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: البرنامج 

  الفني - المفتوحة البيانات مفهوم

Platform OD -البيانات المفتوحة  ةمنصّ 

License OD -االستغالل رخصة 

Metadata OD -البيانات الوصفيّة 

Quality OD -المفتوحة جودة البيانات 

OD Inventory -المفتوحةجرد البيانات 
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: التقديم 

ستون -برنامج أنشر كمال المالّح    

data.transport.tn     agridata.tn     openbaladiati.tn
Informini.org
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مفهوم البيانات المفتوحة

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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مفهوم البيانات المفتوحة
MyData
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مفهوم البيانات المفتوحة

بصفة آليّة معالجتهابيانات يمكن 

صيغ مفتوحةبيانات في 

الجانب الفنيّ 
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مفهوم البيانات المفتوحة

الجانب القانوني

البيانات المفتوحةرخصة استغالل 

تحدّد الحقوق والواجبات
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مفهوم البيانات المفتوحة

اإلقتصادي -الجانب المالي 

مجانيّةبيانات 

بعد اقتصادي
خلق قيمة مضافة عالية
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مفهوم البيانات المفتوحة

بيانات كاملة
Complete

بيانات خام
Raw data

التوقيت المناسب
Timely

غير تمييزية
non-discriminatory

قابلة للنفاذ
Accessible

بيانات دائمة
Permanent data
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مفهوم البيانات المفتوحة
بيانات كاملة
Complete

ن القواني تقتضيهإالّ حسب ما   -ال يمكن حجب جزء من البيانات 
الجاري بها العمل 

وشرح ) metadata(ال يمكن نشر بيانات دون بيانات وصفيّة 
........فرضيّات العمل 
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مفهوم البيانات المفتوحة

كّل التفاصيل - دون تجميع -نشر البيانات دون معالجة 
نشر البيانات كما وردت من المصدر

بيانات خام
Raw data
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مفهوم البيانات المفتوحة

هايتّم نشر البيانات بالسرعة الالزمة حتّى تحافظ على قيمت
بإستمرار محيّنةبيانات 

التوقيت المناسب
Timely

افالت نشر الجدولة الزمنيّة للح
ساعة ؟؟؟؟ 24بعد 

رابعة ستتأّخر حافلة الساعة ال
مساءا بنصف ساعة
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مفهوم البيانات المفتوحة
غير تمييزية

non-discriminatory

ة أو يتّم فتح البيانات لفئ
مجموعة محّددة

البيانات يجب أن تكون 
مفتوحة للجميع
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مفهوم البيانات المفتوحة
النفاذ

Accessible

 ملء استمارة قبل تحميل او

االطالع على البيانات
ال وجود لقيود للنفاذ 

أو الوصول إلى البيانات
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مفهوم البيانات المفتوحة
بيانات دائمة

Permanent data

يّة حذف البيانات بعد مّدة زمن
محّددة

تغيير معّرف البيانات 
URL = id_resource

البيانات يجب أنت تكون 
موجودة بشكل دائم

http://data.url/api/3/~/resource_id=e93a4205-84de-47a5-bcdb-e00520b15e10
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مفهوم البيانات المفتوحة

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016
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مفهوم البيانات المفتوحة

   32,17عادل  تحّصلت تونس في مجال البيانات المفتوحة على مؤّشر مقياس ي

: 2016خالل سنة 
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مفهوم البيانات المفتوحة

Tim Berners-Lee, the inventor of the Web and Linked Data initiator
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مفهوم البيانات المفتوحة

:أّهم المخاطر عند فتح البيانات 

المعطيات الشخصيّة،-

....و الملكيّة الفكريّة و الصناعيّة-

المجاالت التنافسيّة،-

األمن القومي،-
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مفهوم البيانات المفتوحة

:ماهي الحلول 

حجب المعطيات الشخصيّة،-

)Agregation(التفصيل /التجميع -
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مفهوم البيانات المفتوحة

؟ مفتوحة بيانات على نتحّصل كيف

(ETP)   للبيانات اآللي االستخراج•

,scripts( البيانات قواعد– API, Web services…(،
،التحيين آليّة–
machine( اآلليّة المعالجة– readable(،

: اليدوي العمل•
باألشخاص، مرتبط عمل–
  والنشر، اإلعداد في بطء–
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منّصة البيانات المفتوحة

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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منّصة البيانات المفتوحة

:ماهي الخصائص التي يجب أن تتّوفر في المنّصة 

،)Discoverability(سهولة الوصول إلى البيانات -
Interoperability(واجهة برمجة التطبيقات - – (API،
،)Harvesting(حصاد البيانات -
Community(المساهمة المجتمعيّة - Engagement(
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Catalog – Platform – Portal ???

