُة لاهخػاؾ.
ً
 ٌطحخدموا عددا

جطــاعد علــى إثاحــة الوصــٌو  ال ــيأحــد يضــالُل الهامــة  urlٌ ــد املحــدد املوحــد للم ــدر 

 وم 
ً
 ووا ـحا

ً
 عمـا بـ  إلى البُانات حُ  ً بغى أن ًيـون املحـدد املوحـد مل ـدر املوكـع مخح ـزا

ً
بـرا

 ً حيـي ال ـيوضهل الحذهز، وأن ًخناضل اض  النياق مع  بُ ة املوكع، وأن ًـح  رهـز رمـش الدولـة 

% مــــل البوابــــات محــــل الدراضــــة بطــــهولة وبطــــا ة املحــــدد املوحــــد 4259إلحهــــا املوكــــع. وكــــد ثميــــ ت 

% مـل 5751حـين اجطـ   فـيول مل اململىة املححـدا والويًـات املححـدا وثـو ظ.  فيللم در، ورلً 

البوابــات محــل الدراضــة بح لــد املحــدد املوحــد للم ــدر، ممــا ًــ دى إلــى صــ و ة ثــذهزه و ــا خ  

 ضلينة عمان. فيتصدارا ال ز ُة لبوابة البُانات الحيومُة املـحوحة 

% مـــل البوابـــات محـــل الدراضـــة ثـحلـــد يضـــحخدام البرم،ُـــات 7154همـــا ثبـــين للباحـــ  أن 

% مــل البوابــات 2856حــين ج حمــد  فــيإثاحــة الوصــٌو إلــى البُانــات املـحوحــة،  فــيمـحوحــة امل ــدر 

 فـيمحل الدراضة على البرم،ُات مـحوحة امل در حُ  جػير بوابة البُانـات الحيومُـة املـحوحـة 

ـــــاما  ـــــحخدم بزنــ ـــا جطــ ــ ــــى أ هــ ــ ـــــدا إلـ ـــــة املححــ ـــــاما  CKANاململىــ ـــــات Drupal،41و زنــ ــــة البُانــ ــ ـــير بوابـ ــ وجػــ

 WordPress.42و زنـــاما  CKANالويًـــات املححـــدا إلـــى اضـــحخدامها بزنـــاما  فـــيالحيومُــة املـحوحـــة 

ـــي CKANومـــــــل رـــــــ  ناحـــــــظ أن الـــــــدٌو الزااـــــــدا ج حمـــــــد علـــــــى بزنـــــــاما  ــ إدارا البُانـــــــات الحيومُـــــــة  فــ

ـــلل  ـــع الطــ ـــد ًزاــ ـــياملـحوحـــــة، وكــ ــــدط الخػـــــؼُل ؿالبرنـــــاما  فــ ــــا  ثيـــــالُف بـ ـــى انخــ ــــً إلــ  م،ـــــا يرلـ

 إدارا البُانات وإثاحة الوصٌو إلحها.  يفومـحوح امل در، باإلضاؿة إلى ثمي ه 

أما ؿُما ًح لم بيزق ث ـا البُانات بالبوابات محل الدراضة ؿن،د ثميـ  بوابـة البُانـات 

(، 7وــل مــل اململىــة املححــدا والويًــات املححــدا، همــا هــو مبــين بالجــدٌو ) فــيالحيومُــة املـحوحــة 

لــة  فــيل البوابــات حــين ثخــُا أػلــ فــيحُــ  ثخنــوم وثح ــدد  ــزق الح ـــا بهمــا،  الــدٌو ال ز ُــة  ٍز

ـــح ناط بوابــــة البُانـــــات املـحوحـــــة  ــــا حطـــــل املوضــــوم، بجضــ ـــان حُـــــ  ج ـــــز   فــــيالح ـ ـــلينة عمـ ضــ

 ادٌو ػير مزثل وملط  على صـحات ػير محددا ال دد. فيملـات البُانات 
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 ( يرق ثصفذ البيانات بالبوابات7ج   )

 

 يرق الحصفذ املحاخة ال  لة م

 املوضوم، الناغز. تمارات 1

 املوضوم. البحٍزل 2

و تضاؿة، البُانات يه ر اضح ماي. ثو ظ 3  املوضوم، ثاٍر

 ػير وا ا ضلينة عمان 4

 املوضوم. كيز 5

 اململىة املححدا 6

املوضـــوم، الناغـــز، الزخ ـــة، صـــُؽ ملــــات البُانـــات، م،موعـــات البُانـــات 

، روابـــا openness score، م،مــوم نلــا  الانـحــاح امل ػورا/ػيرامل ػــورا

 Uk location، نوعُـة م،موعـات البُانـات امليانُـة broken linksمىطـورا 

datat type. 

 الويًات املححدا 7

، الناغــــز، الهُاــــات، نوعُــــة Topic Categoriesاملوضــــوم، ؿاــــات املوضــــوم 

نوعُــــة م،موعــــات ، tagsالهُاــــات، صــــُؽ ملـــــات البُانــــات، ولمــــات ديلُــــة 

 البُانات )اؼزاؿُا ميانُة، اؼزاؿُا ػير ميانُة(.

 

ثنـزد بوابة البُانات الحيومُة املـحوحة ال اصة بيل مل اململىة املححدا والويًـات  هما

يــة، مــع ثزثِــل نحــااا البحــ  وؿلــا   علــى خٍز
ً
املححــدا بجميانُــة إاــزاط بحــ  عــل البُانــات اعحمــادا

ملحــــددات م ُنــــة، وهاثــــان ال اصــــِحان مـلودثــــان ببلُــــة البوابــــات محــــل الدراضــــة همــــا هــــو مبــــين 

 .(8بالجدٌو )
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 ( يرق البدع  الاس  جاع  الفرز بالبوابات مدل ال  اسة8ج   )

 

 يرق البدع  الاس  جاع  الفرز  ال  لة م

 ي ًحوؿز محزن بح  بالبوابة. تمارات 1

 بح  باليلمات. البحٍزل 2

 بح  باليلمات. ثو ظ 3

 املحزن خاذ ببوابة الحيومة تلىترونُة. ضلينة عمان 4

 باليلمات.بح   كيز 5

 اململىة املححدا 6
يــــة، ثزثِــــل النحــــااا وؿلــــا ملحــــددات  بحــــ  باليلمــــات، بحــــ  مب ــــف علــــى خٍز

 )منخػز، عنوان،  خز ثحدً (.

