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خالصة
يواجه منتجو البيانات من جميع البلدان طلباً متنامياً عىل البيانات الجزئية. ومتثل معرفة الطريقة األفضل لبث هذه البيانات تحدياً كبرياً، ويكتيس هذا التحدي طابعا 
تقنيا، إذ تتطلب العملية وضع إجراءات توثيق البيانات، وفهرستها وبثها أو نرشها. كام أنه يكتيس أيضا طبيعة  قانونية وأخالقية. وإذا كان منتجو البيانات عىل دراية 
تامة بقوة البيانات الجزئية وأهميتها، فإن عليهم أن يوازنوا بني الطلب عليها ورضورة تأمني رسية املعلومات التي يقّدمها األشخاص املستجيبون. وترعى هذا املطلب 
الترشيعات الوطنية املتعلقة باإلحصاءات وبرسية املعلومات، وغالباً ما يشكل التزاماً تجاه املستجيبني أثناء جمع املعلومات. ويستدعي ذلك وضع سياسات وإجراءات 

تحدد رشوط النفاذ إىل البيانات الجزئية. ويتضمن هذا املستند عىل وصف عام لهذه السياسات واإلجراءات، كام يحيص املامرسات السليمة يف هذا الشأن.  

املؤلفان
عمل إيرين بويكو Ernie Boyko لفرتة طويلة يف إحصاءات كندا ، حيث أدار تباعاً أقسام اإلحصاءات الزراعية، والتخطيط املتكامل وأنظمة التدبري، والبث املعلومايت 
الكندية  املؤسسة  يف  فاعل  عضو  منصب  بويكو  إيرين  ويشغل   .IDD البيانات إتاحة  للبيانات، ثم ترأس عمليات تعداد عام 1991. كام أرشف عىل أعامل مبادرة 

.IASSIST واملؤسسة الدولية لخدمات املعلوماتية وتقنيتها يف العلوم االجتامعية ،AUCDP ملستخدمي البيانات العامة

أوليفييه دوبريز Olivier Dupriez، خبري معتمد يف االقتصاد واإلحصاء يف مجموعة إدارة البيانات املتعلقة بالتنمية يف البنك الدويل. كام يشغل منصب منّسق يف 
الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية IHSN. ويضطلع إذاً مبهام تنسيق برامج املساعدة التقنية لعدد من البلدان يف املجاالت املتعلقة بتوثيق البيانات الجزئية 

وبثها.
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إن النظريات، والتحليالت واآلراء املوجودة يف هذا املستند ال تعّب إال عن صاحبها/ أصحابها، وال تعكس بالرضورة رأي الوكاالت املنتسبة إىل شبكة 
IHSN أو أمانتها.

كلمة شكر
التعاون  أمانة PARIS21 يف منظمة  الدويل، وقد حولت  البنك  اإلمنائية( من  املنح  آلية  DGF )مرفق  أعّد هذا املستند من طرف شبكة IHSN بدعم مايل من 

والتنمية يف امليدان االقتصادي OECD املنحة رقم 06-4001009 لهذه الغاية.

-�eneau ًأعّده كل من إيرين بويكو و أوليفييه دوبريز مبساعدة أشخاص كانوا مصدرا للمعلومات أو قّدموا مالحظات واقرتاحات بشأن املستند، وهم: فرانسوا فونتونو
 Research Cen�er مركز الرأي الوطني للبحوث( Julia Lane وجوليا الين ،)منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،PARIS21( François Fon
واتكينس  وويندي   Dennis  Trewin تريوين  ودنيس  الدويل(،  )البنك   Johan Mis�iaen ميستسان شيكاغو(، وجوهان  Na�ional، جامعة   Opinion

Wendy Wa�kins )جامعة كارلتون، كندا(.

يضّم هذا املستند أيضاً مناقشات مع عدد كبري من الزمالء يف الوكاالت املنتسبة إىل شبكة IHSN، ومع القامئني عىل اإلحصاءات الرسمية يف عدد من الدول. أعّده للنرش 
.Rhommell Rico وصّممه روميل ريكو John Wrigh� جون رايت

يُسمح بتداول وثيقة العمل هذه وباستخدامها. ولكن يحظّر كل استخدام تجاري لنسخة عنها يف هذا اإلطار.

