المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي
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البيانات المفتوحة من أجل التنمية

االقتصادية واالجتماعية
الدكتورة نبال إدلبي

مديرة االبتكار
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – اإلسكوا

البيانات اليوم !!!

«القدرة على التعامل مع البيانات  :أن تكون
قادرا على فهمها ،ومعالجتها ،واستخراج

قيمة منها ،ومشاهدتها ،وابالغها سيكون
مهارة هامة جدا خالل السنوات القادمة»

هال فارين ،كبير االقتصاديين بشركة جوجل

البيانات المفتوحة
• مقاربة جديدة ظهرت عام  2010إلدارة
البيانات الحكومية ونشرها
• مقاربة لتسهيل التعاون الداخلي بين
الجهات الحكومية والتعاون الخارجي مع
جهات غير حكومية
• منهج جديد لدعم الشفافية من خالل
تمكين المواطن من تقييم سياسات
الحكومة

البيانات
الحكومية
المفتوحة
البيانات
البيانات
الحكومية

الحكومة

البيانات
المفتوحة
االنفتاح

البيانات المفتوحة توفر امكانيات واعدة تسمح بخلق قيمة اجتماعية واقتصادية
نشر البيانات

صانعو التطبيقات/
المؤسسات  /األفراد :
دمج البيانات في
تطبيقات (خدمات)

المؤسسات العامة تضع
البيانات على الخط

صانعو التطبيقات /
المؤسسات  /األفراد:
تبحث عن البيانات

إعادة استعمال البيانات
4

المواطن /المؤسسة /
القطاع الخاص عبر
استعمال التطبيقات
الجديدة

أهم أبعاد البيانات المفتوحة

Article : OPEN GOVERNMENT DATA: CONCEPTS, APPROACHES AND DIMENSIONS OVER TIME, August 2018
Source:https://www.researchgate.net/publication/327023392

تغيير مفهوم التعامل بالبيانات الحكومية العامة


 ما بعد فتح البيانات

ما قبل فتح البيانات

البيانات الحكومية
البيانات االدارية

سرية البيانات
كل المعطيات سرية إال ما تم
تصنيفه كمعطيات عامة

كل البيانات مفتوحة ما عدا البيانات
التي تم تحديدها حصرية وغير قابلة
للنشر.

بيانات احصائية
بيانات سياسية

استعمال البيانات المفتوحة
وجوب مراقبة البيانات التي يتم
نشرها وطرق استعمالها

البيانات الحكومية قابلة لالستعمال
وإعادة االستعمال دون أي قيد أو
شرط

هذا التغيير يتطلب تغيير العقليات بالنسبة لإلدارة والحكومة

بيانات البحوث
بيانات ينتجها المواطنين
والمؤسسات

مبادئ البيانات المفتوحة
.6

متوفرة لكل األشخاص بدون تمييز «Non-
»discriminatory

.1

تامة » : «Completeمجموعة البيانات يجب أن
تغطي كامل البيانات الموجودة .بيانات خام لم يتم
تحويرها

.7

مفتوحة » : «Non-proprietaryاستعمال
أشكال مفتوحة للبيانات

.2

أصلية » : «Primaryكما تم جمعها في األصل

الرخصة » : «Licenseإظهار حقوق وحدود
المستعمل

.3

حينية » :«Timelyالنشر بسرعة لحفظ قيمة
البيانات

.8

متوفرة بشكل دائم »: «Permanence
مجموعات البيانات متوفرة دائما

.4

سهلة الوصول » : «Accessibleألوسع عدد
وكافة االستعماالت

.9

.5

يمكن معالجتها من طرف حاسوب « Machine
» processable

 .10كلفة االستعمال » :«Usage Costsتفضيل
المجانية

حسب مراجع .Open government data + sunlight foundation
بينما يعتمد  Open data charterعلى  6مبادئ فقط.

سياسة وبرنامج البيانات المفتوحة
القيادة
اإلطار القانوني
اإلعالم والتسويق

البنية
التكنولوجية
والمنصات

التعاون مع أصحاب
المصلحة

البيانات المفتوحة

المشاركة من قبل
القطاع الخاص
واألفراد
بناء القدرات
وتطوير الكفاءات

قيادة البرنامج  /الحوكمة
• الدعم من السلطة العليا

• تشاركية مع األطراف المعنية ()multi-stakeholder
• نموذج عملي لحوكمة البرنامج

• تأمين االحتياجات الفنية (تدريب الكوادر البشرية ،إعداد المنصات)....،
• فرق العمل على مستوى أجهزة الحكومة

• التقييم والمتابعة

االطار القانوني  /التنظيمي
• الحق في الوصول إلى المعلومات
• الحق في إعادة استعمال البيانات
• ترخيص إعادة االستعمال
• إطار تنظيمي يخص البيانات المفتوحة
• قوانين تنظم نشر البيانات
• قوانين حماية المعطيات الشخصية
• تصنيف البيانات