(Catalog)ذكره سبق ما إلى باإلضافة

أخرى وظائف عّدة:
Forum

Blog

Showcases

Documentation

،البيانات  

قّوي، بحث مّحرك
وصفيّة، بيانات
حة،المفتو البيانات إستعمال رخصة

Data CatalogPlatform

Portal

منّصة البيانات المفتوحة
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منّصة البيانات المفتوحة

Easy access

Search Index

Machine readableMachine-readable

data access

Metadata Data preview

visualization

Clear data 

licenses

Standards 

compliance

Application ProgrammingApplication Programming

Interface (API)

Security

Catalog / 

Platform
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منّصة البيانات المفتوحة

:السيناريوهات الممكنة 

 مركزيّة المبادرة  –منّصة وطنيّة واحدة)Centralized(

 ال مركزيّة المبادرة –منّصات قطاعيّة منفصلة(Decentralized) 

 امعةإلى منّصة وطنيّة ج بالفضافةمنصات قطاعيّة ومحليّة عدّة–

(Federated) 
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منّصة البيانات المفتوحة

 مركزيّة المبادرة  –منّصة وطنيّة واحدة)Centralized(

أكثر مقروئيّة للبيانات على مستوى وطني
نفس التكنولوجيا المعتمدة
 اإلستعمالسهولة البحث وإعادة )API(

خصوصيّة القطاعات األخرى
 عالية  تكنلوجيّلةيجب أن تتوفّر خصائص
 والتجديد على مستوى  اإلبتكارالحّد من
القطاعات األخرى

National 

Platform

Dept ..2

Dept ..NDept ..1
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منّصة البيانات المفتوحة

 ال مركزيّة المبادرة –منّصات قطاعيّة منفصلة(Decentralized) 

األخذ بأهميّة خصوصيّة القطاعات
 والتجديد اإلبتكارتساعد على
 التنافس

غياب رؤية موحّدة عن المبادرة الوطنيّة
متعّددة تكنلوجيّات
صعوبة العثور على البيانات

National 

Platform

Dept ..2

Dept ..NDept ..1
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منّصة البيانات المفتوحة

 منّصة وطنيّة جامعة وعّدة منصات قطاعيّة ومحليّة–(Federated)  

الجمع بين أّهم الخصائص واإليجابيّات
يستحسن اعتماد نفس التقنيّة للتحّكم

في جميع المجاالت الفنيّة وضمان التدّخل األنجح 

National 

Platform

Dept ..2

Dept ..NDept ..1
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منّصة البيانات المفتوحة
https://www.europeandataportal.eu

>834785 datasets
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منّصة البيانات المفتوحة

 نوع اإليواء)Hosting Mode( 

 إيواء محلّي)Local:(

،التحّكم الكامل في مختلف الوظائف بما في ذلك البيانات
 وصيانة المنّصة، إستغالليتطلّب قدرات ومهارات عالية في

إيواءSaaS:

 والتحيين والصيانة اإلستغاللال يتطلّب مهارات فنيّة عالية في،
 متوفّرة تقنيةمساعدة
البيانات يمكن ان تكون خارج البالد
صعوبة في أغلب األحيان عند إضافة وظائف جديدة
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منّصة البيانات المفتوحة

DKAN

Junar

OpenDataSoft

Socrata Swirrl

Open ArcGIS Open 

Data

CKAN

GeoNode

LIBRE

Open Data Open Data 

Platform
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منّصة البيانات المفتوحة
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منّصة البيانات المفتوحة

https://govex.jhu.edu/wiki/open-data-how-much-does-it-cost/
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منّصة البيانات المفتوحة

https://govex.jhu.edu/wiki/open-data-how-much-does-it-cost/
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منّصة البيانات المفتوحة
مبادرة وزارة الصناعة والطاقة 
والمناجم ضمن الخّطة الوطنيّة 

األولى لشراكة الحكومة 
2015المفتوحة سنة 

End User

Open Data 

Platform
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License  -االستعمال رخصة  

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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رخصة االستعمال 