.www.ihsn.org :اإللكرتوين IHSN إن هذه الوثيقة )أو أي نسخة حديثة عنها( متاحة عىل موقع

املرجع
دوبريز، أوليفييه وإيرين بويكو. 2010. بث ملفات البيانات الجزئية. تعريف بالسياسات واإلجراءات، الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية )IHSN(، وثيقة 

العمل رقم 005.
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مقدمة

يعتب جمع بيانات اإلحصاءات املعّدة لدعم عمليات اتخاذ قرارات خاصة وعامة 
يف بلد ما، مهمة كبرية عادة ما متّولها األموال العامة. لذا يتعنّي عىل جميع منتجي 
البيانات املمنوحة، والباحثني، والرعاة أن يحققوا نتيجة استثامر قصوى من خالل 

توظيف هذه البيانات.

إن البيانات االجتامعية االقتصادية التي تشّكل املحور الرئييس لهذه الوثيقة، 
هي مثرة عمليات االستقصاءات، واملسوح عن طريق استطالعات الرأي وأنظمة 
عىل  بيانات  )وهي  جزئية  بيانات  األنشطة  هذه  عن  ينتج  اإلداري.  التسجيل 
مستوى األفراد املستجيبني(. وميكن أن تتم الحقاً معالجة هذه البيانات الجزئية 
)مراجعتها وتحليلها وتصنيفها( قبل أن توضع تحت ترّصف املستخدمني. وعادة 
ما نحصل بهذه الطريقة عىل بيانات معتمدة تظهر يف شكل جداول ورسوم بيانية 
وملفات وتقارير وصفية وتحليالت. يعتمد محتوى هذه الجداول والتقارير عىل 
أهميتها بالنسبة إىل منتجي البيانات والرعاة. تجرى معظم أنشطة جمع البيانات 
أو  إرضاء املنتج  يف  متمثلة  عادة  فيها  املطلقة  األولوية  محددة، وتكون  لغايات 
الراعي. ومع ذلك، ميكن للبيانات املجموعة لغاية معينة أن تكون مفيدة ألشخاص 
آخرين كرث، مل يحسب لهم أي حساب لدى جمع البيانات. وبعبارة أخرى، ميكن 
لهذه البيانات أن تستخدم لغايات أخرى غري تلك التي جمعت ألجلها يف األساس. 
ملضاعفة  وفعالة  اقتصادية  طريقة  الباحثني  لجامعة  البيانات  هذه  إتاحة  تشكل 
املعّمقة  منها. فاالستفادة  املجموعة واالستفادة  املعلومات  تحليل  وتنويع طرق 
من هذه البيانات توفر إمكانات غري محدودة تقريباً للنفاذ إىل معلومات جديدة.

من  الثامنينات  منذ  والبمجيات  الكمبيوتر  ألجهزة  املتنامية  القوة  جعلت 
البيانات يف  منتجو  للباحثني. وأصبح  أكرث جاذبية  الجزئية  البيانات  املايض  القرن 
التي متثل  الجزئية  البيانات  النفاذ إىل  عىل  متزايداً  البلدان يواجهون طلباً  جميع 
إجراء أبحاث  الجزئية  البيانات  إىل  النفاذ  يتيح  الرسمية. وال  قاعدة لإلحصاءات 
جديدة وأكرث تنوعاً فحسب، بل يتيح أيضاً إمكانية تطوير طرق مبتكرة لالستفادة 
من املعلومات ومعالجتها ونرشها، ناهيك عن تشكيل مجموعات بيانات جديدة 

متزج بني مصادر عدة .

ومع ذلك، يشكل اتخاذ القرار بشأن الطريقة األفضل لنرش البيانات الجزئية 
والتنظيمية،  التقنية  الناحية  من  التحدي  هذا  ويطرح  ملنتجيها.  حقيقياً  تحدياً 
وفهرستها  الجزئية  البيانات  لتوثيق  مالمئة  اجراءات  اعتامد  العملية  تقيض  إذ 
ومبادئ  دولية  معايري  والبيانات  األرشيف  منظامت  وضعت  وقد  ومشاركتها. 
للمامرسات السليمة يف هذا الشأن من أجل هذه املسألة. ولكن التحدي ينطوي 
بقوة  تامة  البيانات عىل دراية  قانوين وأخالقي. وإذا كان منتجو  عىل شق  أيضاً 
الـبيانات الجزئية وأهميتها، عليهم أن يوازنوا بني الطلب عليها ورضورة تأمني رسية 
املعلومات التي يقّدمها األشخاص املستجيبون. إذ ترعى هذا املطلب الترشيعات 
تجاه  التزاماً  يشكل  ما  املعلومات، وغالباً  وبرسية  باإلحصاءات  املتعلقة  الوطنية 
من  اإلحصاء وغريهم  معاهد  عىل  يتعنّي  املعلومات. لذا  أثناء جمع  املستجيبني 
منتجي البيانات أن يتوصلوا إىل الحفاظ عىل ثقة املستجيبني، تحت طائل تراجع 
الرغبة يف التعاون لدى إجراء املسوح، وبالتايل تراجع جودة اإلحصاءات. ويف هذا 
اإلطار، يستوجب نرش البيانات الجزئية وضع سياسات وإجراءات تحدد بطريقة 

رسمية رشوط النفاذ إليها.