 الويًات املححدا 7

يــــة، ثزثِــــل النحــــااا وؿلــــا ملحــــددات  بحــــ  باليلمــــات، بحــــ  مب ــــف علــــى خٍز

و )ال اكـــة، الاضـــ  الح ـــاعدى، الاضـــ  الحنـــاسلى،  خـــز ج ـــدًل، منخػـــز ، ثـــاٍر

 تضاؿة على املوكع(.

 

الويًـــات املححـــدا بحيبُـــم مخيـــا مػـــزوم  فـــيثحميـــ  بوابـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

، وهـو م،موعـة مـل حلـٌو املُحاداثـا ثح ـمل Project Open Data schema43البُانـات املـحوحـة 

ـــل  ـــ  اهــــة الاث ــــاٌ، ...إلــــ .( ليـ )ال نــــوان، الوصــــف، ولمــــات ديلُــــة، أخــــز ثحــــدً ، الناغــــز، اضـ

وـــل مـــل  فـــيم،موعـــة بُانـــات محاحـــة علـــى البوابـــة. همـــا ثخـــُا بوابـــة البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

ل ب ـــا حلـــٌو املُحاداثـــا ليـــل م،موعـــ  اململىـــة املححـــدا والبحـــٍز
ً
ة بُانـــات. أمـــا كيـــز ؿحخـــُا رابيـــا

حُــ  ثخــُا  مُحاداثــابباضــ  املُحاداثــا ليــل م،موعــات البُانــات، ولىــل مــا هــو محــاح لــِظ بحلــٌو 

ــف بهـــا  فـــياضــحخدمد  ال ـــيعلـــى نمــارل مـــل أدوات ال مــل  ثححــوي ملـــات  ُــع البُانـــات أو ج ٍز ث،م

 و نياكها.
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ًحىزر  ال يرا ج ز  ؿحها يضالة هما ثوؿز البوابات محل الدراضة صـحة لاضالة املحىز 

 زحهـــا مـــل كبــــل رواد البوابـــة ممــــا ٌطـــهل مــــل الوصـــٌو الـــى البُانــــات وثحلُـــم أك ــــئف إؿـــادا مــــل 

 البوابة.

الــدٌو ال ز ُــة  فــيالباحــ  بوابــات البُانــات الحيومُــة املـحوحــة  يبنــاط علــى مــا ضــبم ًو ــئ

ـــي CKANب ـــــــزورا الاعحمـــــــاد علـــــــى بزنـــــــاما  ــ إدارا البُانـــــــات وإثاحـــــــة الوصـــــــٌو إلحهـــــــا، مـــــــع ثيبُـــــــم  فــ

ــــل ال املُـــــة  ال اصـــــة ب ػــــز البُانـــــات الحيومُـــــة  W3Cالحوصــــُات ال ـــــادرا عــــل اثحـــــاد غـــــبىة ٍو

، باإلضـــاؿة إلـــى Linked dataو ـــا خ  مـــا ًح لـــم بحيبُـــم مبـــادم البُانـــات املح ـــلة 44املـحوحـــة،

ٌ  ال ـــيثيبُـــم امل ـــاًير ال املُـــة  همـــا ً بغـــى الالتـــ ام بخنـُـــذ Accessibility.45 جطـــهل إميانُـــة الوصـــو

ثخُحهــــا  ال ــــيال يــــو  الارغــــادًة ملخيــــا مػــــزوم البُانــــات املـحوحــــة علــــى م،موعــــات البُانــــات 

الــــدٌو ال ز ُــــة. وأخيــــرا ًـ ـــــل الاضترغــــاد بمــــا ثخُحــــ  ببوابــــات البُانــــات الحيومُـــــة  فــــيالبوابــــات 

حــدا مــل اميانــات مح ــددا ؿُمــا ًح لــم بح ــدد وــل مــل اململىــة املححــدا والويًــات املح فــياملـحوحــة 

  زق الح ـا والبح  والاضتراام والـزس.

 :احلث على استددام البيانات 4/5
 

، وإثاحــــــة 
ً
للــــــد ثــــــ  اخحُــــــار البُانــــــات، وثيبُــــــم رخ ــــــة مـحوحــــــة، وإثاحــــــة البُانــــــات ثلنُــــــا

الحـــ  علـــى  فـــيدورا حُـــاا البُانـــات املـحوحـــة واملحماـــل  فـــيالوصـــٌو إلحهـــا، رـــ  ًـــعج  ال ن ـــز يخيـــر 

ُـــة عـــز  يضـــالُل املطـــحخدمة  فـــياضـــحخدام هـــذه البُانـــات. وضـــِح   البوابــــات  فـــيالـلــــزات الحال

 محل الدراضة للح  على اضحخدام البُانات الحيومُة املـحوحة.

