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الملخص
تعتبر البيانات الكبيرة ُ Big dataمنتج من العصر الرقمي واإلنفجار المعلوماتي الذي يتسم به عالمنا
الحالي ،وتتميز البيانات الكبيرة -بصفتها ظاهرة ثقافية وتكنولوجية وعلمية -بحجمها الهائل ،وسرعة
تكونها العالية وتنوع مصادرها وصيغها .إن هذا النوع من البيانات هو ثروة كامنة للمؤسسات اإلحصائية
الرسمية ،يتطلب اإلستفادة منها توفير أدوات وإمكانيات وطرق تفكير غير تقليدية.
تستعرض الورقة مفهوم البيانات الكبيرة ،ووتيرة نموها ،وكذلك تطرقت لفحص أهمية االستفادة منها في
سياق عمل المؤسسات اإلحصائية الرسمية ،وقد تم تطبيق دراسة حالة لنظام إدارة المعلومات المكانية في
فلسطين ).(GeoMOLG
تناول القسم المتعلق بالتحديات مجموعة من الجوانب التشريعية والمالية واالدارية والمنهجية والتكنولوجية
ذات العالقة.
وقد اشتملت الورقة على تحليل لوضع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والبيئة الناظمة لعمله ،مع
التركيز على مجاالت االستفادة ومصادر البيانات والمتطلبات الالزمة لتنفيذ مشاريع البيانات الكبيرة.
تعتبر نتائج الورقة خطوة على طريق إستكمال مجموعة من البحوث التفصيلية تمهيدا إلتخاذ قرارات على
المستوى الهيكلي لألجهزة اإلحصائية المهتمة بإستخدام البيانات الكبيرة ،وما سيرفدها من بيئة قانونية
داعمة ،بهدف تحفيز االستثمار األمثل للبيانات الكبيرة من حيث تحويلها الى معلومات مفيدة في وقت
قياسي ،لخدمة المواطنين والباحثين وصانعي القرار.
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Abstract
As an educational, technological and cultural phenomena, big data considers as
a freshly product of informational revolution due to its huge size, the high speed
of formation and variety of its sources and formats. This type of data is a latent
wealth of official statistical institutes in case of adaptation, but to do this, there
is an urgent need to for specific tools, possibilities and non traditional ways of
thinking.
This paper reviews the concept of the big data, examining the importance of
benefiting of such data.
The paper also examine the importance of taking advantage of big data in the
context of the work of NSO's.
It has been applied to the case study of spatial/geographical information
management system in Palestine (GeoMOLG).
The challenges section dealt with a set of associated legislative, financial and
administrative, methodological and technological aspects
The paper included an analysis of the current status of the Palestinian Central
Bureau of Statistics and the environment governing its work, with a special
focus on utilization of data sources and requisites needed to implement projects
of large data
The paper results are considered as a step to continue with other detailed
researches in preparation for structural level decisions for NSO's to provide a
supportive legal environment to encourage the optimal investment in big data
through transforming it to a valuable information in optimal time to serving
researchers, decision makers and other users.
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 .1مقدمة
قبل حوالي ألفين وثالئمائة عام وقف بطليموس الثاني حائرا مهموما ً متسائال عن الكيفية التي يمكن أن تتيح
لجمهور المستفيدين الوصول الى ضالتهم المنشودة في الوقت المطلوب ،أمام جبل المعلومات ال ُمكدسة
الذي قوامه تسعمائة الف مخطوطة من ورق البردى تحويها مكتبة االسكندرية التي كانت تمثل مركز
معارف العالم في ذلك العصر ،قام بطليموس الثاني بعرض المعضلة على العالِم متعدد المواهب:
(زينودتس) ،الذي توصل بعد تفكير طويل وعمل مضن الى الحل من خالل فهرسة جميع مقتنيات المكتبة،
وبالتالي تسهيل الوصول الى الكتاب المالئم في الوقت المالئم.1
في القرن السادس عشر إبتكر الفلكي الدانماركي (تايخو براهي) أجهزة كانت هي األكثر تطورا في
عصره ،إستخدمها لرصد حركة الكواكب ،وكدس من خالل هذا الرصد -على مدار معظم سنوات عمره-
كميات ضخمة من البيانات توثق حركة الكواكب ،2وبعد موته المفاجئ قام تلميذه (يوهانس كبلر) بمعالجة
بيانات تايخو ،مما سمح له بوضع القوانين الدقيقة التي تحكم حركة الكواكب وإكتشاف طبيعة نموذج
النظام الشمسي.3
في ثمانينات القرن التاسع عشر قدر مكتب التعداد األمريكي زمن معالجة بيانات التعداد التالي ()1981
بأكثر من عشر سنوات ،وذلك بسبب تضخم عدد السكان والتفاصيل اإلضافية التي تحويها استمارة التعداد.
لحل هذه المعضلة إخترع (هوليريث) اآللة التي ُعرفت بإسمه ،وأستمرت في العمل بعد ذلك لحوالي مائة
عام :آلة الجدولة االلكتروميكانيكية التي صممها خصيصا للمساعدة في تسريع معالجة البيانات ،وكانت
النتيجة هي االنتهاء من تجهيز البيانات خالل سنتين.4
في تموز/يوليو من العام  1881ظهر مفهوم البيانات الكبيرة للمرة األولى في مقالة أعدها باحثين من
وكالة "ناسا" ورد فيها أن التمثيل البصري يثير تحديات ألنظمة الحاسوب بسبب ضخامة مجموعات
البيانات التي ال تتسع لها الذاكرة الرئيسية ،وال القرص الصلب ،ووصفت المقالة هذه الظاهرة بـ "مشكلة
البيانات الكبيرة".5
لقد تطور المفهوم الحديث للبيانات الكبيرة بعد ظهوره األول في العام 1881؛ ليحمل دالالت ُمركبة تصف
هذه الظاهرة الثقافية-التكنولوجية ،التي يمكن تعريفها على النحو:
6
"بيانات متكدسة ،لها من الضخامة والتعقيد ما يحول دون القدرة على معالجتها بإستخدام أدوات برمجية
تقليدية".
من المفيد أن نالحظ االرتباط بين المفهوم الحديث للبيانات الكبيرة والسياق التاريخي لها:
 جبل المعلومات المكدسة العصية على المعالجة في مكتبة االسكندرية القديمة والتي تم الوصول الى حلمبُتكر لمشكلتها من خالل الفهرسة
 البيانات الضخمة التي كدسها (براهي) فقام (كبلر) بمعالجتها وتحويلها الى معرفة نافعة على شكلقوانين ونموذج للنظام الشمسي
 بيانات التعداد األمريكي الضخمة التي إبتكر (هوليريث) حال خالقا للتسريع في عملية معالجتها البيانات المتكدسة الضخمة المعقدة في عصرنا الحديث والتي تحتاج إلى وسائل غير تقليدية الستخراجمعلومات قيمة منها في زمن قصير
يبقى التأكيد على أن ما ينطبق على البيانات العادية ينطبق على البيانات الكبيرة من حيث أنها الوسيلة
وليست المبتغى ،إنها أداة تكون ناجحة فقط في حال القدرة على استخالص معلومات ومعرفة فعالة منها؛
إلتخاذ القرارات السليمة بناءا عليها ،وبغير ذلك ستبقى مجرد أكوام من األعداد ال يفهمها؛ وبالتالي ال
يستفيد منها أحد.
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 .2خصائص البيانات الكبيرة
ُ
للبيانات الكبيرة العديد من الخصائص/األبعاد ،أختصرت في معظم المراجع بكلمات تبدأ بحرف  Vباللغة
االنجليزية ،هي الحجم  Volumeوالسرعة  Velocityوالتنوع Variety
 1.2الحجم Volume
"تتمدد البيانات لتمأل المساحة المتاحة للتخزين" ،إنطبق هذا القول المأثور على عالمنا الرقمي خالل
السنوات الماضية.
ُ
ق العالم بطوفان من البيانات نتجت بشكل أساسي عن تسارع وتيرة الرقمنة )(digitization
غر َ
أ ِ
واالنتقال من عصر تشبيك الحواسيب إلى عصر تشبيك األشياء ) (Internet of Things IoTوالتوليد
الذاتي للبيانات من قبل اآلالت -بعد برمجتها -دون تدخل البشر.
تقوم مؤسسة البيانات الدولية  IDCبإصدار دراسات منذ العام  2111حول كمية المعلومات االلكترونية
التي تم إنشاؤها أو إلتقاطها أو تكرارها في جميع أنحاء العالم خالل كل سنة  ،وتطلق المؤسسة على هذه
المعلومات إسم "العالم الرقمي"  .Digital Universeيبين جدول  1النمو في حجم هذه المعلومات خالل
السنوات :2121-2112
جدول  :1تطور نمو العالم الرقمي 2020-2002
حجم العالم الرقمي
السنة
(زيتا بايت )
0.130
2005
0.180
2006
0.281
2007
0.470
2008
0.800
2009
1.227
2010
1.800
2011
2.800
2012
4.400
2013
5.900
2014
7.910
2015
44.000
2020
* بيانات تقديرية.