بأنه  التنويه  الغاية من بلد إىل آخر. ولكن يجدر  املعّد لهذه  يختلف اإلطار 
والسياسات  املامرسات  بني  تتواجد  أن  التي ميكن  االختالفات  عن  النظر  “بغض 
بشأن مشاركة البيانات، والقيود القانونية التي يخضع لها النفاذ إىل البيانات، فإن 

البحث  أنواع  كل  عىل  بفائدة  ستنعكس  منهجية  أكرث  بطريقة  البيانات  مشاركة 
عملياً” ]17[.

أعّد هذا الدليل ملساعدة منتجي البيانات الجزئية واملحتفظني بها عىل تشكيل 
من  الجزئية.  البيانات  ملفات  ونرش  بث  بشأن  الخاصة  وإجراءاتهم  سياساتهم 
بطريقة رسمية وشفافة. إذ ال  واإلجراءات  السياسات  تحدد هذه  أن  الرضوري 
يسمح بث البيانات عىل نحو مالئم بإتاحة البيانات وتوثيقها فحسب، بل يسمح 
أيضاً بصياغة الرشوط التي تحكم االستفادة من البيانات. إذ ينبغي أن تكون هذه 

املعلومات عامة ومتوافرة بسهولة، ويفضل أن يتم ذلك عب شبكة اإلنرتنت.

وإذا كان القسم األكب من هذه الوثيقة يقّدم سمة عامة، فهو موّجه مع ذلك 
يف املقام األول إىل منتجي البيانات الرسمية – مثل مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
نعني  ما  فعادة  البيانات  النامية. أما  البلدان  املؤسسات – يف  من  يشابهها  وما 
بها البيانات الجزئية املستخرجة من االستقصاءات عن طريق استطالعات الرأي، 

واملسوح، وأنظمة جمع البيانات اإلدارية.

 .IHSN أعّد هذا الدليل برعاية الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية
وهو يقوم بشكل أسايس عىل دراسات اللجنة االقتصادية ألوروبا واألمم املتحدة، 
بالتمهيد  املكلفة  األوروبيني  اإلحصائيني  ملؤمتر  التابعة  البحث  لجنة  سيام  وال 
االتحاد  يف  اإلحصاءات  ومكتب  الجزئية،  البيانات  إىل  والنفاذ  الرسية  إلدارة 
عىل  عالوة  يستند  أنه  كام   .]26[ ]25[ ]24[ ]5[ )Euros�a�( األورويب
ذلك إىل تجربة معاهد اإلحصاءات القامئة يف بلدان تطبق إتاحة ملفات البيانات 
بيانات  مراكز  تجربة  وإىل  سنة(،   40 من  أكرث  بعيد )منذ  زمن  منذ  الجزئية 

جامعية عديدة.

تجيب املعلومات التي يحتوي عليها هذا املستند عىل إثني عرش سؤاالً يطرح 
يف إطار وضع سياسة لنرش ملفات البيانات الجزئية.

ما هي البيانات الجزئية؟  .1
ما هي البيانات الوصفية؟  .2

ما هي الحجج التي تصّب يف صالح بث ونرش البيانات الجزئية؟  .	
وكيف  الجزئية  البيانات  بث  عىل  املرتتبة  واملخاطر  التكاليف  هي  ما   .4

ميكن التحكم بها؟
إىل من تتوجه البيانات الجزئية؟  .5

ما هي الرشوط التي تحكم بث البيانات الجزئية؟  .6
ماذا نعني بـ “إغفال” البيانات الجزئية؟  .7

هل ينبغي أن يكون النفاذ إليها مدفوعاً أم مجانياً؟  .	
يف أي وقت من دورة بث البيانات الجزئية يجدر جعلها متاحة للعامة؟  .9
ما هي الرشوط التي يجب استيفاؤها من حيث البنية التحتية التقنية؟  .10