 المستوى القانوني في مجال البيانات المفتوحة: الرخصة 

شروط النفاذ والوصول إلى البيانات

 حقوق المستعمل
 

 إعادة استعمال والنشرحقوق

الواجبات
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رخصة االستعمال 

:أّهم الرخص 

-Creative Commons

-Open Data Commons

:الدول أّهم الرخص الخاصة على مستوى 

- Open Government Licences (UK)

- Licence Ouverte (France)
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رخصة االستعمال 

يمكن الجمع بين نوعين ) Open Definition(المفتوح التعريف حسب 
:من المصطلحات التي يجب أن تتوفّر التراخيص في هذا المجال 

:الوجوبيّةالمصطلحات -

 أذونات الترخيص التي يجب أن تكون موجودة حتى يتم اعتبارهي  

)حّق االستعمال وإعادة االستعمال(، مفتوًحاالترخيص 

:المقبولة المصطلحات -

ض مع تلك التي يمكن تضمينها في الترخيص ، طالما أنها ال تتعارهي 
)ة نفس الرخص إستعمالاإلسناد، ( .التعريفات األساسية لالنفتاح
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رخصة االستعمال 

)attribution(اإلسناد 

share(نفس الرخصة استعمال  alike(

غير تجارياستعمال 

no derivativesعدم اصدار المشتقات 

رخص استغالل واجهات برمجة التطبيقات
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رخصة االستعمال 

:الممارسات الجيّدة 

رخصة أو عدّة رخص واضحة وسهلة الفهم-

مفتوحةأو عدّة رخص رخصة -
ال قيود حول إعادة االستعمال-
القيود تقلّص من األثر اإليجابي-

رخص منسجمة ومتطابقة مع الرخص العالميّة-
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

“Metadata is structured information that describes, explains, 

locates, or otherwise makes it easier to retrieve, use, or 
manage an information resource”

Understanding Metadata
National Information Standards Organization, 2004 

: لةمهيك معلومات هي الوصفية البيانات
، تصف-
، توضح أو-
، موقع تحدد أو-
  تخداماس أو إستخراج عمليّة تيّسر أو-

.البيانات في التصّرف أو

بيانات
البيانات
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

Understanding Metadata
National Information Standards Organization, 2004 

: أنواع 3

 

-Descriptive metadata ،
المؤلّف ، ملّخص المفاتيح، الكلمات ، العنوان

-Structural metadata،
  البيانات، هيكلة حول

-Administrative metadata،
؟ التراخيص ؟ كيف ؟ متى
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

: الوصفيّة البيانات مجال في المعايير اعتماد أهميّة

البحث، لمحرّكات بالنسبة البيانات عن البحث سهولة-

األّصح، الشكل على البيانات فهم-

بينها، ما في ومقارنتها البيانات تقييم-

االستعمال، إعادة على تشّجع-
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

https://www.w3.org/TR/dwbp/
W3C Recommendation 31 January 2017
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Metadata –البيانات الوصفيّة 
 : من لكل وصفية بيانات

الكمبيوتر تطبيقات)األشخاص( المستخدمين
HTML / TXT file[DCTERMS] [VOCAB-DCAT] [DCAT-AP]
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Metadata –البيانات الوصفيّة 
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Metadata –البيانات الوصفيّة 
ةطرق إحداث البيانات الوصفيّ 

الوصفيّةيمكن إحداث البيانات 
بصفة آليّة أو نصف آليّة 

متغيّرة بسرعة
يجب أن تواكب تغيّر البيانات
التغيّر يجب ان يكون حيني

في أغلب األحيان يتّم إحداثها 
بتدّخل من األشخاص -بصفة يدويّة 

ثابتة في الزمن

يتّم إحداث البيانات الوصفيّة أو جزء منها
البيانات في حّد ذاتها إدارجقبل 
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

العامة األغراض ومواصفات معايير
Dublin Core : http//dublincore.org/documents/dcmi-terms/

FOAF : http://xmlns.com/foaf/spec/

SKOS : http://www.w3.org/TR/skos-reference

ADMS : http://www.w3.org/TR/vocabadms/ 
Schema.org : https://schema.org/

:البيانات بمجموعات خاصمعيار

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

 

:معيار خاص بمجموعات البيانات في أوروبا 

DCAT-AP - https://github.com/SEMICeu/DCATAP/raw/master/releases

/1.1/dcat-ap_1.1.pdf
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

RDF): جديدة مصطلحات إحداث من فائدة ال Schema)