إقتصرت الكثير من المراجع على ذكر أول ثالث كلمات بإعتبارها سمات مميزة للبيانات الكبيرة ،إال أن مراجع أخرى أضافت خصائص إضافية
مثل الدقة .Veracity
يشير هذا المفهوم الى ربط طيف واسع من المعدات والحيوانات والبشر مع شبكة اإلنترنت ،وتواصلها هذ اشأشياء مع ،ا ،ويؤر لوالدة هذا العصر

في لحظة وقعت بين العامين  ،2118-2119وذلك عندما تخطى عدد "االشياء" المربوطة باالنترنت عدد سكان العالم.
يشمل ذلك حساب أو تقدير المعلومات الرقمية سواء كانت مخزنة أو غير مخزنة.

 1زيتا بايت = ألف إكسابايت = مليون بيتابايت = مليار تيرابايت = تريليون جيجابايت = كوادريليون ميجابايت = كوينيتليون بايت.
مالحظة :تم إستخدام النظام العشري في البادئات الوارد ذكرها في هذ الدراسة وليس النظام الثنائي ،وذلك بما يتوافق مع المنهجية المستخدمة من
قبل مؤسسة  IDCوجامعة كاليفورنيا-بيركلي ،وشركة إنتل.
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يمكن تجسيد هذا النمو بصريا ً من خالل الشكل  1التالي:
شكل  :1تطور نمو حجم العالم الرقمي خالل االعوام :2020-2002

عند ربط حجم العالم الرقمي بعدد السكان ،يمكن حساب نصيب الفرد في العالم من المعلومات الرقمية:
 1.19تيرابايت /فرد في العام  ،2112للمقارنة :أنتج الجنس البشري ما مجموعه  1.112زيابايت من
المعلومات ،وذلك منذ بزوغ فجر الحضارة حتى نهاية العام .72113
يستدعي هذا اإلنفجار المعلوماتي من حيث الحجم ،الحاجة الى إستخدام مقاربات وأدوات برمجية غير
تقليدية ،بهدف امتالك القدرة على المعالجة والتحليل للبيانات ،وبالتالي الحصول على إستخالصات مفيدة
وذات قيمة.
 2.2السرعة Velocity
هي المعدل الزمني الذي يتم فيه إنشاء وتخزين وتحليل البيانات وتمثيلها بصريا ً.8
فيما يلي إحصاءات متنوعة تعطي فكرة عن السرعة التي تتولد فيها البيانات:
9
 في كل يوم تُنتج اجهزة الهواتف الخليوية بمفردها بيانات حجمها  2111تيرابايت . في كل يوم يجمع موقع فيسبوك  211تيرابايت من البيانات تحمل  2.2مليار محتوى معلوماتي و 2.1مليار نقرة إعجاب و  311مليون صورة ،وقد بلغ حجم الصور ولقطات الفيديو المخزنة لدى الموقع في
العام  2112أكثر من  111ألف تيرابايت.10
 تتعامل شركة  AT&Tمع مستودعات هائلة من المعلومات ولدتها الشبكات والزبائن ،وفي اليوم الواحديتم توثيق مليارات الحركات المكانية-الزمانية والسجالت بمختلف أنواعها 11في قاعدة بيانات تُعتبر من
األضخم في العالم ،بحجم  323تيرابايت ،حيث ينضوي ضمن قاعدة البيانات هذه مجموعة من الجداول
يحوي أكبرها  839مليار سجل.12

يتيح التيرابايت الواحد تخزين مليون رواية حجم كل منها  111صفحة ،أو مليون صورة حجم كل منها  1ميجابايت ،أو  311ساعة تسجيل فيديو
ذو جودة عادية ،أو  11ألف ساعة من التسجيل الصوتي ،أو  13239قرص مدمج بسعة  021ميجابايت.
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معظم البيانات تُنتج في الوقت الحقيقي أو في وقت قريب من الوقت الحقيقي ،بمعنى أن الظاهرة يتم
توثيقها أثناء حدوثها تقريبا ً.
إن التدفق السريع للبيانات يفوق في بعض االحيان قدرة أجهزة المؤسسة على التخزين ،مما استدعى
الحاجة الى ظهور تقنية جديدة يتم فيها تحليل البيانات قبل تخزينها ،وهو ما يطلق عليه التحليل داخل
الذاكرة
14 13
.
in-memory analytics
يضاف لما سبق أن طبيعة األعمال في كثير من المؤسسات تستدعي إستخالص المعلومات المفيدة من
البيانات في الوقت الحقيقي  real-timeأو في وقت قريب من الوقت الحقيقي لحدوث الظاهرة.15
 3.2التنوع Variety
تتضمن البيئة التقليدية إلدخال ومعالجة البيانات التعامل مع بُنية  structureمحددة لها ،مما يُسهل إدارتها
ضمن قاعدة بيانات عالئقية .Relational Database Management
أما البيانات الكبيرة فهي تتنوع من حيث احتوائها على بيانات تقليدية ذات بنية محددة Structured
وبيانات ال بنيوية  unstructuredوبيانات شبه بنيوية  .16 semi structuredإضافة الى تنوع مصادر
هذه البيانات.
فالبيانات البنيوية  Structured Dataهي تلك ال ُمنظمة والمعرفة في هيكلية محددة بإستخدام قاعدة بيانات
عالئقية أو جداول ممتدة ومحددة في حقول ثابتة وأعمدة وسطور ،18 17وقد طغى إستخدامها في عصر ما
قبل البيانات الكبيرة ،وما زال هذا االستخدام قائما .ينطبق هذا التعريف على بيانات المؤسسات اإلحصائية
من مسوح وتعدادات وسجالت إدارية.
يشير مصطلح البيانات الالبنيوية  Unstructured dataالى البيانات التي قلما تمتلك هيكلية محددة مسبقا
مثل الصور والتسجيالت الصوتية والمرئية ورسائل البريد االلكتروني والوثائق والنصوص الحرة
وغالبا ما يقوم ال ُمستخدم بتوليدها .من المتوقع أن تزيد نسبة هذا النوع من البيانات في السنوات القادمة،
مقارنة مع النوع األول.
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أما البيانات شبه البنيوية  Semi structured dataفهي بيانات مماثلة لالبنيوية بإستثناء احتوائها على
معلومات توصيفية تساعد على تحليلها مثل البطاقات التعريفية .20Tags
لقد تفوقت نسبة البيانات الالبنيوية في العالم على مجموع النوعين اآلخرين ،كما هو موضح في شكل .2
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شكل  :2التوزيع النسبي ألنواع البيانات
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مما سبق يتضح بأن البيانات الكبيرة قد تتواجد بشكل منظم سهل التفسير حسب قاموس بيانات محدد وقد
تتواجد بشكل شبه منظم بسبب تنوع البيانات وقد تكون غير منظمة نهائيا مما يصعب فهمه والتعامل معه.
بناء على هذه الصفات فان البيانات الكبيرة تحتاج الى وسائل وأدوات جديدة ومختلفة وغير تقليدية لجمعها
وتنظيفها وإدارتها ومعالجتها وتحليلها بطريقة فعالة.
يثار نتيجة للخصائص السابقة سؤال حول متى تُصنف البيانات على أنها كبيرة/ضخمة؟
اإلجابة هنا نسبية وفقا لعوامل عديدة منها البنية التحتية التي تمتلكها المؤسسة من ُمعدات وبرمجيات ،مع
ذلك فإن البيانات تعتبر كبيرة/ضخمة إذا فاقت سعتها التخزينية إمكانيات جهاز الحاسوب المنفرد ،بحيث
يكون هناك حاجة لتوزيعها على عدة أجهزة ،وإذا كان هناك حاجة إلستخدام برمجيات متطورة/غير
تقليدية مثل  Hadoopإلدارتها بكفاءة وفعالية.
عند استقصاء الوضع في فلسطين وربطه مع التعريفات السابقة ،يتضح بأن هناك مؤسسات عديدة لديها
بيانات كبيرة –بغض النظر عن استخدامها -منها :وزارة الحكم المحلي ،شركات الهواتف النقالة ،شركة
الكهرباء ،مصلحة المياه ،وزارة النقل والمواصالت ،وزارة الصحة والمستشفيات المركزية.
 .3أهداف االستخدام والفائدة واالهمية
ال تزال تداعيات ظاهرة البيانات الكبيرة في بداياتها ،من حيث االستفادة منها بالطرق االمثل ،حيث تشير
الدراسات إلى أن نصف بالمائة فقط من حجم العالم الرقمي في العام  2112قد وجد طريقه للتحليل بأي