ما هي الرشوط املؤسسية املتعلقة ببث البيانات الجزئية؟  .11
كيف ميكن الرتويج الستخدام البيانات الجزئية؟  .12

البيانات  ببث  املتعلقة  السياسية  النواحي  أسايس  بشكل  الدليل  هذا  يعالج 
تقنية  حلول  إيجاد  الجزئية  للبيانات  وآمن  مالئم  بث  عىل  يرتتب  إذ  الجزئية. 
لغايات توثيق البيانات والبيانات الوصفية وإغفالها وفهرستها وحفظها. وقد تم 
التطرق إىل هذه املسائل بإيجاز هنا، غري أنها درست بالتفصيل يف مستندات أخرى 

صادرة عن شبكة IHSN أو هيئات أخرى.
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ما هي البيانات الجزئية؟ 	. 

مفهوم البيانات الجزئية1.1. 

أو  اإلحصاء  ملؤسسات  اإلدارية  البيانات  جمع  عمليات  أو  االستقصاءات  تسمح 
الوحدات  بالحصول عىل معلومات تخص  للبيانات  املنتجة  غريها من املؤسسات 
وهيئات  واملدارس  الزراعية  والرشكات  واملؤسسات  واألفراد  األرس  املدروسة: 
التي  اإللكرتونية  البيانات  ملفات  هنا  الجزئية  بالبيانات  وغريها. ونعني  الصحة 
تحتوي عىل معلومات تخص كالً من هذه الوحدات املدروسة. ويف هذا الصدد، 
تتعارض البيانات الجزئية مع البيانات الكلية التي تشكل ملخصاً عن املعلومات 
املجموعة بشكل معدالت أو نسب أو ترددات أو غريها من إحصاءات الخالصات.

كام تتشّكل البيانات الجزئية من ملفات بيانات، يضم كل خط )أو تسجيل( 
منها معلومات تخص الوحدة املدروسة. وتسّجل هذه املعلومات بشكل متغريات 
من أنواع مختلفة )رقمية أو أبجدية، منفصلة أو مرتابطة، إلخ(. وميكن الحصول 
عليها مبارشة من الشخص املستجيب، عن طريق منوذج استفتاء، أو عن طريق 
املالحظة أو القياس )بواسطة نظام تحديد املواقع عىل سبيل املثال( أو اإللصاق 

أو الحساب.

إن املعلومات التي تحتوي عليها ملفات البيانات الجزئية اإلحصائية مرّمزة. 
من  متغرية  بشكل  مسجالً  املستجيب  الشخص  جنس  يكون  أن  ميكن  وبذلك، 
وبالتايل،  لألنثى(.  و2  للذكر،   1(  2 أو  القيمة 1  إىل  تعود  نوع H01a، قد 
باملتغريات  قامئة  عىل  يحتوي  بيانات  بقاموس  الجزئية  البيانات  مصاحبة  يجب 
الوصفية  البيانات  املستخدمة، ووصف ملحتواها ومعنى كل رمز. وتشّكل هذه 
الحد األدىن من التوثيق املطلوب. غري أن عدد البيانات الوصفية الرضورية هو يف 

الواقع أكب بكثري، كام سرنى يف الفصل الثاين.

عادة ما يضم مجموع بيانات املسوح أو االستقصاءات ملفات عدة، غالباً ما 
تكون صادرة عن عدد من املستويات يف عملية واحدة لجمع البيانات. ويف أغلب 
بيانات عىل  التي تجري مع األرس بجمع  األحيان، تسمح االستقصاءات واملسوح 
مستويني عىل األقل: األرسة )مع متغريات تصف ميزات املسكن مثالً(، والفرد 
)مع معلومات عن السن والوضع املدين ومستوى التعليم والنشاط مثالً(. وميكن 
من هذين  لكل  عدة  ملفات  أو  ملف  البيانات عن طريق  من  تشكيل مجموعة 
املستويني. ويضم هذان املستويان متغريات أساسية تسمح للمستخدمني بتكوين 
البيانات  مجموع  ويدعى  املختلفة.  امللفات  يف  املتواجدة  املعلومات  بني  عالقة 

املنظمة بهذه الطريقة متسلسالً هرمياً.

شكل تخزين ملفات البيانات الجزئية وبثها1.2. 