ــــم أدوات الح واصــــل ًــــح  الحواصــــل مــــع مطــــحخدم  البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة عــــل  ٍز

بوابـات البُانــات  فـي% مـل البوابـات محـل الدراضـة حُـ  ًـحلـد هـذا يضـلو  7154 فـيالااحمـا ى 

وــــل مـــل ضــــلينة عمــــان وكيــــز. ومـــل املاحــــظ ضــــ ف  ػــــا  مطــــحخدم   فــــيالحيومُـــة املـحوحــــة 

يـــاد ًيــون   فـــيوكــد ًزاـــع الطــلل  من ـــدمابالبُانــات املـحوحـــة  دوات الحواصــل بالـــدٌو ال ز ُــة ٍو

ُـــة البُانـــات املـحوحـــة  الـــو ي ف رلـــً إلـــى ضـــ ثلـــً الـــدٌو باإلضـــاؿة ل ـــدم ثـــواؿز بُانـــات  فـــيبعهم

اململىة املححـدا  فيجطححم الحواصل. وكد يحظ الباح  ثمي  بوابة البُانات الحيومُة املـحوحة 

جطـــاعد علـــى الح ـــزؾ علـــى اححُااـــات  ODUG)بج ػـــاط م،موعـــة مطـــحخدم  البُانـــات املـحوحـــة )

ل على اضحخدام البُانات.املطحـُدًل وثلبُت  ها ومل ر  جشجُع  خٍز
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% مـــل البوابـــات محـــل الدراضـــة ثـحلـــد يضـــحخدام أضـــلو  الح لُـــم علـــى 7154همـــا أن هنـــان 

م،موعات البُانات املحاحة هعضلو  مل أضالُل الح  على اضحخدام البُانات، وهذه البوابات 

حـين ثحميــ  الويًـات املححــدا بجميانُـة الح لُـم علــى م،موعـات البُانــات  فـيللـدٌو ال ز ُــة،  ث حيـي

طـــز ودون جســـجُل بُانـــات ا  ـــُة،  حـــين ثيلـــل اململىـــة املححـــدا ضـــزورا  فـــياملحاحـــة بطـــهولة َو

د تلىترو   لُح  الح لُم على البُانات.  الخسجُل بايض  و البًر

أضــالة واضحـطــارات مــل  يلحللــاضــة ثحــواؿز بهــا وضــاال اث ــاٌ امُــع البوابــات محــل الدر 

ــد إلىترو ــكبــل املطــحـُدًل عــل الب و/أو ثلُـــون و/أو ؿــاهظ و/أو ج باــة  يُانــات ثخنــوم مــا بــين بٍز

 اضحمارا ااهشا.

أعــدت ملطــاعدا يؿــزاد علــى  ال ــيثــوؿز البوابــات محــل الدراضــة م،موعــة مــل الحيبُلــات 

لذهُــــة، وثـــــزد لهــــا صـــــحات ثحــــد الح امــــل مــــع البُانــــات املـحوحــــة مــــل خــــاٌ أاهــــشا الهواثــــف ا

احــظ ه ــرا وثنــوم ثلــً الحيبُلــات  applicationsمطــيف ثيبُلــات  لهــا وتؿــادا مجهــا. ٍو وثخــُا ث ً 

وــل مــل اململىــة املححــدا والويًــات املححــدا، وكلــة عــددها  فــيببوابــة البُانــات الحيومُــة املـحوحــة 

ـــيونـــــدرتها ببوابـــــات البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة  ـــل الـــــدٌو ا فــ ـــا ثحـــــواؿز بالبوابـــــات محــ ل ز ُـــــة. همــ

صورا إح اطات ورضوم بُانُة هعضـلو  مـل أضـالُل  فيالدراضة روابا لحولُد بُانات ثـاعلُة 

 الخشجُع على اضحخدام البُانات.

ــــة  ـــــة املـحوحـــ ـــــات الحيومُــ ــــة البُانــ ـــ  بوابـــ ــ ـــيثحميــ ــ اململىـــــــة املححـــــــدا بواـــــــود روابـــــــا  دوات  فــ

وأضـــــالُل ثزغـــــد يؿـــــزاد إلـــــى أؿ ـــــل اليـــــزق لبنـــــاط اللـــــدرات وثنمُـــــة املهـــــارات الاسمـــــة يضـــــحخدام 

البُانـــــات وثـطـــــيرها هــــــزابا ملىحبـــــة املــــــوارد، ورابـــــا مللــــــايت ودراضـــــات عــــــل البُانـــــات الحيومُــــــة 

ـــ ــــة ثـــــو ظ ؿححميــ ـــا بوابـ   بجثاحـــــة عـــــزو  ثلدًمُـــــة كـــــدمد املـحوحـــــة علـــــى املـــــدونات واملنحـــــدًات. أمــ

بمــ ثمزات عــل البُانــات املـحوحــة، وم ػــورات ثخنــاٌو املوضــوم. وثــوؿز بوابــة البُانــات الحيومُــة 

ــف بالبُانــات املـحوحــة، ومطــابلات، وعــزو  ثلدًمُــة  فــياملـحوحــة  ضــلينة عمــان روابــا للح ٍز

ـــين ثلح ــــز بوابــــة البُانــــات ا فــــيخاصــــة بــــامل ثمز الــــذي علــــد بالطــــلينة.   فــــيلحيومُــــة املـحوحــــة حـ

 ثحميـ  الويًـات املححـدا بواـود رابـا للميـورٍل علـى 
ً
ل على املطابلات وورع عمل. وأخيـرا البحٍز

ع مـحوحة  Githubإلى موكع  يـحة الزاِطة، باإلضاؿة لزابا ً دال  وهو موكع ملػارهة املػاَر

 امل در باضحخدام ن ام إلدارا الػـزا وامللـات.
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 :احلكومية املفتوحة. ميثاق البيانات 5
 

 فـــيثوصـــلد الدراضـــة الحالُـــة إلـــى ضـــ ف مطـــحوى مبـــادرات البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة 

الدٌو ال ز ُة ملارنة بمبـادرات الـدٌو يانلُـة حُـ  إن أػلنهـا دون املطـحوى امليلـو ، ومـل رـ  

صــورا مُاـــاق ًزغــد الحيومـــات ال ز ُــة إلـــى  فـــيالـلـــزات الحالُــة رؤٍـــة ممنهجــة  فــيًلــدم الباحـــ  

 .هذا امل،اٌ فيوؿلا لاث،اهات ال املُة أؿ ل الطبل لحنـُذ مبادرا بُانات حيومُة مـحوحة 