التقريب الى مئة من عمل الباحث.
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صورة من الصور ،في حين أن ربع هذا العالم الرقمي فيه إمكانيات كامنة إلستخراج معلومات
واستخالصات مفيدة منه.21
إن الهدف االساسي من استخدام البيانات الكبيرة هو إتاحة قدرة عالية على تحليل [وربط] طيف واسع
ومتنوع من البيانات من مختلف المصادر 22بسرعة عالية مما يساعد على إتخاذ قرارات سليمة في الوقت
المناسب ،وتقليل التكلفة ،وتحسين المنتجات والخدمات ،23وزيادة العائدات ،بما يعنيه كل ذلك من زيادة في
كفاءة عمل المؤسسة وتوفر أفضلية تنافسية لديها.
بتطبيق ما سبق في السياق اإلحصائي فإن الهدف من استخدام البيانات الكبيرة يتمثل في كونها مصدر
كبير لبيانات االحصاءات الرسمية وغير الرسمية يمكن االستفادة منها لما تتمتع به من سرعة إنتاج عالية
(لحظية) وتنوعها وتوفرها بحجم كبير والتي يمكن استثمارها إلنتاج احصائيات فعالة تصف الواقع
بصورة لحظية وسريعة تساعد صانعي القرار على التعديل الفوري والتطوير السريع للعمليات والفعاليات
الحياتية المرتبطة بتلك البيانات الكبيرة.
يمكن تلخيص فوائد االستخدام بإنتاج إحصاءات أفضل من حيث الوقتية والصلة بالواقع ،بكفاءة سعرية
عالية ،باإلضافة الى تخفيف العبء على المبحوثين.24
على صعيد المؤسسات اإلحصائية فإن أهمية البيانات الكبيرة تعود الى كونها مصدر كبير وجديد
لإلحصاءات الرسمية وغير الرسمية يمكن االستفادة منها باإلضافة للمصادر التقليدية من سجالت ادارية
(بعضها بيانات كبيرة) وبحث ميداني باإلضافة الى أن البيانات الكبيرة يمكن أن توفر احصائيات جديدة لم
يكن باإلمكان الحصول عليها بالمصادر التقليدية.
يشمل استخدام البيانات الكبيرة في المؤسسات اإلحصائية قائمة متنوعة من التطبيقات منها:
 إطار المعاينة أو إنشاء سجل :تعريف وحدات المجتمع أو توفير معلومات مساعدة مثل المتغيراتالطبقية
 تعويض كلي للبيانات :استبدال بيانات بالكامل بديال عن مسح معين تعويض جزئي للبيانات لمجموعة من المجتمع :تقليص حجم عينة المسح تعويض جزئي لبعض المتغيرات :تقليص طول استمارة المسح أو إغناء المسح ببيانات أكثر دقة تعويض متغيرات مفقودة المعالجة :المساعدة في إكتشاف وعالج االخطاء الربط مع بيانات أخرى :إغناء مجموعات البيانات بمتغيرات أخرى توكيد البيانات :فحص دقة وإتساق بيانات المسح توليد رؤى تحليلية جديدة :تحسين قياس ووصف ظواهر اقتصادية واجتماعية25
 تحسين الكفاءة التشغيلية والفعالية .4فحص جدوى مشاريع البيانات الكبيرة
إن فحص جدوى استخدام البيانات الكبيرة في مشاريع معينة يحتل أهمية حيوية قبل إتخاذ قرار نهائي
بالتنفيذ ،خصوصا في حال توفر بيانات تقليدية.
من الضروري أن يستند تحليل الجدوى الى احتياجات المؤسسة وطبيعة أعمالها وال ُمحددات الداخلية
والخارجية المتعلقة بهذه األعمال.
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فيما يتعلق بالمؤسسات اإلحصائية فإن قرار استخدام مصدر معين من مصادر البيانات الكبيرة ،يجب أن
يأتي نتيجة دراسة متأنية إلحتياجاتها الفعلية واآلفاق المستقبلية التي يؤسس لها هذا االستخدام ،وإمكانية
تحسين المخرجات اإلحصائية ضمن معادلة التكلفة مقابل المنافع ،وإمكانية الدمج مع بيانات أخرى،
ومساهمة المصدر الجديد في تخفيف العبء عن المستجوبين ،ومدى استدامته ،باإلضافة الى تلبيته لمعايير
الجودة مثل الدقة والصلة بالواقع والوقتية.26
 .2التجارب الدولية
لعب القطاع الخاص وشركات االعمال دورا رياديا في التجارب التي حدثت لالستفادة من البيانات الكبيرة
وذلك لتعزيز تسويق المنتجات وزيادة األرباح وتحسين الخدمات.
في القطاع الرسمي والحكومي يندر وجود تجارب ناضجة ومكتملة في مجال االستفادة من البيانات الكبيرة
وإنما هي محا والت الستكشاف مجاالت وأفاق االستفادة العملية منها كمصدر اضافي إلنتاج االحصاءات
الرسمية .لتوحيد هذه الجهود وتعزيز االستفادة منها ومشاركة المعرفة والخبرة قامت اللجنة االحصائية في
األمم المتحدة (بصفتها المسؤولة عن االحصاءات الرسمية في العالم) باألنشطة التالية:
 خالل اجتماعها في الدورة  42سنة  2114اقرت اللجنة االحصائية بأهمية البيانات الضخمة كمصدرحيوي للبيانات االحصائية
 في شهر أيار  2114قامت اللجنة االحصائية بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتعامل مع مواضيع البياناتالضخمة بحيث تكون هي العنوان الرئيسي للجنة االحصائية في هذا المجال
 اجتمعت لجنة الخبراء في شهر تشرين أول  2114 /في بكين-الصين مباشرة بعد انعقاد المؤتمر الدوليالذي ناقش استخدام البيانات الضخمة في االحصاءات الرسمية
 قامت الشعبة االحصائية باالمم المتحدة ) (UNSDبالتعاون مع اللجنة االقتصادية لألمم المتحدة فياوروبا ( )UNECEبإجراء مسح عن البيانات الضخمة والمشاريع في هذا االطار.
فيما يلي عرض لمشاريع ذات عالقة مصدرها المسح المشار إليه:
 تطوير مناهج ونماذج التدريب على استخدام البيانات الكبيرة لإلحصاءات الرسمية: UNESCAP/يهدف هذا المشروع الى تطوير مناهج تحدد احتياجات بناء القدرات المتعلقة بفهم وتقييم استخدام البيانات
الكبيرة في اإلحصاءات الرسمية ،خصوصا في بلدان آسيا والمحيط الهادئ ،وذلك استنادا الى تقييم
معارف ومهارات الموارد البشرية لهذه البلدان.
 مشاريع متعددة في مجال بناء القدرات التمثيل البصري للبيانات الكبيرة Data Visualization البرمجة اآللية في استخراج المحتوى من نصوص البيانات الكبيرة إنتاج إحصاءات الحصاد باالعتماد على صور االقمار الصناعية إنتاج إحصاءات زراعية باستخدام بيانات االقمار الصناعية واالستشعار األرضي الكشف عن المساكن غير المأهولة/االحصاء البريطاني :يستخدم هذا المشروع عدادات قياس كميةالكهرباء لتقدير عدد المساكن غير المأهولة
 بيانات الهاتف المحمول اإلجمالية لتحديد أنماط التنقل/االحصاء البريطاني تحليل بيانات تويتر/االحصاء المكسيكي :يتم في هذا المشروع قياس الرفاه الشخصي من خالل تحليلالمحتوى ،والحصول على معلومات ذات عالقة بالتنقل والسياحة من خالل تحليل الموقع
 استخدام خاصية نظام تحديد الموقع العالمي  GPSال ُمضمنة في الهواتف النقالة إلنتاج تقديرات سكانية إنتاج مؤشرات قصيرة المدى ذات عالقة بميزانية االسرةالقائمة تشمل المشاريع المخطط لها أو المنفذة فعليا.
اللجنة االقتصادية واالجتماعية آليسيا والمحيط الهادئ.
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 التسجيل النقدي عبر االنترنت من متاجر البيع بالتجزئة/االحصاء الصيني مؤشرات ذات عالقة بميول االفراد/االحصاء الصيني :يستند هذا المشروع الى بيانات مصدرها رسائلالتواصل االجتماعي
 احصاءات بيئية بما في ذلك حساب المنبعثات جرد المباني غير السكنية (دراسة جدوى) /االحصاء الكندي االنترنت كمصدر بيانات الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل الشركات والمؤسساتالعامة/االحصاء االيطالي
 تحليل المنهجيات المتعلقة باستخدام االنترنت/يوروستات احصاءات اسعار المستهلك/يوروستات استخدام االنترنت في تقدير الوظائف الشاغرة مشاريع إنتاج إحصاءات سياحة استنادا الى تحديد مواقع الهواتف النقالة ،والكاميرات على الحدود27
 مؤشرات كثافة المرور استنادا الى بيانات مجسات االستشعار .6التحديات
يثير استخدام البيانات الكبيرة تحديات عديدة تشمل الجوانب التشريعية والخصوصية والمالية واالدارية
والمنهجية والتكنولوجية.28