غري   ASCII الجزئية بصيغ عديدة. وتعّد صيغة البيانات  ميكن تخزين ملفات 
مثل  املتخصصة،  اإلحصاء  برمجيات  ابتكرتها  التي  اململوكة  والصيغ  اململوكة 
تحفظ  أن  ميكن  كام  استخداماً.  األكرث  بني  من   S�a�aو  ،SPSSو  ،SAS
البيانات الجزئية بصيغة SQL أو غريها من صيغ البيانات الجزئية. غري أن هذه 
الصيغ أقل شيوعاً وأقل مالءمة لبيانات املسوح واالستقصاءات، مبا أن البمجيات 

األساسية للبيانات ليست مصممة خصيصاً البتكار جداول وتحليالت إحصائية.

تحتوي  إذ  معينة.  منصة  أو  ببمجية  خاصة   ASCII امللف ليست صيغة 
ملفات ASCII عىل بيانات تستطيع معظم البمجيات قراءتها. ومبا أنها ليست 
البيانات  لضامن حفظ  األفضل  الحل  ما، تشكل  يوماً  تزول  قد  ببمجية  مرتبطة 

عىل املدى الطويل. غري أنه ال ميكن فك تشفريها أو استخدامها يف قاموس للبيانات 
)ملف أو مستند منفصل(. ويظهر الرسم 1 مقتطفاً من ملف منوذجي للبيانات 

اإلحصائية بصيغة ASCII ثابتة.1

استرياد  البداية  يف  بيانات ASCII، يجب  تحليل  أو  إحصايئ  إلنشاء جدول 
هذه األخرية إىل برمجية أخرى. تقرتح كل برمجيات اإلحصاءات وقواعد البيانات 
-a�S وتضم الصفحة القادمة مثاالً عن سكريبت . ةأدوات وتعليامت لهذه الغاي
 )labels( من الرسم 1 وبإقران ملصقات ASCII يسمح باسترياد بيانات a�
ومن  للمستخدم.  مالءمة  أكرث  املحتوى  تصفح  يصبح  حتى  والرموز  باملتغريات 
الواضح أن كتابة هذا النوع من السكريبت تتطلب من املستخدم أن ميتلك قاموساً 

.ASCII للبيانات يصف املحتوى وبنية ملف البيانات من نوع

تنفيذ  بعد   S�a�a إىل   1 الرسم  يف  الظاهر   ASCII ملف  استرياد  عند 
السكريبت، يظهر كام هو يف مبنّي يف الرسم 2. وتحتوي صيغ امللفات اململوكة 
البيانات  عىل  معاً  آن  يف  املشابهة  البمجيات  SAS، أو SPSS، أو S�a�a أو 

واملتغريات وامللصقات الخاصة بها. 

املصاحبة  البيانات  وتشغل  محددة،  أو  ثابتة  تكون  أن   ASCII مللفات  ميكن   1
املعلومات  نجد  املحددة،   ASCII ملفات  ويف  نفسه(.  )العمود  نفسه  املكان  دامئاً  ملتغرية 
أو  منقوطة،  )فاصلة  مميز  رمز  بواسطة  البعض  بعضها  عن  منفصلة  متغرية  بكل  الخاصة 
يف  املثال،  سبيل  فعىل  املستخدم(.  يحددها  التي  الرموز  من  غريها  أو  فاصلة  أو  جدولة، 
فاصلة. بواسطة  األخرى  عن  منفصلة  متغرية  كل  نجد  بالفواصل،  محدد   ASCII ملف 
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الرسم 1 مقتطف من ملف بيانات بصيغة ASCII ثابتة

12  1  114021
12  2  22	921
12  	  	21711
12  4  	21	11
12  5  	2  5 
12  	  	1  1 
22  1  124711
22  2  	21	11
22  	  	14	11
22  4  	299		
	2  1  11	521
	2  2  22	922
	2  	  	1  1
	2  41021	12
	2  5102  4
	2  	101  4
41  1  117	21
41  2  227521

العمود 1-	: متغرية معّرف األرسة
العمود 4: متغرّية املكان )الرمز 2 = ريفي(

العمود 5-6: متغرية معّرف الشخص
العمود 7-	: متغرية رابط القرابة برب األرسة

العمود 9: متغرية الجنس )1 = ذكر، 2 = أنثى(
العمود 10-11: متغرية السن )بعدد السنوات(

التسجيل 1 )معلومات عن الشخص األول(
التسجيل 2 )معلومات عن الشخص الثاين(

إلخ
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)set-up( Stata إلى ASCII مثال عن صفحة عرض استيراد بيانات