ـــاد  ـــيوكــــد ثــــ  الاعحمـ إعــــداد هــــذا املُاــــاق علــــى الا ــــام علــــى تنحــــال الـىــــزى ؿُمــــا ًح لــــم  فـ

، 46لحيومُــة املـحوحــة وم ــاًير إثاحتهــابالبُانــات املـحوحــة، و ــا خ  مــا ًخنــاٌو مبــادم البُانــات ا

باإلضاؿة إلى املاح ة املباغزا للىاير مل بوابات البُانات الحيومُة املـحوحـة مل زؿـة الاث،اهـات 

هذا الػعن. وكد ث  ثلطُ  املُااق إلى ضبع محاور راِطة، وثحد ول محور م،موعة  فيال املُة 

ـــل ال ناصـــــز رات ال اكـــــة و  ثزغـــــد الحيومـــــات ال ز ُـــــة إلـــــى أؿ ـــــل الطـــــبل لحنـُـــــذ مبـــــادرا  ال ـــــيمــ

ًـــح  عـــز  محـــاور املُاـــاق  ًلـــي. وؿُمـــا ث،اهـــات ال املُـــةبُانـــات حيومُـــة مـحوحـــة ثحواؿـــم مـــع الا

 ب ناصزه:
 

 :الهطاق والتطبيق 5/0
 

  ـــيالبُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة ـــُا   ـ ـــا، رــــ  ثخـ ـــا الجهــــات الحيومُــــة أو ث،م هـ بُانــــات ث ح،هـ

اضــــحخدامها، وإعــــادا اضــــحخدامها، وم الجتهــــا، وإعــــادا ثوسَ هــــا مــــل كبــــل أى اــــ  ، دون 

 بػز  أن ًح   طبتها للم در. كُود كانونُة أو ثلنُة،

  الـدٌو ال ز ُـة  فـيجطـاعد الحيومـات  ال ـيًخناٌو املُااق م،موعة مل اللواعد وترغـادات

وؿلــــا لاث،اهــــات ال املُــــة  الــــو  يلــــى إثاحــــة البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة علــــى املطــــحوى ع

 هذا الػعن. فياملحب ة 

  ًــــح  إثاحــــة البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة اضــــح،ابة للميالــــل الـ لُــــة أو لاححُااــــات ال ــــي

منـزدا أعز  عجها أع اط امل،حمع املد ي، ولِطد كزارا منـزدا مل الحيومة ٌ بر عل رؤٍة 

 إثاحة م،موعة محدد مل البُانات الحيومُة. في

 :ما البل اخحيا  البيانات 5/1

 .ثواؿز ترادا الطُاضُة إلثاحة البُانات الحيومُة املـحوحة 
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 .تهُاة م،حم ُة ملمارضة حم الح ٌو على امل لومات 

 ــة ثــداٌو امل لومــات بمــا ً ــمل حــم وصــٌو امل لومــات إلــى امُــع يؿــزاد  إصــدار كــانون حٍز

 دون ثمُي  أو ثـزكة.

 .ة ثداٌو امل لومات  مزاا ة اللوانين واللزارات امليبلة بما ً، لها مخطلة مع كانون حٍز

  ثــــوؿير الحماًــــة للمطــــاولين الـــــذًل ًلومــــون بالىػــــف عــــل امل لومـــــات لحؼُيــــر رلاؿــــة عـــــدم

 الػـاؿُة داخل الجهات الحيومُة.

 ـة ثــداٌو امل لومـات، َو مــل علـى وضــع الطُاضـات، وي ــز  إ ػـاط اهــاس مطـحلل ًــن   حٍز

ال امــــــة ال اصــــــة بحــــــداٌو امل لومــــــات، مــــــع وضــــــع  لُــــــات الح طــــــُم بــــــين مخحلــــــف الجهــــــات 

مزاكبـــــة الحيومُـــــة، ومـــــا ًـــــزثبا بهـــــا مـــــل ثوحُـــــد نوعُـــــة البُانـــــات حـــــٌو نــــــظ املوضـــــوم، و 

 اودتها وثحدًثها.

 ث ح،ها أو ث،م ها على غبىة تنترند  ال يُانات إلشام امُع الجهات الحيومُة بجثاحة الب

 وخ وصُة يؿزاد. الو  يبما ي ًح ار  مع يمل 

   ًحولى الجهاس املطاٌو عل ثداٌو امل لومات ثدغين بوابة و نُة للبُانات املـحوحـة بحُـ

حـولى الجهـاس ر ـا املوكـع  بالبوابـة ثلت م الجهة الحيومُة بج ػاط املوكع وثحدً  البُانـات ٍو

 وإعداد املُحاداثا لها والتروٍا للبُانات.
 

 :اختيار جمنوعة البيانات 5/2
 

 .إعداد اضحيراثُ،ُة و نُة للبُانات الحيومُة املـحوحة 

  ـــع يخـــــذ ــــة البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة مــ ـــيوضـــــع ضُاضـ الاعحبـــــار  راط امُـــــع ي ـــــزاؾ  فــ

 امل نُة.

 كاامة مخح زا بم،موعات البُانات امللترح  ػزها. إعداد 

  املحـدد املوحـد للم ـدر 
ً
 urlإ ػاط  لل للح لُم، مع  ػـزه علـى غـبىة تنترنـد، مو ـحا

 لللاامة املخح زا.

 لة ضهلة لحلل  الزدود دون الحااة إلى جسجُل بُانات امل للين. يثوؿير  ٍز
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  ،ــــف بهــــذه اليلبــــات، و ــــالزدود ثــــوؿير رابــــا ليلــــل بُانــــات ػيــــر مدراــــة باللاامــــة مــــع الح ٍز

 علحها، ومحاب ة موكـها.