 1.6الجوانب التشريعية
تمنح التشريعات في بعض البلدان الحق في الوصول إلى بيانات المنظات الحكومية وغير الحكومية ،وفي
بلدان أخرى يقتصر هذا الحق على الوصول إلى بيانات المنظمات الحكومية فقط ،مما يؤدي إلى تقييد هذا
الوصول.29
بغض النظر عن هذا التباين ،فإن مواكبة عصر البيانات الكبيرة يحتاج الى تطوير جذري في التشريعات
التي تحكم عمل المؤسسات اإلحصائية ومختلف المنظمات العاملة في بلدان العالم ،بحيث تعكس هذه
التشريعات طبيعة نشوء وتدفق واستخدام البيانات.
فيما يتعلق بفلسطين فإن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني هو السلطة الرسمية المخولة بموجب أحكام
القانون بطلب البيانات الخاصة بعمل اإلحصاءات الرسمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،
والمصالح االقتصادية الخاصة.30
 2.6الجوانب المتعلقة بالخصوصية (السرية)
تُعرف الخصوصية عادة باعتبارها حق األفراد في السيطرة والتأثير على كشف المعلومات المتعلقة بهم.
بالتوازي مع المؤسسات التي ترغب في حماية قدرتها التنافسية وحماية زبائنها.
تثير البيانات الكبيرة إشكالية مفادها أن مستخدمي البيانات واألجهزة الذين يعتبروا مصدر أساسي لتوليد
البيانات ،هم على األرجح غير ُمدركين لإلستخدامات التي يمكن أن ينتج عنها توليد بياناتهم.31
تض َمن المادة  11من قانون اإلحصاءات العامة الفلسطيني لسنة  2111سرية البيانات الفردية بجميع
أنواعها .32كذلك اعتمد مجلس الوزراء الفلسطيني في العام  2112تبني فلسطين رسميا للمبادئ األساسية
لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ،يتعلق المبدأ السادس بالسرية
(الخصوصية) ،وينص على أنه "يتعين إضفاء السرية التامة على البيانات المتعلقة باألفراد التي تجمعها
الوكاالت اإلحصائية ألغراض إعداد اإلحصاءات ،سواء تعلق ذلك بأشخاص طبيعيين أو معنويين،
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ويتعين استخدامها بالضرورة في األغراض اإلحصائية "33وفي سياق تطبيق القانون والمبدأ السابقين،
حدد الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في وثيقة "ميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية"
الكيفية التي يتم فيها تحقيق مبدأ سرية البيانات.
 3.6الجوانب المالية
من المرجح أن تلعب التكلفة دورا أساسيا فيما يتعلق بالحصول على البيانات الكبيرة من القطاع الخاص،
خصوصا في ظل غياب تشريعات ُملزمة في هذا الشأن.
لذا فإن حسابات الكفاءة السعرية يجب أن تكون هي العامل األساسي في اإلختيار الصحيح ،من حيث
تحقيق التوازن بين الجدوى وضمان الجودة (مثل الوقتية والدقة واالتساق وسهولة الوصول) وتخفيف
العبء عن المستجوبين في مقابل تكاليف الحصول على البيانات ومتطلبات معالجتها.34
إن مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة بين األجهزة اإلحصائية والقطاع الخاص من الممكن أن يساهم في
تقليص هذه النفقات جذريا.
 4.6الجوانب اإلدارية
البيانات الكبيرة لإلحصاءات الرسمية تعني مزيد من المعلومات الواردة التي تخضع لسياسات وتوجيهات
بشأن إدارة هذه المعلومات وحمايتها.
يتعلق التحدي اإلداري اآلخر بالموارد البشرية ،35فعلم البيانات الكبيرة أكثر تطورا في القطاع الخاص منه
في األجهزة اإلحصائية ،مما يستدعي قيام هذه االجهزة باالستثمار في بناء قدرات العاملين لديها ،إضافة
الى بناء قاعدة معلومات القدرات المتعلقة بالبيانات الكبيرة على المستوى الوطني.
 2.6الجوانب المتعلقة بالمنهجيات
يقوم اإلحصائيون في عالم البيانات التقليدية بتعريف مجتمع الهدف ومجتمع المسح ،وبناء إطار المعاينة
للوصول الى هذا المجتمع ،وسحب العينة ،وجمع البيانات ،الى آخر الخطوات الالزمة لتنفيذ المسح
ومعالجة ونشر البيانات.
وكأنهم بذلك ينشئون صندوق ويملئونه بالبيانات بطريقة ُمنظمة جدا ومسيطر عليها تماما.
في عالم البيانات الكبيرة فإن هذه البيانات هي التي تأتي أوال بسماتها الضخمة والسريعة والمتنوعة ،وعلى
اإلحصائي أن يتكيف مع طبيعتها ويستخدم أدوات جديدة تتالئم معها ،أي أنه يجب أن يفكر خارج
الصندوق.
تستدعي الجوانب المتعلقة بالمنهجيات ضرورة التحليل السريع (إن لم يكن في الوقت الحقيقي) لبيانات
ضخمة جدا ،وإجتراح أساليب قادرة على دمج المعلومات التي استخرجت في العملية اإلحصائية ،مثل
الربط على نطاق واسع بين مجموعات البيانات الكبيرة المختلفة ،والوصول الى نتائج ذات موثوقية عالية
عند تطبيق هذه االساليب على مجموعات البيانات الكبيرة جدا.
إن استخدام البيانات الكبيرة في المؤسسات اإلحصائية يوجب استخدام تقنيات جديدة تستجيب لمجموعة من
التحديات مثل:
 قياس جودة المخرجات الناتجة عن بيانات خارجية يصعب إدارتها قيمة البيانات الواردة من المصادر الخارجية36
 صعوبة دمج المعلومات متعددة المصادر11