* . قراءة بيانات ASCII املوجودة يف ملف test.dat واسترياد القيم مبتغريات جديدة؛
. . -3 infix hhid	 age 9 sex 7-8 relat 5-6 pid 4 area 		-0	 باستخدام test.dat؛

* . إضافة ملصق لوصف كل متغرية جديدة؛
. . ملصق املتغرية hhid “معّرف األرسة”؛

. . ملصق املتغرية area “مكان السكن”؛
. . ملصق املتغرية pid “معّرف الشخص”؛

. . ملصق املتغرية relat “رابط القرابة برب األرسة”؛
. . ملصق املتغرية sex “الجنس”؛

. . ملصق املتغرية age “السن عند آخر عيد ميالد”؛

* . إضافة ملصق لكل رمز تستخدمه املتغريات؛
. . ملصق وصفي 	 relatcod “رب أرسة” 2 “زوج/ زوجة” 3 “إبن/ إبنة” 4 “إبنة الرشيك/ إبن الرشيك”

. . 5 “حفيد/ حفيدة” 6 “أب، أم” 7 “حمى/ حامة” 8 “أخ/ أخت” 9 “أهل آخرون”
. . 0	 “ال صلة”، إضافة؛

. . ملصق يقيم relatcod relat؛
. . ملصق يصف areacod  	 “حرضي” 2 “قروي”، إضافة؛

. . ملصق يقيم areacod area؛
. . ملصق يصف sexcod 	 “ذكر” 2 “أنثى”، إضافة؛

. . ملصق يقيم sexcod sex؛

* . حفظ امللف بصيغة ملف Stata؛
. . حفظ “test.dta”، استبدال؛
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hhid area pid relat sex age

40 ذكر رب األرسة 1 قروي 1 1

39 أنثى زوج/ زوجة 2 قروي 1 2

17 أنثى إبن/ إبنة 3 قروي 1 3

13 أنثى إبن/ إبنة 4 قروي 1 4

5 أنثى إبن/ إبنة 5 قروي 1 5

1 ذكر إبن/ إبنة 6 قروي 1 6

47 أنثى رب األرسة 1 قروي 2 7

16 أنثى إبن/ إبنة 2 قروي 2 8

43 ذكر أخ/ أخت 3 قروي 2 9

99 أنثى أب/ أم 4 قروي 2 10

35 ذكر رب األرسة 1 قروي 3 11

39 أنثى زوج/ زوجة 2 قروي 3 12

1 ذكر إبن/ إبنة 3 قروي 3 13

16 أنثى ال صلة 4 قروي 3 14

4 أنثى ال صلة 5 قروي 3 15

4 ذكر ال صلة 6 قروي 3 16

78 ذكر رب األرسة 1 حرضي 4 17

75 أنثى زوج/ زوجة 2 حرضي 4 18

Stata الرسم 2 مقتطف من ملف بيانات بصيغة



بّث ونرش ملفات البيانات الجزئية: مبادئ وأنظمة ومامرسات

5

اآلالف  وحتى  املتغريات،  مئات  يشمل  أن  االستقصاء  بيانات  ملجموع  ميكن 
منها. لذا فإن كتابة السكريبت السترياد ملفات البيانات هذه وتوثيقها عن طريق 
ومن  لألخطاء.  مصدراً  كذلك  تكون  وقد  وقتاً  تستغرق   ASCII ملف بصيغة
يقدموا  أن  البيانات  املريح، يتعنّي عىل منتجي  املخاطر واالستخدام  تقليص  أجل 
ملفاتهم، إما بصيغة ASCII بنامذج سكريبت SPSS، وSAS وS�a�a، وإما 
-sfer ًبالصيغ اإلحصائية اململوكة األكرث شيوعا. ومثة برمجيات متخصصة مثل
من  تلقائياً  البيانات  ملفات  S�a�a Corpora�ion( S�a�Tran( لتحويل 

صيغة رزمة إىل أخرى. 

أي نسخة ينبغي بثها من ملفات البيانات؟	.1. 

نفسه.  الجزئية  البيانات  ملف  من  عديدة  نسخاً  البيانات  منتجو  ينشئ  ما  غالباً 
وعدد  واملحتوى،  النوعية،  ناحية  من  البعض  بعضها  عن  النسخ  هذه  وتتميز 
التسجيالت. وهي تتنوع بني ملفات البيانات الجزئية البحتة – التي تحتوي عىل 
كل األجوبة التي قّدمها كل مستجيب، والتي تم الحصول عليها مبارشة بعد إدخال 

البيانات – وبني ملفات للبث عىل نطاق واسع، منظفة ومعّدلة.
ميثل الرسم 	 دورة حياة منوذجية الستقصاء أو ملسح.