 .ثن ُ  ورع عمل وندوات ملناكػة م،موعات البُانات امللترح  ػزها والح ٍزف بها 

  ضــــِح   ػــــزها مــــع وضــــع خيــــة ثنـُذًــــة إلثاحــــة  ال ــــيالاضــــحلزار علــــى م،موعــــات البُانــــات

 امل،موعات وثحدًثها.

 

 تطبيق رخصة مفتوحة 5/3
 
  ـ ــــــل رخ ــــــة املػــــــام  فــــــياخحُــــــار رخ ــــــة مـحوحــــــة مناضــــــبة إلثاحــــــة البُانــــــات ضــــــونها ٍو

 تبدا ى.

  ، ــــاته ــ ــ ـــــاطاته  وثواهـــ ــ ــ ـــل انحمـ ــ ــ ــ ـــــز عـ ــ ــ ـــــزؾ الن ـ ــ ــ ـــــزاد ب ـ ــ ــ ـــــات لاؿـ ــ ــ ــــة البُانـ ــ ــ ـــى إثاحــ ــ ــ ــ ــــــد علـ ــ الحعهُــ

 وللم ضطات ب،مُع أغيالها وأنواعها.

  ضــــزورا إثاحــــة البُانــــات دون الحااــــة إلــــى ثـاصــــُل عــــل املطــــحخدم و ــــدون إبــــداط أضــــبا 

 ليلنها.

  ة املطحخدم اضحخدام البُانات وإعـادا اضـحخدامها وم الجتهـا وإعـادا  فيالحعهُد على حٍز

  ػزها دون كُود كانونُة أو ثلنُة.

 .الن  على ضزوا  طبة البُانات إلى الجهات املنح،ة لها 

5/4  
 
 إثاخة البيانات ث نيا

 ـهــا،  الحعهــد  وثححـــوي مــل أن البُانــات ملطــمة إلــى م،موعــات، وأن وــل م،موعــة ثــ  ج ٍز

 على بُاناتها واملة.

  و  ُؼة مـحوحة ثخُا إعادا الاضحخدام. فيوضع البُانات ،
ً
 غيل ملزوط  لُا

  ث ـــمُ  وثنـُـــذ بوابـــة و نُـــة موحـــدا للبُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة محواؿلـــة مـــع امل ـــاًير

 ذا الػعن.ه فيال املُة املحب ة 

 حالة ال زورا  فيإثاحة ملـات البُانات للححمُل الهابا واليباعة بامل،ان دون رضوم، و

د على الحيلـة امل لولة لاضح طا . ؿُماالل وى ثحاح بملابل   ي ًٍش
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 .و إنحال البُانات وإثاحتها واض  الجهة املنح،ة لها  ا هار ثاٍر

 ضــوط ضُاضـــة  فـــيالجهــات الحيومُـــة إلثاحــة بُاناتهـــا مــل خــاٌ البوابـــة الو نُــة  مخا بــة

 ث  إعدادها بمػارهة امُع ي زاؾ. ال يالبُانات املـحوحة 

  ـــف الجهـــــات و ــــات مـــــل مخحلــ ــــة البُانـ ـــل إثاحـ ــــيالحعهـــــد مــ ثخنـــــاٌو نــــــظ املوضـــــوم بـــــنـظ  ال ـ

لة ف. و نـظ النمارل اللُاضُة اليٍز  و نـظ الح اٍر

 

 :اتــالوصول للبيان احةــإت 5/5
   

  الحعهـــد مـــل أن املحـــدد املوحـــد مل ـــدر البوابـــةurl  مخح ـــز ووا ـــا وم بـــر عمـــا بـــ  وضـــهل

 الحذهز.

  الاعحماد على بزناماCKAN إدارا البُانات وإثاحة الوصٌو إلحها. في 

  ـل ال املُـة ال اصـة ب ػـز البُانــات  W3Cثيبُـم الحوصـُات ال ـادرا عـل اثحـاد غـبىة ٍو

 الحيومُة املـحوحة.

 .ثيبُم مبادم البُانات املح لة على ما ثخُح  البوابات مل بُانات 

  ثيبُم م اًير جطهُل الوصٌوAccessibility .على البوابات 

 .ثيبُم ال يو  ترغادًة ملخيا مػزوم البُانات املـحوحة على م،موعات البُانات 

  املـحوحة على البوابة املوحدا للبُانات الحيومُة.إثاحة دلُل للبُانات 

  ــــع  ــــزق ث ـــــا البُانــــات مــــا بــــين ث ـــــا حطــــل املوضــــوم أو الناغــــز أو صــــُؽ ملـــــات ثنَو

 البُانات ...إل .

  ـــع  ـــزق البحـــ  والاضـــتراام والــــزس ضـــواط للبُانـــات أو املُحاداثـــا املح للـــة بهـــا واملحاحـــة ثنَو

 عبر البوابة.

 ــــالة املح ـــىىــــــزرا بهــــــدؾ جطـــــهُل الوصــــــٌو إؿـــــزاد صـــــــحة لاضـ ــــى  إلـــ البُانـــــات واملطــــــاعدا علــ

 ثحطين تؿادا مل البوابة.
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 احلث على استددام البيانات 5/6
 

 لححطين الحواصل مع مطحخدمي البُانات املـحوحة  يالحواصل الااحما  اضحخدام أدوات

 وسٍادا الحوعُة.

 أضــالة واضحـطـــارات مــل كبـــل املطــحـُدًل عـــل البُانــات عـــل  يثــوؿير وضـــاال اث ــاٌ لحللـــ

ــم وضــع رابــا ثواصــل علــى ال ـــحة الزاِطــة للبوابــة ًــح  مــل خالــ  ثلــدً  ضــ اٌ أو   ٍز

 اكتراح أو تباغ عل مػيلة.

  طــز ودون حااــة إلـــى إثاحــة الـزصــة للح لُــم علـــى م،موعــات البُانــات املحاحــة بطـــهولة َو

 جسجُل بُانات ا  ُة.

 جطـاعد علــى الح امـل مــع البُانـات الحيومُــة  ال ــي،موعــة محنوعـة مــل الحيبُلـات ثـوؿير م

 املـحوحة.