DCAT-AP

DCAT

Dublin Core
FOAF

SKOS

ADMS
………
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

Platform Metadata

CKAN Served as RDF

DCAT, Dublin Core and INSPIRE format

SOCRATA Based on RDF metadata (Dublin Core

and DCAT)

with enrichment from custom 

metadata fields

OpenDataSoft Natively uses a subset of DCAT 

INSPIRE for geospatial data
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Metadata –البيانات الوصفيّة 

Shema.org Data Catalog Vocabulary (DCAT) CSV on the Web



Page 55

Quality -جودة البيانات المفتوحة 

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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جودة البيانات المفتوحة

 اعتماد مرجعيّة موحدّة للبيانات على المستوى الوطني

المفتوحةصيغة البيانات األنسب لنشر البيانات اختيار 
الشبكةنموذج  -نموذج هرمي  –جداول 

لغات النشر /)بيانات وصفيّة(التوثيق الجيّد 

URIاستمراريّة المراجع 

)stars, ODI certificate 5(تقييم البيانات 
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جودة البيانات المفتوحة

★

ات غير صيغة غير مفتوحة، بيان(نشر البيانات تحت رخصة استعمال مفتوحة •
)مهيكلة

★★

)Excel(ولكن في صيغ غير مفتوحة  مهيكلةنشر بيانات •

★★★

)CSV(في صيغ مفتوحة  مهيكلةبيانات •

★★★★

إلى كّل البيانات عند نشرها URIإضافة •

★★★★★

الربط مع بيانات في إطار أشمل•

5 stars
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جودة البيانات المفتوحة
BRONZE

بيانات منشروه تحت رخصة استغالل مفتوحة تسمح بإعادة االستعمال

SILVER
)Documentation(بيانات يمكن معالجتها أليّا باإلضافة إلى وجود التوثيق الالزم  +

GOLD
يتّم اعتماد المعايير عند نشر البيانات مع ضمان دوريّة التحيين + 

PLATINUM
وتواجد فريق للتواصل حول البيانات المعنيّة  URIإضافة معّرف + 

ODI Open Data Certificate
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جودة البيانات المفتوحة
:أّهم المؤّشرات التي يمكن قياسها 

مدى مالئمة الحاجيات الحقيقيّة للمستعملين :المالئمة 
 

عدم وجود أخطاء :الدقّة

يّة للتحيين االلتزام بالجدولة الزمن/ نشر البيانات في الوقت المناسب : التوقيت المناسب 

يمكن  –) التطبيقات/لألشخاص(البيانات الوصفيّة  :بيانات واضحة وسهلة الوصول 
اكتشافها بسهولة

مدى القدرة على مقارنة البيانات فيما بينها :المقارنة 

القدرة على المعالجة اآلليّة
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جودة البيانات المفتوحة
:إعداد آليّة لتقييم البيانات المفتوحة 
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جودة البيانات المفتوحة
:بعض األخطاء التي يجب تفاديها 
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جودة البيانات المفتوحة
:بعض األخطاء التي يجب تفاديها 
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جودة البيانات المفتوحة
:بعض األخطاء التي يجب تفاديها 
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جودة البيانات المفتوحة
: ODIوفقا لدراسة أعّدتها 

  CSVالبيانات يمكن اعتبارها منسجمة مع خصوصيّة  1/3
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جودة البيانات المفتوحة

)date: (التواريخ 

ISO8601

January 1, 2018 at 1pm

« 2018-01-01T13:00:00Z »

الجغرافيّة التموقعات
WGS84 

« +37.5665, +126.9780 »
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جرد البيانات المفتوحة

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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جرد البيانات المفتوحة
:عمليّة جرد البيانات 

يكل ما عبارة عن سّجل يحتوي على معلومات حول البيانات التي ينتجها أو يمتلكها ه-
أثناء ممارسته لمهامه،

على البيانات  وال يحتوي(سّجل البيانات يحتوي باألساس معطيات وصفيّة عن البيانات -
يمكن أن نجد ) : في حدّ ذاتها

صيانة ، دوريّة التحيين ، الرخصة ، الجهة المنتجة للبيانات ، الجهة التي تقوم ب اإلسم
 metadata) = أو قاعدة بيانات Excelملّف (البيانات، الخصوصيّة، مصدر البيانات 