ما هي العنارص الحساسة يف محتوى البيانات الجزئية؟1.4. 

االستفتاء  طريق  عن  واملسوح  االستقصاءات  من  املستخرجة  البيانات  تستخدم 
املستجيب  اسم  البحث. وألسباب عملية، يذكر عادة  لغايات اإلحصاء أو  حرصاً 
وعنوانه يف استطالع الرأي، لكنه نادراً ما يرد يف ملفات البيانات. وكقاعدة عامة، 
ال تحتوي هذه األخرية إذاً عىل مكونات حقيقية للمعّرفات املبارشة. ويف املقابل، 
الهواتف  وأرقام  األسامء والعناوين  متكرر  اإلدارية بشكل  البيانات  ملفات  تضم 

وأرقام الضامن االجتامعي، إلخ.

وهكذا،  مبارشة.  غري  معّرفات  البيانات  مجموعات  معظم  تضم  ذلك،  ومع 
ميكن للموقع الجغرايف، وتأليف األرسة )العمر والجنس(، والنشاط االقتصادي أن 

يساعدوا يف تحديد هوية املستجيبني.

الوحدات  هوية  بتحديد  تسمح  قد  ألتها  حساسة،  املعلومات  هذه  تعّد 
املدروسة. ومثة متغريات أخرى حساسة نظراً إىل طبيعة املعلومات التي تحتوي 
سبيل  وعىل  إلخ.  ودخله،  الجنسية  وعاداته  الصحية  الشخص  حالة  مثل  عليها، 
التي تجرى لدى الرشكات حساسة بطبيعتها، إذ ميكن  املثال، تعّد االستقصاءات 

أن تستخدم لغايات املنافسة. 

ما هي أنواع ملفات البيانات الجزئية الرئيسية التي تبّث؟1.5. 

املخصصة  تلك  عن  تقريباً  دامئاً  للبث  املعّدة  الجزئية  البيانات  ملفات  تختلف 
الستخدام فريق عمل مؤسسات اإلنتاج. وتتضمن عملية تحضري ملفات البيانات 
الجزئية اإلجاملية التي ستبث عمليات تعديل للمحتوى و/ أو عدد التسجيالت. 

تخطيط االستقصاء

الرسم 	 دورة حياة استقصاء
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تشكيل استطالع الرأي، أخذ العينات

مجموع البيانات اإلجاميل )لألرشفة(

اإلغفال، إنشاء مجموعات
 فرعية من البيانات

استالم البيانات

مجموعة )مجموعات( من 
البيانات املعّدة للبث

ترميز البيانات

الفهرسة، البث

إدخال البيانات

الوضع يف جدول، التحليل

استالم البيانات وترميزها 

وإدخالها )إدخالها يف 

الحقول الخاصة بها(

تعديل البيانات؛ إنشاء متغريات جديدة

مجموع البيانات املعّدلة )لألرشفة(

ويقيض تعديل محتوى التسجيالت يف ملفات البيانات الجزئية املعّدة للبث مبحو 
املبارشة، لحامية مجهولية هوية املستجيبني. وال يرتجم  املعّرفات املبارشة وغري 
ذلك بالرضورة مبحو املتغريات، بل يكفي أحياناً جمع متغريات معينة يف فئة تظهر 
تفاصيل أقل. وميكن أن ميّر ذلك عن طريق اختزال عدد التسجيالت التي يحتويها 
ملف البيانات الجزئية املنشور )وهو حال بيانات تعداد السكان مثالً(. أما مفهوم 
الرامية إىل حامية  العمليات  اإلغفال أو ضبط رسية اإلحصائات فيقصد به عادة 

هوية املستجيبني. 