 6.6الجوانب التكنولوجية
إن تحسين سرعة الوصول الى البيانات اإلدارية يتطلب إستخدام مكثف لواجهات برمجية معيارية؛ مما
يتيح اإلمكانية لربط تطبيقات إلتقاط البيانات ومعالجتها مباشرة من مصادرها االدارية
إن جمع البيانات في الوقت الحقيقي (أو في زمن قريب من الوقت الحقيقي) يُعظم االستفادة ويفتح فرص
جديدة للجمع بين البيانات اإلدارية مع البيانات عالية السرعة القادمة من مصادر مختلفة أخرى ،مثل:
 البيانات التجارية (معامالت بطاقات االئتمان ،حركة المعامالت ،المبيعات ،وما إلى ذلك أجهزة التعقب (الهواتف النقالة ،نُظم تحديد الموقع العالمي  ،GPSكاميرات المراقبة ،تطبيقات) وأجهزةاالستشعار (المرور ،األرصاد الجوية ،التلوث ،الطاقة)... ،
 وسائل اإلعالم االجتماعي (تويتر ،الفيسبوك )... ،ومحركات البحث على االنترنت.في عصر البيانات الكبيرة ،فإن النموذج الجديد يستند الى إمكانية جمع ودمج البيانات من مختلف االنواع
والمصادر وتجميعها إلنتاج معلومات جديدة ،يثير هذا النموذج تحدي إضافي في المستقبل ،وفي حال
تحققه من خالل الربط بين المصادر التقليدية للبيانات مثل المسوح والسجالت اإلدارية مع مصادر البيانات
الكبيرة ،فإنه يوفر فرصة كبيرة للوصف الذكي لسلوكيات المجتمعات.37
 .7الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
تتمثل رسالة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في "إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية المتسقة،
الموضوعية ،ذات الجودة العالية وفي الوقت المناسب ،لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين
على المستوى الوطني والدولي في إطار من الشفافية وبطريقة مناسبة باالعتماد على أفضل الممارسات
اإلحصائية".38
ترتبط أهمية استخدام البيانات الكبيرة لدى الجهاز بتحقيق ما ورد في رسالته من حيث تلبية حاجات
المستخدمين في وقت أقصر مما تحتاجه الطرق اإلحصائية التقليدية (تحسين الوقتية) ،وتوقع االحتياجات
المستقبلية لهم وتوفيرها بإستخدام أحدث الطرق.
 1.7مجاالت االستفادة
يمكن تلخيص مجاالت االستفادة وأسباب التوجه نحو استخدام البيانات الكبيرة من وجهة نظر الجهاز بما
يلي:
 تحديث عملية اإلنتاج اإلحصائي المشاركة في تطبيق سياسة الحكومة المتعلقة بمجتمع المعلومات تلبية متطلبات توفير مؤشرات جديدة مثل مؤشرات األهداف اإلنمائية المستدامة)Sustainable Development Goals (SDG
 توفير منتجات وخدمات جديدة تخفيض التكلفة [على المدى المتوسط] تخفيف العبء عن المستجوبين توفير إحصاءات بسرعة عالية 2.7مصادر البيانات
يدرس الجهاز في المرحلة الحالية إستخدام البيانات الكبيرة المتعلقة بمجموعة من المواضيع (مرتبة حسب
االولوية):
 .1بيانات الصور الجوية واالقمار الصناعية
 .2بيانات الهواتف النقالة
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 .3بيانات المجسات الكهربائية
 .4بيانات استشعار كثافة المرور
 .2السجالت الطبية
 .0الوسائط االجتماعية
 .1سجالت االنترنت
من المتوقع أن تساعد هذه المصادر في توفير مؤشرات مجالها استعماالت االراضي ،الصحة ،الطاقة،
النقل ،المصارف والتأمين والمالية ،التجارة العالمية ،االسعار ،البيئة ،مجتمع المعلومات ،األهداف
اإلنمائية المستدامة.
 3.7المتطلبات
يرى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن تحقيق رؤيته إلستخدام البيانات الكبيرة يحتاج الى توفير
مجموعة من المتطلبات والموارد:
 .1بناء عالقات تعاون وشراكات استراتيجية مع الجهات ذات العالقة مثل :المؤسسات اإلحصائية
االقليمية والدولية ،المؤسسات االكاديمية ،مؤسسات البحث العلمي ،مؤسسات القطاع الحكومي،
شركات الهواتف النقالةُ ،مزودي الصور الجوية وصور االقمار الصناعيةُ ،مزودي خدمات الوسائط
االجتماعية ،شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات
 .2توفير مصادر لتمويل مشاريع البيانات الكبيرة
 .3التوعية واإلعالم لجمهور المستخدمين بمختلف فئاتهم فيما يتعلق بالتحول نحو استخدام البيانات الكبيرة
 .4االستفادة من التجارب الناجحة في مجال استخدام البيانات الكبيرة في اإلحصاءات الرسمية
 .2تنظيم اجتماعات وندوات ومحاضرات لصناع القرار والقادة ،بهدف زيادة حلقة المؤيدين الستخدام
البيانات الكبيرة في اإلحصاءات الرسمية
 .0العمل على وضع لوائح واعتماد لوائح منظمة للتعامل مع خصوصية وسرية البيانات الكبيرة
 .1بناء القدرات المتعلقة بالتعامل مع البيانات الكبيرة من خالل تدريب وتأهيل العاملين في الجهاز،
واالستعانة بكفاءات خارجية إن لزم االمر ،خصوصا في المجاالت التالية :أمن المعلومات ،بنية
تكنولوجيا المعلومات ،علم البيانات ،التمثيل البصري للبيانات ،الرياضيات واإلحصاء والنمذجة ،إدارة
مشاريع البيانات الكبيرة ،هندسة البرمجيات
 .9تعميم التوجيهات واإلرشادات ذات العالقة ،على مختلف مكونات النظام اإلحصائي الرسمية ،وذلك
فيما يخص :حشد التأييد والتواصل الفعال ،الخصوصية والسرية ،الوصول للبيانات الكبيرة ،تنمية
المهارات ،إطار جودة البيانات الكبيرة ،طُرق التقدير ،تصنيف المصادر ،ربط البيانات الكبيرة مع
المؤشرات المتعلقة باالهداف االنمائية المستدامة ،استخدام بيانات الهواتف النقالة في اإلحصاءات
الرسمية ،استخدام صور االقمار الصناعية في االحصاءات الرسمية ،استخدام وسائل التواصل
39
االجتماعي في االحصاءات الرسمية
 .8دراسة حالة :نظام إدارة المعلومات المكانية في فلسطين
اتخذت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية قرارا استراتيجيا بتطوير نظام معلومات جغرافية متكامل
 GeoMOLGيُسهل الوصول للمعلومات المكانية ،وذلك بهدف تقليص الوقت والجهد والتكلفة فيما
يتعلق باإلجراءات الرسمية التي تتطلب مسبقا توفر المعلومات االساسية التي يتم بناء القرارات
والتوصيات استنادا إليها ،بما يعنيه ذلك من تقديم خدمة أفضل للمواطنين فيما يتعلق بالمعلومات المكانية