  صورا إح اطات ورضوم بُانُة على البوابة. فيوضع روابا لحولُد بُانات ثـاعلُة 

  ثزغــد يؿــزاد إلــى أؿ ــل اليــزق لبنــاط اللــدرات وثنمُــة  ال ــيثحدًــد يدوات ويضــالُل

املهـــارات الاسمـــة يضــــحخدام البُانـــات وثـطــــيرها، مـــع إثاحـــة روابــــا لهـــذه يدوات ويضــــالُل 

 على البوابة.

 :. النحا ج  الحوليات6

 :ًليضوط ما ضبم عزض  أضـزت الدراضة عل عدد مل النحااا، مل أبزسها ما  في

  ُـــة أو ث،م هـــا، رــــ  ج ـــزؾ البُانـــات الحيومُـــة املـحوحــــة بع هـــا بُانـــات ث ح،هـــا الجهــــات الحيوم

اـ  ، دون  يمـل كبـل أ ثخُا اضحخدامها، وإعادا اضحخدامها، وم الجتها، وإعـادا ثوسَ هـا

 بػز  أن ًح   طبتها للم در. كُود كانونُة أو ثلنُة،

 ؼلـــل علـــى مػـــىات عـــشوؾ ج ـــد البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة بماابـــة أحـــد الحلـــٌو املهمـــة للح

 املطحـُدًل وال املين باملىحبات عل الح امل مع امليبوعات الحيومُة.

  ثحميـ  الــدٌو الؼز ُـة بجنتهــال ضُاضـة مىحو ــة وم لنــة ومحــم علحهــا إلثاحـة البُانــات الحيومُــة

 ب ىظ ب ا الدٌو ال ز ُة حُ   بخنـُذهاباملـحوحة ثلت م بها وثلشم الجهات الحاب ة لها 
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ــــد ويردن وال ــــزاق وم ــــز لواــــود ضُاضــــة مىحو ــــة ثـ حلـــد ضــــلينة عمــــان والطــــ ودًة واليٍو

 على الزػ  مل إثاحة ب ا البُانات الحيومُة. وم لنة إلثاحة البُانات الحيومُة املـحوحة

  غــيل بوابــة و نُــة ًـــح   فـــيثلــوم الــدٌو الؼز ُــة بخنـُــذ مبـــادرا البُانــات الحيومُــة املـحوحــة

ُـــات مـحوحـــة امل ـــدر، مـــع الاعحمـــاد علـــى بزنـــاما  إدارا  فـــي CKANث ـــمُمها باضـــحخدام بزم،

الاعحبار ثيبُم املبادم الحاهمة للبُانات املـحوحة.  فيالبُانات وإثاحة الوصٌو إلحها، ويخذ 

ـد الحنـُذ، بل إن م ز والط ودًة  فيأما الدٌو ال ز ُة ؿحـحلد لهذا الػيل  ويردن واليٍو

ـــــات  ـــــيوال ــــزاق ثـحلــــد لواــــود بوابــــات للبُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة، حُــــ  ثىح بجثاحــــة مل

ـل ؿزعُـة داخـل بوابـة الحيومـة  ثححوي كلُلة  على ب ا البُانات الحيومُة على صــحات ٍو

 تلىترونُة ليل دولة.

 بوابـــات الـــدٌو   يث ـــا ي ثواـــد بوابـــة محياملـــة للبُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة بالـــدٌو ال ز ُـــة

الزااــدا مــل حُــ  املــوارد وال ــدمات املح للــة بالبُانــات املـحوحــة، ؿــالواكع بالــدٌو ال ز ُــة ي 

 هذا امل،اٌ. فيًلتر  مل مطحوى اودا املمارضات الدولُة 

  الــدٌو ال ز ُــة لخطــمُة رخ ــة مـحوحــة جػــير  فــيثـحلــد بوابــات البُانــات الحيومُــة املـحوحــة

ىح ـــة اضـــحخدامها، وإعـــادا ب ــــيإلحهـــا، ٍو   ـــها باإلغـــارا إلـــى أن البُانـــات ثخـــُا للمطـــحخدم حٍز

اضـــــحخدامها، وإعـــــادا ثوسَ هـــــا، وثحمُلهـــــا، دون الـــــن  صـــــزاحة علـــــى اضـــــ  الزخ ـــــة ب ىـــــظ 

 الدٌو الزاادا. فيبوابات البُانات الحيومُة املـحوحة 

  لويًــات املححــدا بوضــع وــل مــل اململىــة املححــدا وا فــيثميــ  بوابــة البُانــات الحيومُــة املـحوحــة

، و  ــُؼة مـحوحــة ثخــُا إعــادا الاضــحخدام حُــ  ثح ــدد وثنــوم  فــيالبُانــات 
ً
غــيل ملــزوط  لُــا

 فــيأه ــر مــل صــُؼة. أمــا بوابــات البُانــات  فــيأػلــل يحُــان ثحــاح ملـــات البُانــات  فــيال ــُؽ، و

 ُؼة واحدا الدٌو ال ز ُة ؿاملاحظ كلة صُؽ ملـات البُانات حُ  ثخُا ملـات البُانات ب

 ( مع ثزهي ها على ال ُؽ املؼللة ولِطد املـحوحة.Xls( أو )Pdfػالبا )

  ـــيجػــــترن بوابــــات البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة نــــدرا اضــــحخدام يدوات  فــــيالــــدٌو ال ز ُــــة  فـ

بوابـــات الـــدٌو  فـــيث، ـــل البُانـــات أه ـــر كابلُـــة لاهخػـــاؾ ملارنـــة بمـــا ًحـــدذ  ال ـــيويضــالُل 

 امل،اٌ. فيالزاادا 
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  وـل مـل اململىـة املححـدا والويًـات املححـدا بـوؿزا  فـيثحمي  بوابـة البُانـات الحيومُـة املـحوحـة