فتحة بصفة آليّةكّل ما يرد بالسّجل سيتّم ليس 
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جرد البيانات المفتوحة
:لماذا جرد البيانات في مجال البيانات المفتوحة 

الهياكل  إمكانيّة االستفادة من ذلك بين= صورة كاملة حول من يمتلك  ماذا من البيانات -
فيما بينها،

تساعد في عمليّة النشر ،= التعّرف على مختلف مصادر البيانات -

ة بعض إمكانيّة مراجع= التعّرف على البيانات وآليّات أو طرق تجميعها و صيانتها -
األساليب نحو شكل أفضل ،

ل جرد سجّ نشر (عمليّة الفتح حسب متطلبّات الجمهور ومستوى الجاهزيّة مالءمة -
)  في شكل استشارةالبيانات 

)توحةسنوي للبيانات المفبرنامج عمل (ضبط رزنامة عمل سنويّة لفتح البيانات -
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جرد البيانات المفتوحة

يمكن إثرائه تدريجيّا= األولى مّهما أن يكون الجرد شامال في مراحله ليس 

:كيف تتّم عمليّة الجرد 

ضبط دليل أو منهجيّة واضحة ضمن جدولة زمنيّة محددة إلنجاز المشروع -

)مختّص في المهنة+  ITمختص في البيانات (تحديد المسؤوليّات -

تحديد نموذج لجرد البيانات -
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جرد البيانات المفتوحة
المحتوى الحقل 

اسم وصفي موجز لمجموعة البيانات

تسهيل البحث يجب أن تتضمن تفاصيل كافية ل. اسم قابل للقراءة البشرية

.تجنب االختصارات. واالكتشاف

  اإلسم

الوصف  البيانات هذه حول دقيق وصف

.... رخص، ، ميزانيّة   المجال / الفئة

المعنيّة اإلدارة / الهيكل البيانات على المشرف الجهة

CSV, Shapefile, etc… المتاحة الصيغة

الفترة تحديد   الزمنيّة الفترة
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جرد البيانات المفتوحة
المحتوى الحقل 

تحديد المكان الجغرافيّة الرقعة

Excelملفّات ما نوع قاعدة البيانات أو 

أم في شكل ورقي
  المصدر

.... سنويّة شهريّة، ، يوميّة ، حينيّة التحيين دوريّة

ال/نعم اتالبيان لنشر مخاطر توجد هل

وأسبابها المخاطر نوع حدّد   نعم أذا

1..6 النشر أولويّة
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جرد البيانات المفتوحة
surveys –وثيقة مسح -

هي الطريقة األسرع،

تشوبها بعض النقائص من ناحية الجودة،

interviews –مقابالت -

مدة زمنيّة أطول،

جودة عالية،

hybrid –وسيط / منهج هجين - approach

تركيز الجهود على القطاعات أو المجاالت التي عليها طلب
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جرد البيانات المفتوحة
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جرد البيانات المفتوحة

:ماهي أّهم األسئلة التي يجب أن نطرحها 

 ،العمومي،ماهي البيانات التي يتّم نشرها بموقع واب الهيكل -

ة،المؤسسّ / ماهي البيانات التي تساعد على تحقيق األهداف على مستوى الهيكل -

ماهي البيانات التي ترد في التقارير الشهريّة أو غيرها،-

،اآلداءماهي البيانات التي يتّم نشرها على مستوى مؤّشرات قيس -

ماهي البيانات التي يتّم تقديمها في تقارير بين الهياكل،-

ماهي البيانات التي يتّم طلبها من قبل الهياكل األخرى،-

،)عالمي/ وطني (ماذا تنشر الهياكل األخرى في مجال البيانات المفتوحة -

فريف اإلعالم والتواصل/ مطالب الوصول إلى المعلومة -

-....
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بعض األمثلة عن التجربة التونسيّة

Open Data :Technical aspects,

Technologies and Platforms
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
الوضعيّة اليوميّة للسدود
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
الوضعيّة اليوميّة للسدود
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
الوضعيّة اليوميّة للسدود
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
الوضعيّة اليوميّة للسدود
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
التنوير العمومي في بلديّة بوعرادة (تونس)
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
مجاالت أخرى
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
مجاالت أخرى
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أمثلة عن التجربة التونسيّة
مجاالت أخرى



Thank you