*

GeoMOLG: The Integrated Spatial Information System of the Ministry of Local Governance.
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وكذلك التسهيل على الموظفين الحكوميين من حيث الوصول الى هذه المعلومات وتزويد المواطنين بها
بأعلى جودة ممكنة وبأقصر وقت.
 1.8الفوائد المباشرة للنظام
تتمثل الفوائد المباشرة لنظام  GeoMOLGبتقليص الوقت والجهد والتكلفة في الوصول للمعلومات
المكانية ،وذلك نتيجة مباشرة لما يلي:
 .1انخفاض عدد الزيارات الميدانية بشكل ملحوظ نظرا لتوفر جميع المعلومات المكانية باإلضافة الى
صور جوية حديثة بدرجة وضوح تصل الى  22سم ،مما يمكن من قراءة الواقع بشكل دقيق
 .2تقليص الجهد الالزم للوصول للمعلومات المكانية نظرا لتوفير جميع المعلومات بصيغة الكترونية بديال
عن النُسخ الورقية
 .3تقليص وقت الوصول للمعلومات نتيجة إلمكانية الوصول إليها عبر تطبيق شبكة الكترونية يحتوي
على جميع االدوات والمهام الالزمة إلتمام العمل
تشير التقديرات األولية الى توفير سنوي مقداره  1911يوم عمل وحوالي  112ألف دوالر.
 2.8االعتبارات األساسية في تصميم النظام
تم اتخاذ عدد من االعتبارات االساسية في تصميم النظام منها:
 .1أن يشتمل على جميع المعلومات المكانية التي تتطلبها طبيعة عمل وزارة الحكم المحلي على اختالف
إداراتها ودوائرها ومديرياتها
 .2الدخول الى النظام عبر شبكة االنترنت دون أن يتطلب الوصول إليه تنصيب أي من التطبيقات أو
البرامج المتخصصة على جهاز المستخدم النهائي
 .3أن يكون سهل االستخدام بحيث يتمكن المستخدم النهائي من التدرب عليه بوقت قصير ،دون أن يكون
المستخدم النهائي خبيرا في نُظم المعلومات المكانية أو تكنولوجيا المعلومات
 .4أن يتم تغذية النظام بالبيانات األكثر دقة وتحديثا ،بحيث يضمن النظام إمكانية تحديث البيانات عبر
شبكة االنترنت
 .2أن يكون قابال للربط مع النُظم وقواعد البيانات المختلفة
 3.8مميزات النظام
 .1تعتبر تجربة الحكم المحلي هي األضخم من نوعها على المستوى الوطني بحيث تم توفير الكم األكبر
واألهم من المعلومات المكانية في موقع واحد وبأعلى قدر من الدقة
 .2تم استخدام أكثر تطبيقات االنترنت المكانية مالئمة لتسهيل الوصول للمعلومات المكانية من خالله
 .3تم استخدام تكنولوحيا ( ) ArcSDEلتمكين تحديث المعلومات في نفس الوقت من قبل عدة مستخدمين
 .4تم تصميم وتطوير النظام بالكامل من قبل فريق وزارة الحكم المحلي
 .2يعتبر نواة حقيقية إليجاد نظام معلومات مكاني موحد تشارك فيه كافة المؤسسات بحيث تتولى كل
مؤسسة من ذات االختصاص مسؤولية صيانة وتحديث البيانات المتعلقة بها
 4.8منهجية بناء النظام
تم اعتماد منهجية تتكون من خمسة عناصر لبناء نظام معلومات مكانية يستجيب بدقة الحتياجات العمل
ويحقق النتائج المتوقعة مع مراعاة التسلسل في تنفيذها ويمكن توضيحها على النحو التالي:

ArcSDE : Spatial Database Engine.
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أوال :متطلبات العمل
تم حصر المهام التي من المفترض أن يقوم بها النظام بحيث يتم استبدال األساليب التقليدية بأخرى
محوسبة ومثال ذلك تزويد النظام برقم القطعة والحوض والبلدة ألرض معينة ومن ثم الحصول على جميع
المعلومات التنظيمية الخاصة بها من عدد الطوابق المسموح بها واالرتدادات والرسوم وغيرها.
ثانيا :جمع البيانات
تم تحديد المعلومات المكانية والبيانات الالزم توفرها في النظام من أجل االستجابة للمهام والوظائف
المحددة سلفا.
أ .المعلومات التي يوفرها النظام
تم توفير المعلومات األساسية التي تتطلبها طبيعة عمل وزارة الحكم المحلي والتي يمكن إجمال أهمها على
النحو التالي:
 .1المخططات الهيكلية ( )Urban Master Planوتشمل :المخططات الهيكلية المصدقة في مناطق (أ) و
(ب) ،المخططات الهيكلية في مرحلة االعتراض في مناطق (أ) و (ب) ،المخططات الهيكلية المصدقة
في مناطق (ج) ،المخططات الهيكلية في مرحلة االعتراض في مناطق (ج) ،المخططات الهيكلية
التفصيلية ،المخططات الهيكلية الجزئية ،مخططات التعديل التنظيمي ومخططات التنظيم التفصيلي،
المخططات الكادسترائية والتي تشمل القطع واألحواض
 .2مناطق (أ) و (ب) و (ج)
 .3خرائط تصنيف األراضي حسب القيمة الزراعية (عالية ،متوسطة أو منخفضة)
 .4مناطق التنوع الحيوي ،مناطق المحميات الطبيعية ،مناطق المشاهد الطبيعية ،المواقع األثرية ،األودية،
خطوط الكنتور ،أراضي الدولة (المسجلة والمعلنة والممسوحة) ،مواقع التجمعات والضواحي ،مواقع
المباني الرسمية والخدماتية العامة ،حدود التجمعات الفلسطينية ،حدود المحافظات
 .2صورة جوية حديثة (سنة  )2114بدرجة وضوح تصل إلى  22سم وبدقة مكانية تصل إلى  21سم في
بعض المناطق
ب .أهمية الحصول على المعلومات المكانية في الواقع الفلسطيني
يوضح جدول  2بعض القرارات التي تعقب الحصول على المعلومات المكانية:
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جدول  :2القرارات/المترتبات الناتجة عن الحصول على المعلومات المكانية
المترتبات
المعلومات
المكانية
عند الحصول على تصنيف قطعة أرض معينة حسب االستعماالت المبنية في
المخططات
المخطط الهيكلي فإنه يتم تحديد عدد الطوابق المسموح بناؤها واالرتدادات
الهيكلية
واإلفرازات والرسوم والمخالفات وغيرها
مناطق (أ) و (ب) جميع األراضي الواقعة في مناطق (أ) تتبع إداريا وأمنيا دولة فلسطين بينما
األراضي الواقعة في مناطق (ب) فإنها تتبع إداريا دولة فلسطين وأمنيا الجانب
و (ج)
اإلسرائيلي ،في حين أن االراضي الواقعة في مناطق (ج) تقع تحت السيطرة
االسرائيلية كليا.
وبناءا عليه فإنه عند طلب ترخيص إلقامة مشروع أو بناء في مناطق (أ) أو (ب)
فإن الحصول على التراخيص يتم من الجانب الفلسطيني ،بينما في مناطق (ج)
فإن ذلك يتم عن طريق الجانب اإلسرائيلي.
تجدر االشارة الى أن خدمات المياه والكهرباء يتم تزويدها في مناطق (أ) و (ب)
في حال إثبات أن البناء مرخص ،أما المباني المقامة في مناطق) ج (فإنه يتم
إيصال هذه الخدمات إليها مقابل تعهد بالترخيص دون أن تتحمل الجهة المانحة
للترخيص أي تبعات لذلك
ال يسمح البناء في جميع األراضي المصنفة بأنها عالية القيمة الزراعية بينما يتم
التصنيف
دراسة كل حالة على حدا بخصوص منح تراخيص للبناء في األراضي المصنفة
الزراعي
بأنها متوسطة القيمة الزراعية ،أما فيما يتعلق باألراضي منخفضة القيمة
الزراعية فال يوجد مانع من وجهة النظر الزراعية إلنشاء المباني عليها
القطع واالحواض يتم الحصول على مواقع جميع األراضي التي تتوفر لديها خرائط تسوية
والحصول على مساحاتها ومقدار اإلفراز فيها
المحميات الطبيعية ال يسمح البناء ضمن جميع األراضي المصنفة على أنها محميات طبيعية
ال يسمح البناء ضمن جميع األراضي المصنفة على أنها ذات تنوع حيوي
التنوع الحيوي
ال يسمح البناء ضمن جميع األراضي المصنفة على أنها مواقع أثرية
المواقع االثرية
ال يسمح البناء ضمن حرم الوادي المعرف بالنظام
االودية
يمكن قراءة الواقع من خاللها دون الحاجة للزيارات الميدانية فمثال في جميع
الصورة الجوية
األراضي الواقعة خارج المخططات الهيكلية فأنه يسمح ببناء واحد فقط فال يسمح
بتعدد األبنية.
عند تقديم طلب للترخيص في هذه األراضي يمكن التأكد من خالل صورة الوضع
القائم في هذه األراضي فال تصدر رخصة في حال وجود بناء عليها.
ج .آلية تحديث البيانات
حيث أن وزارة الحكم المحلي هي جهة االختصاص فيما يتعلق بالمخططات الهيكلية فقد تم صدور قرار
رسمي يقضي بتزويد دائرة نظم المعلومات الجغرافية  GISبجميع التحديثات على المخططات الهيكلية
سواء تلك التي تم إقرارها وتصديقها على مستوى اللجان اإلقليمية أو على مستوى مجلس التنظيم األعلى،
مما يضمن توفير المعلومات بأقصى درجة من التحديث .من المخطط له تدريب كادر المديريات ليتمكن
من تحديث البيانات التي تتم على مستوى المحافظة ليتم إدخالها على النظام دون الحاجة إلرسالها إلى
دائرة نظم المعلومات الجغرافية المركزية في الوزارة.
د .نظام تحديد الموقع العالمي  GPSلتدقيق التصوير الجوي
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يعتمد تصميم المخططات الهيكلية باألساس على رفع جميع العناصر المكانية (األبنية ،الشوارع ،األشجار،
األسوار ،الخ) لمنطقة المراد تخطيطها .وبهذا فإنه كلما زادت الدقة فيما يتعلق برفع هذه العناصر تزداد
الدقة في التصميم .بشكل عام  ،يمكن إجمال الخطوات التي تتم من أجل توفير العناصر المكانية للقيام
بتصميم المخططات الهيكلية على النحو التالي:
 .1التقاط الصور الجوية بمقياس رسم ودرجة وضوح ودقة مكانية معينة
 .2يتم معالجة الصور للوصول الى اقصى دقة ممكنة
 .3القيام بترسيم جميع العناصر المكانية من الصورة .من الجدير ذكره أنه في حاالت كثيرة تم اكتشاف
انخفاض مستوى دقة العناصر المكانية المرسومة ،ولهذا عمدت الوزارة إلى تبني تكنولوجيا نظام
تحديد الموقع العالمي  GPSللتأكد من مدى مطابقة إحداثيات العناصر المكانية المرسومة من الصورة
الجوية مع تلك المرصودة بواسطة ال  .GPSبشكل عام هناك عدد من المواصفات الفنية للصورة
الجوية منها :الدقة المكانية للصورة ،درجة وضوح الصورة ،مقياس رسم الصورة الملتقطة ،درجة
الراديمومترك ،درجة السبيكترال ،تاريخ التقاط الصورة ،وقت التقاط الصورة ،نظام اإلحداثيات
للصورة ،نوع الصورة
 2.8مستخدمو النظام الحاليون
كانت الرؤية لدى الوزارة أن يتم تشغيل النظام على مستوى الوزارة وإداراتها ومديرياتها في المرحلة
األولى ،ومن ثم إتاحة المجال لعدد من المؤسسات من الدخول إليه واستخدامه ،وفي مرحلة الحقة إتاحته
للجمهور عبر شبكة االنترنت .تجدر اإلشارة إلى أنه تم تشغيل النظام على المستويين األول والثاني
(الوزارة وبعض المؤسسات) ويتم دراسة إتاحة النظام للجمهور عبر شبكة االنترنت في المرحلة القادمة.
 6.8تفعيل مزايا متقدمة في النظام
تم العمل على ضرورة اشتمال النظام على مزايا متقدمة منها ما هو مفعل وأخرى ال زالت طور التجهيز
وهي كما يلي:
 :Geocoding .1والذي يؤمن الوصول إلى األماكن عبر تزويد النظام بالعنوان (رقم البناية وإسم
الشارع وإسم البلدة) وذلك في التجمعات التي لديها قواعد بيانات ألنظمة العناوين
 :Fabric .2لضمان الحفاظ على التسلسل التاريخي عند تقسيم وإفراز األراضي أو توحيدها
 :Geometric Network .3لبناء أنظمة تساعد في إدارة شبكات المياه والكهرباء والهاتف والصرف
الصحي
 :Network Analyst .4إلدارة شبكات الطرق والقدرة على تحديد أفضل المسارات بأفضل زمن أو
مسافة
 :Geoevent .2إلمكانية نقل البيانات الحية من الميدان عبر أجهزة مخصصة لهذا الغرض مرتبطة
بالنظام
 7.8الخطط المستقبلية
هناك عدد من المهام التي يتم العمل على إنجازها لالستمرار في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور
من قبل دوائر ومديريات الحكم المحلي فيما يتعلق بالمعلومات المكانية ومنها:
 .1ترسيم خط االرتداد
 .2إصدار رخص األبنية الكترونيا
 .3إيداع المخططات الهيكلية وجمع االعتراضات عبر النظام من خالل شبكة االنترنت
 .4جعل النظام متاحا ً عبر الهواتف الذكية بما يتناسب مع شاشات العرض الخاصة بها
إن حجم العمل المناط بوزارة الحكم المحلي يملي عليها بالضرورة تبني أحدث التقنيات والوسائل
التكنولوجية المتطورة مما يمكنها بالنهاية من توفير الخدمة للمواطنين بأفضل أسلوب ممكن من جانب،
وزيادة حرفية الموظفين وضمان تأديتهم ألعمالهم بأسلوب عصري .من جانب آخر فإن تطوير الكادر
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ومواكبته لكل ما يستجد في هذا المضمار عبر المشاركات المحلية واإلقليمية والدولية وبرامج بناء
القدرات المختلفة هو السبيل األنجع لعكس الخبرات المكتسبة في تطوير آلية العمل وضمان التميز في
تقديمه.40
 8.8مقترحات لتطوير المشروع
يتضح من الفقرات السابقة أن نظام إدارة المعلومات المكانية في فلسطين ،قد قطع شوطا كبيرا لتحقيق
الهدف من إنشائه.
يمكن البناء على انجازات النظام وتطويرها من خالل تنفيذ مجموعة من المهام يقترحها الباحث:
 .1بناء شراكة تضم وزارة الحكم المحلي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والجهات ذات العالقة
لتطوير نظام ()GeoMOLG
 .2تبادل الخبرات فيما يتعلق بتصنيف استعماالت األراضي بما يتوافق مع التوصيات الدولية
 .3إجراء تخطيط شامل لألراضي الفلسطينية بالتعاون مع كافة المؤسسات ذات العالقة
 .4تحديد ال ُمتطلبات والمواصفات المتعلقة بالصور الجوية مثل درجة الوضوح ودورية التحديث ،بحيث
تحقق إمكانية تنفيذ المشاريع المشتركة بمستوى جودة مرتفع
 .2بناء القدرات لمختلف الشركاء فيما يتعلق باستخدام النظام وتحديثه وتطويره
 .0ربط النظام بقواعد بيانات التعداد والمسوح التي ينفذها الجهاز
 .1تنفيذ مسوح متعددة األغراض والتي تشمل المسوح الزراعية والبيئية ومسوح التجمعات السكانية
ومسوح النقل ،بحيث يتم في هذه المسوح استخدام الصور الجوية والطرق التقليدية معا ً
 .9تطوير البنية التحتية للمؤسسات الشريكة بما يتالءم ومتطلبات النظام من حيث االستخدام والتحديث
 9.8جدوى استخدام نظام GeoMOLG
يتضمن جدول  3ملخص لنتائج فحص جدوى استخدام النظام (بعد تنفيذ المقترحات الواردة في البند
السابق) مقارنة بالطرق التقليدية:
البند
الدقة