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة

مكنت سياسات البيانات المفتوحة في االتحاد األوربي
من تحقيق زيادة في النمو االقتصادي وزيادة فرص
العمل:
▪ حجم سوق البيانات المفتوحة حوالي  184مليارد
يورو في عام  ،2019ويمكن أن يصل حجم
السوق إلى  334مليارد يورو عام .2025
▪ وفرت البيانات المفتوحة أكثر من  1مليون فرصة
عمل في عام  ،2019ويتوقع أن تزداد فرص
العمل بنسبة  %80حتى عام .2025

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة
الهدف الثامن :العمل الالئق ونمو االقتصاد
تسهم في تعزير االستقرار والنمو االقتصادي ودعم االبتكار في
مجال األعمال لتقديم منتجات وخدمات تجارية جديدة.

تساهم البيانات المفتوحة بتحقيق مكاسب
اقتصادية لجميع أصحاب المصلحة:

• القطاع الخاص
• القطاع العام
• األفراد

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة

تساعد البيانات المفتوحة القطاع الخاص على :
• الوصول السريع إلى البيانات،
• تطوير منتجات وخدمات جديدة باالعتماد على
البيانات المفتوحة (إعادة استخدام البيانات)
• إنشاء شركات ناشئة جديدة

• تقديم خدمات تعتمد على البيانات Data-as-
Service

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة
تساعد البيانات المفتوحة األفراد على :
• االطالع على البيانات (شفافية ومعلومات)،
• فرص عمل جديدة (تطوير تطبيقات مبتكرة باالعتماد
على البيانات المفتوحة)  -في عام  ،2020تم توفير

Open Data
in NYC

 100,000فرصة عمل في دول االتحاد األوربي

• النقاش والمشاركة مع الحكومة باتخاذ القرارات
• توفير الوقت والتكاليف (وخاصة في قطاع النقل )

الهدف التاسع :الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
تعزيز الصناعة واالبتكار ودعم الوصول إلى المعلومات والخدمات

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة
الهدف السادس عشر :السالم والعدل والمؤسسات القوية
تساعد البيانات المفتوحة القطاع العام على :
• االطالع على البيانات الخاصة بالمؤسسات واإلدارات العامة بسهولة – وربما إعادة استخدام
هذه البيانات
• تحقيق بعض اإليرادات من البيانات المفتوحة
• توفير تكاليف  :فقد وفر استطاع االتحاد األوربي توفير حوالي  1.7مليار يورو خالل الفترة بين
 2016و  2020بالنسبة لإلدارات العامة ببلدان اإلتحاد األوروبي

• الشفافية تساهم في تخفيض الفساد والتهرب من الضرائب
• أتاح مشروع "مساعدة مفتوحة" في السويد من بيان آليات تقديم المساعدات والحاصلين على
هذه المساعدات ،ومكن المشروع من تحسين كفاءة اإلدارة وتقليص الفساد بقيمة  1.6مليار
دوالر سنويا.

األبعاد التنموية للبيانات المفتوحة
الهدف الثالث :الصحة الجيدة والرفاه
• تقديم خدمات صحية فعالة وأكثر قابلية للمساءلة
كان للبيانات المفتوحة أثر إيجابي خالل جائحة COVID-19
• بيانات مفتوحة حول انتشار المرض والشفاء منه والتوزع
الجغرافي للمصابين ساعدت الباحثين في المجال الصحي على
إجراء الدراسات
• وساعدت الحكومات في اتخاذ القرارات المالئمة

• ساهمت في تعزيز الثقة بين المواطنين الحكومة

أمثلة  :البيانات المفتوحة في بلدية لندن
وفقا لدراسة أعدها مكتب الدراسات Deloitte
 600تطبيق هاتف جوال (ال تتبع الشركة)
 500فرصة عمل مباشرة
 230فرصة عمل غير مباشرة
تم توفير بين  90و  130مليون جنيه سنويا
Source : http://content.tfl.gov.uk/deloitte-report-tfl-open-data.pdf
( ~200مليون دوالر)
• توفير الوقت على المسافرين
• تقليص الكلفة على شركة النقل،
• إيجاد فرص عمل جديدة

أمثلة :البيانات المفتوحة في تونس
برنامج أنشر
Informini.org

data.transport.tn,
agridata.tn,
openbaladiati.tn

بلديّة بوعرادة نجحت في جلب موارد إضافيّة
لميزانيّة البلديّة تقدّر بحوالي  90ألف دينار
تونسي بفضل البيانات المفتوحة ( 30ألف
دوالر) وذلك بعد نشر قائمة إسميّة لألشخاص
الذين لديهم ديون لدى البلديّة

شكرا الستماعكم
د .نبال إدلبي
Email: idlebi@un.org