ل علـــى اضـــحخدام البُانـــات املـحوحـــة،   فــــيوثنـــوم يدوات ويضـــالُل املطـــحخدمة لحـــ   خــــٍز

هــــذه الــــدٌو ال ز ُــــة ملاــــل هــــذا الحنــــوم و  فــــيحــــين ثـحلــــز بوابــــات البُانــــات الحيومُــــة املـحوحــــة 

ـــــات  ـــــات البُانـ ـــل ببوابـ ــ ــــة  دوات الحواصـ ــــات املـحوحــ ـــــحخدم  البُانــ ـــا  مطـ ــ ـــل إن  ػـ ــ ــــوؿزا، بـ الــ

 الدٌو ال ز ُة ًياد ًيون من دما. فيالحيومُة املـحوحة 

هةةةاا املجةةةا  علةةةى الةةة   مةةة  ألاهميةةةة   ث ةةةل عةةة  أهميةةةة  فةةةق الةةة   أل الباخةةةع أ  الحولةةةية 

يعح ةة  الباخةةع فاع يإلاهةةا ةيجابيةةة  التةة البدةةع تاثةةعل  ع يةةع يمكةة  لةةياغة اعةة  الحولةةيات 

 على الندو الحالى: هاا املجا  فق

  ُــــة املـحوحــــة كدمحــــ   الــــذيكُــــام الحيومــــات ال ز ُــــة بايعحمــــاد علــــى مُاــــاق البُانــــات الحيوم

هــــذا  فــــيثنـُــــذ املبــــادرا بمــــا ًحواؿــــم مــــع الاث،اهــــات ال املُــــة  فــــيالدراضــــة الحالُــــة ملطــــاعدتها 

 امل،اٌ.

  وـــل دولــة عز ُــة مـــع  فــيم لنـــة إلثاحــة البُانــات الحيومُـــة املـحوحــة وضــع ضُاضــات مىحو ــة و

 زحها للحـوار واملناكػـة كبـل اعحمادهـا بحُـ  ثـعج  م بـرا وملبُـة يححُااـات امُـع ي ـزاؾ 

 امل نُة.

   كُام الحيومات ال ز ُـة بجثاحـة البُانـات اضـح،ابة مليالـل ؿ لُـة، أو لاححُااـات ال ـي أعـز

 مـــل الحيومـــة ٌ بـــر عــــل رؤٍـــة منــــزدا عجهـــا أع ـــاط امل،حمـــع املــــ
ً
 منـــــزدا

ً
 فــــيد ي، ولِطـــد كـــزارا

 إثاحة م،موعة محدد مل البُانات الحيومُة.

  بهــا الوضــع 
ً
وضــع اضــتراثُ،ُة و نُــة للبُانــات الحيومُــة املـحوحــة بيــل دولــة عز ُــة، مو ــحا

ــــة  ــ ُـ ـــــات الحيوم ـــــالى للبُانــ ـــــات ، والوضـــــــع املـــــــعمٌو swot يباضـــــــحخدام الححلُـــــــل البُ ـــــــالحــ للبُانــ

 الحيومُة املـحوحة، وال ية الحنـُذًة، واملي انُة امللترحة لحنـُذ املبادرا.

  ضــزورا كُــام الحيومــات ال ز ُــة بخنـُــذ مبــادرا البُانــات الحيومُــة املـحوحــة فــي غــيل بوابــة

 CKANو نُة ًح  ث مُمها باضحخدام بزم،ُات مـحوحـة امل ـدر، مـع الاعحمـاد علـى بزنـاما 

ــــي إدا ـــ ه فـ را البُانــــــات وإثاحـــــة الوصــــــٌو إلحهـــــا، وكلــــــة ثيلـحـــــ ، واجطــــــام نيـــــاق اضــــــحخدام  لحميــ

 ببوابات الدٌو الؼز ُة.
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  حــ  بوابـــات البُانــات الحيومُـــة املـحوحــة بالـــدٌو ال ز ُــة علـــى ضــزورا إثاحـــة أهبــر عـــدد مـــل

ع في ال دمات بحُ  ثل ف الاححُااات املح ددا للمطحـُدًل.  املوارد على بواباتها مع الحنَو

  ــــة ــ ـــمُة الزخ ــ ــ ـــة بخطـــ ــ ـــل بوابـــ ــ ـــــام وـــ ــــيكُـــ ــ ــــة  ال ــ ــ ــ ـــل الحٍز ــ ــــ  ثىــــ ــ ـــــات بحُــ ــــة البُانـــ ــ ــــنها إلثاحــ ــ ثناضــ

اضـــحخدام البُانـــات وإعـــادا اضـــحخدامها وم الجتهـــا وإعـــادا ثوسَ هـــا دون كُـــود  فـــيللمطـــحخدم 

 كانونُة أو ثلنُة مما ًمىجها مل ثيبُم مبادم البُانات املـحوحة.

  ـــكُـــــام بوابـــــات البُانـــــات الحيومُـــــة املـحوحـــــة  وؿلـــــا  يفــ
ً
الـــــدٌو ال ز ُـــــة بجثاحـــــة البُانـــــات ثلنُـــــا

 كدمح  الدراضة الحالُة. الذياملُااق  فيلل وابا الواردا 

  ــــة ــــى بوابــــــات البُانــــــات الحيومُــــــة املـحوحــ ـــى علــ ـــيً بغـــ الــــــدٌو ال ز ُــــــة أن ثيبــــــم الحوصــــــُات  فـــ

ــل ال املُــة  ال اصــة ب ػــز البُانــات الحيومُــة املـحوحــة،  W3Cال ــادرا عــل اثحــاد غــبىة ٍو

 . Accessibilityجطهل إميانُة الوصٌو  ال يباإلضاؿة إلى ثيبُم امل اًير ال املُة 

  الـدٌو ال ز ُـة بحيبُـم مبـادم البُانـات املح ـلة  فـيكُام بوابات البُانات الحيومُة املـحوحة

 على ما ثخُح  مل بُانات.