طاقم
العمل
الوقت
والجهد
الجودة

جدول  :3ملخص نتائج فحص جدوى نظام GeoMOLG
مالحظات
المسوح التقليدية
استخدام نظام GeoMOLG
تعطي البيانات المستخرجة من تعطي البيانات المستخرجة
الصور الجوية بيانات أدق حول من المسوح التقليدية بيانات
المساحات الزراعية في ظل عدم أقل دقة بسبب عدم وجود
وجود سجالت أراضي وحيازات سجالت أراضي وحيازات
زراعية موثقة في فلسطين
زراعية موثقة في فلسطين
طاقم عمل كبير جداً من
طاقم عمل قليل نسبيا
االدارية
النواحي
واالشرافية والميدانية
بداية بناء النظام تحتاج الى
الوقت والجهد المبذول قليل في بحاجة لوقت وجهد كبير
وقت طويل نسبيا ،لكنه يقل
الميدان
فيما بعد
وجود تحيز وأخطاء معاينة
تحيز وأخطاء احصائية قليلة
وغير عرضة لالخطاء البشرية خاصة في حال عدم وجود
إطار دقيق ،وهو عرضة
لالخطاء البشرية
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البند
التكلفة

استخدام نظام GeoMOLG
تكلفة أقل (لصيانة النظام)
تكلفة اعلى عند بداية بناء النظام

المسوح التقليدية
تكلفة عالية

 هناك امكانية للتكرارواالسقاط لقطع االراضي
 تغطي البياناتالمستخرجة الخصائص
الديموغرافية للسكان

مالحظات
تنخفض التكلفة عند
استخدام النظام ما بين
 %9الى  %32من تكلفة
استخدام المسوح التقليدية
في حالة وجود قاعدة
بيانات جغرافية للسكان
يمكن أن تغطي البيانات
المستخرجة الخصائص
الديموغرافية للسكان مع
البيانات المستخرجة من
الصور الجوية

الشمولية  -تالفي تكرار قطع االراضي او
اسقاط أي منها (تغطي كافة
اراضي الدولة)
 ال تغطي البيانات المستخرجةالعديد من المتغيرات مثل
الديموغرافية
الخصائص
للسكان ،وبعض التطبيقات
الزراعية
يمكن ربط بيانات جغرافية كبيرة بحاجة لوقت وجهد كبير
تعدد
األغراض في نفس الوقت مما يمكن من لتمكين صانعي السياسات
من اتخاذ القرار
اتخاذ القرارات بسرعة فائقة
واتخاذ
القرار
يتم توفير البيانات ونشرها في يتم توفير البيانات ونشرها
نشر
بعد وقت طويل من االسناد
الوقت المحدد وبسرعة فائقة
البيانات
الزمني للمسوح ،مما يقلل
من أهميتها أحيانا
يتضح من النتائج السابقة بأن هناك جدوى فعلية الستخدام نظام  GeoMOLGالذي يعتمد على آليات
حديثة هي الصور الجوية وذلك بما يتكامل مع تنفيذ المسوح بالطريقة التقليدية.

 .9االستنتاجات
 .1البيانات الكبيرة ظاهرة ثقافية-تكنولوجيةُ ،مركبة ،تمتاز بالضخامة والتعقيد ،ما يحول دون القدرة على
معالجتها بإستخدام أدوات برمجية تقليدية
 .2تنمو البيانات الكبيرة بوتيرة عالية جدا ،وستستمر بالنمو في المستقبل المنظور
 .3االستثمار في إستخدام البيانات الكبيرة مفيد بشكل عام لمختلف أنواع المؤسسات من حيث إتاحة
إستخراج القيمة العالية من البيانات بما يُحسن من فرص إتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب
 .4استخدام البيانات الكبيرة من قبل المؤسسات اإلحصائية يتيح إنتاج إحصاءات أفضل من حيث الوقتية
والصلة بالواقع ،بكفاءة سعرية عالية ،باإلضافة الى تخفيف العبء على المبحوثين.
 .2يثير استخدام البيانات الكبيرة تحديات تتعلق بالجوانب التشريعية والخصوصية والمالية واالدارية
والمنهجية والتكنولوجية
 .0يوجد في فلسطين مؤسسات عديدة لديها بيانات كبيرة ،مما يعطي فرصة واعدة لإلستفادة من هذه
البيانات
 .1هناك جدوى فعلية الستخدام نظام إدارة المعلومات الجغرافية في فلسطين GeoMOLG

18

 .10التوصيات
 .1إتخاذ قرار على مستوى المؤسسات اإلحصائية العربية بإدراج موضوع استخدام البيانات الكبيرة
ضمن خططها الوطنية نظرا لألهمية العالية التي يحتلها هذا الموضوع حاليا وفي المستقبل
 .2تنفيذ مشاريع البيانات الكبيرة في المؤسسات اإلحصائية استنادا الى دراسة لالحتياجات الفعلية واآلفاق
التي يفتحها تنفيذ هذه المشاريع والميزات المترتبة على ذلك خصوصا تحسين المخرجات اإلحصائية،
وإمكانية الدمج مع بيانات أخرى ،والمساهمة في تخفيف العبء عن المستجوبين ،باإلضافة الى تلبية
معايير الجودة مثل الدقة والصلة بالواقع والوقتية
 .3قيام المعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية والمؤسسات االكاديمية العربية بإستحداث تخصص
"علم البيانات" ضمن الخطط التدريبية والتعليمية في مجال جمع وإدارة ومعالجة البيانات الكبيرة
 .4االستعداد والتحضير للتغييرات الهيكلية والمنهجية التي ستحدث في المؤسسات اإلحصائية نتيجة
إلستخدام البيانات الكبيرة
 .2العمل على بناء عالقات تعاون وشراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات ذات العالقة
 .0البحث في توفير مصادر لتمويل مشاريع البيانات الكبيرة
 .1التوعية واإلعالم لجمهور المستخدمين بمختلف فئاتهم فيما يتعلق بالتحول نحو استخدام البيانات الكبيرة
 .9االستفادة من التجارب الناجحة في مجال استخدام البيانات الكبيرة في اإلحصاءات الرسمية
 .8تنظيم اجتماعات وندوات ومحاضرات لصناع القرار والقادة ،بهدف زيادة حلقة المؤيدين الستخدام
البيانات الكبيرة في اإلحصاءات الرسمية
 .11العمل على وضع واعتماد لوائح للتعامل مع خصوصية وسرية البيانات الكبيرة
 .11قيام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ببناء شراكة مع وزارة الحكم المحلي لتطوير مشروع
نظام إدارة المعلومات الجغرافية  GeoMOLGوربطه مع البيانات السكانية المتوفرة لدى الجهاز
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