 الـــدٌو ال ز ُــة الالتـــ ام بخنـُــذ ال يـــو   فــيلحيومُـــة املـحوحــة ً بغــى علــى بوابـــات البُانــات ا

 ثخُحها. ال يالارغادًة ملخيا مػزوم البُانات املـحوحة على م،موعات البُانات 

  وــل مــل اململىــة املححــدا  فــيضــزورا الاضترغــاد بمــا ثخُحــ  بوابــة البُانــات الحيومُــة املـحوحــة

 بيزق الح ـا والبح  والاضتراام والـزس. والويًات املححدا مل اميانات مح ددا ثح لم

  الـــدٌو ال ز ُـــة باضـــحخدام يدوات ويضـــالُل  فـــيكُـــام بوابـــات البُانـــات الحيومُـــة املـحوحـــة

ــع ؿحهــا والتــروٍا لهــا وثـ ُلهــا  ال ـي ل علــى اضــحخدام البُانــات املـحوحــة مــع الحنَو جشــجع  خــٍز

ل علــى اضـــحخدامها. ؿ لــى ضـــلُل املاــاٌ ًمىـــل علــد ورع عمـــل ونــدوات للتـــروٍا  وحــ   خـــٍز

ارا البوابات وتؿادا مجها.  لدى ي زاؾ امل،حم ُة وحثه  على ٍس

  ثنـُذ مبادرات البُانـات  فيإحداذ نوم مل الػزاهة بين الجهات الحيومُة والليام ال اذ

الحيومُــة املـحوحــة، مـــع إثاحــة الـزصــة للليـــام ال ــاذ باضــاؿة البُانـــات ال اصــة بــ  علـــى 

 ت الو نُة وؿلا ل وابا محددا.البوابا
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  كُــــــام م ضطــــــات امل لومــــــات بالح امــــــل مــــــع بوابــــــات البُانــــــات الحيومُــــــة املـحوحــــــة باعحبارهــــــا

ــــ  مـــل بُانـــات ي ًمىــــل الح ـــٌو علحهـــا مــــل   ملـــا ثححٍو
ً
 للميبوعـــات الحيومُــــة ن ـــزا

ً
مطـــحودعا

لـــى البُانــــات م ـــدر  خــــز، مـــع اثخــــار تاـــزاطات والحــــدابير الاسمـــة لحِطــــير وصـــٌو مطــــحـُدها إ

 املحاحة بهذه البوابات.

 :شـادر واهلوامـــاملص
ة وثيبُلُة مع ب ا  .1 نلُلة خلُـة ام ة. امليبوعات الحيومُة باملىحبات: دراضة ن ٍز

ة اللبنانُة،  فيالح،ار    .11-7. ذ ذ 1998البلدان ال ز ُة. اللاهزا: الدار امل ٍز

حُــــ  أكــــزت الجم ُـــــة 1946عـــــام  الــــدولي هــــز حــــم الح ـــــٌو علــــى امل لومــــات علـــــى املطــــحوى  .2

نـــ  علـــى  إن  الـــذي( 59الطـــتها يولـــى هـــذا الحـــم فـــي كزارهـــا ركـــ  ) فـــيال امـــة لامـــ  املححـــدا 

ـات ال ـي ثنـادي  ـة لجمُـع الحٍز ة الوصٌو إلى امل لومات حم أضاسئي ل  طـان و جـز الشاٍو حٍز

لــوق ت طــان ال ــادر عــام ( مــل تعــان ال ــاليي لح19بهــا يمــ  املححــدا . همــا ن ــد املــادا )

حـ  فــي  1948 ػــمل هـذا الحـم حٍز ـة الـزأي والح بيـر، َو علـى أن  ليـل اـ   حـم الحمحــع بحٍز

ل بعًة وضُلة  والحماصاعحناق  راط دون م اًلة  امل لومات ويؿيار وثللحها ونللها إلى  خٍز

املُاــاق الــدولي  ( مــل19ودونمــا اعحبــار للحــدود  وهــو نـــظ امل ــمون الــذي ن ــد علُــ  املــادا )

 .1966للحلوق املدنُة والطُاضُة ال ادر في 

ـــــة ثـــــداٌو امل لومـــــات بحُـــــ  ث ـــــون للمـــــوا ل حـــــم  .3 أصـــــدرت ال دًـــــد مـــــل الـــــدٌو كـــــوانين حٍز

الح ـــــٌو علـــــى امل لومـــــات، وهـــــذه اللـــــوانين ػالبـــــا مـــــا ج مـــــل ثحـــــد م لـــــة مبـــــداين رد الـ ـــــل 

ــــة واضــــــخباق رد الـ ــــــل. ووؿلـــــــا ملبــــــدأ اضـــــــخباق رد الـ ــــــل ًحيلــــــل أ ـــــات الحيومُـــ ــــوم الجهـ ن ثلـــ

بالىػــــف املطــــبم عــــل البُانــــات وامل لومــــات و ػــــزها دون الحااــــة إلــــى كُــــام املــــوا ل بيلــــل 

 م لومات م ُنة.

4. The White House. Open Data Policy — Managing Information as an Asset. 

Available at:  <http://project-open-data.github.io/>.[May 2014] 

5. Ubaldi, Barbara. “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open 

Government Data Initiatives.” OECD Working Papers on Public Governance 22 

(2013): 15. 
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7. Open Knowledge Foundation. (2012). Open Data Handbook Documentation: 

version 1.0.0. Available at:  

<http://opendatahandbook.org/pdf/OpenDataHandbook.pdf>.[April 2014] 

8. Open Knowledge Foundation. Open Data Index. Available at: 

<https://index.okfn.org/country/>. [May 2014]. 

9. Reitz, Joan M. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science. 

Available at: <http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_p.aspx> [April 2014]. 

10. Definition official publications for interational use, adopted august 1983." IFLA 
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