قابلة  ملفات  الرسمية  لإلحصاءات  املجموعة  الجزئية  البيانات  ملفات  تعّد 
إطار  ويف  وحاميتها.  صحيح  بشكل  املستجيبني  هوية  رسية  ضامن  رشط  للبث، 
تحديد سياسة النرش، مثة ثالثة أنواع محتملة من امللفات، وهي: امللفات املتاحة 
إليها يف  النفاذ  التي ميكن  العام وامللفات الخاضعة لرتخيص وامللفات  لالستخدام 
املراكز األمنية حرصاً. وتختلف هذه امللفات من ناحية سهولة النفاذ إليها ودرجة 

إغفال هوية املستجيبني.
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“ال يحق ألي شخص )...( أن يّدعي متتعه بحق الحصول عىل، أو النفاذ إىل 
بيانات ميكن التعّرف من خاللها إىل هوية األشخاص املشاركني فيها )...( بفضل 
للمركز  وفقاً  فقط  يحّدد  ال  البيانات  من  النوع  هذا  إىل  فالنفاذ  املهني.  مركزه 
املهني، بفضل التبعية ملؤسسة أو االلتزام املايل. فاألهم من ذلك هو الحاجة إىل 
مسألة  يف  ومسؤوليته  املطالب  ودور  استخدامها،  من  والغاية  البيانات،  هذه 
جميع البيانات. ومبا أن النفاذ إىل البيانات التي تتيح التعّرف إىل هوية األشخاص 
املشاركني فيها ال يخلو من املخاطر، فهو يخضع إىل تقييم ومتابعة معّمقني بعد 

منح الرخصة املتعلقة بهذا الشأن”. ]14[ 

ملفات البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام العام

تصّفح  السهلة  األساسية  الرشوط  لبعض  بالخضوع  يقبل  ألي شخص  ميكن 
ملفات البيانات الجزئية املنشورة عىل نطاق واسع. وهي رشوط لالستعامل 
)مثل منع املتاجرة بالبيانات( وليس رشوطاً عىل النفاذ إىل البيانات. تنرش 
بعض ملفات البيانات املتاحة لالستخدام العام من دون رشوط؛ وهي غالباً ما 
تكون متاحة عىل شبكة اإلنرتنت. ميكن النفاذ إىل هذه البيانات بسهولة، ألن 
خطر التعّرف عىل هوية املستجيبني يعتب ضئيالً للغاية. يعني ذلك حذف 
كامل املحتوى الذي قد يسمح بتحديد هوية املستجيبني مبارشة، كاألسامء 
املعّرفات  التخلّص من  ينبغي  الهاتف بشكل خاص. كام  وأرقام  والعناوين 
االستقصاء،  منهجية  بحسب  املعّرفات  هذه  وتتفاوت  أيضاً.  املبارشة  غري 
لكن بعض عنارص املعلومات تحذف عادة، مثل املعلومات الجغرافية األكرث 
البيانات  من  معينة  تسجيالت  تحذف  كام  العينات.  منطقة  من  تحديداً 
املتاحة لالستخدام العام أحياناً، مثل املتغريات املتطرفة أو املتسمة بتوزيع 
غري متامثل للغاية. ومع ذلك، مثة طرق أخرى لضبط رسية اإلحصاءات تسمح 
محتوى  من  قدر  أكب  وتوفّر  األشخاص،  هوية  عن  الكشف  خطر  بتقليص 
املعلومات )إعادة تنظيم القيم املتطرفة العليا والدنيا، أو حذف املتغريات 
الواردة من مستجيبني معينني، أو حتى تقنيات تشويش البيانات2 (. غالباً 
ما تنشأ ملفات البيانات املتاحة لالستخدام العام عن طريق ملفات بيانات 
مسوح )ويف معظم األحيان تكون مجموعات فرعية من التسجيالت وليست 
ملفات كاملة( واستقصاءات أجريت مع األرس. ومع أن إنشاء ملفات بيانات 
أمر  الرشكات  مع  تجرى  استقصاءات  طريق  عن  العام  لالستخدام  متاحة 
ممكن من الناحية التقنية، إال أنه يشكل تحديات سنتحدث عنها بالتفصيل.

من  األكب  القدر  العام  لالستخدام  املتاحة  البيانات  ملفات  تقّدم  أن  يجب 
املعلومات. ووفقاً ملركز إحصاءات الصحة األمرييك NCHS، “فإن الغاية 
تتمثل يف إتاحة بيانات جزئية عىل أوسع نطاق وبأكب تفصيل ممكن، وذلك 
التقنية ورضورة  النوعية، والقيود  املتاحة، واملستلزمات  املصادر  يف حدود 

حامية رسية البيانات فقط” ]14[ )ترجمة من اإلنجليزية(

امللفات الخاضعة لرتخيص

املتاحة  امللفات  األبحاث، عن  ملفات  لرتخيص، أو  الخاضعة  امللفات  تتميز 
لالستخدام العام بأنها تنرش حرصاً عىل املستخدمني الذين يحملون ترخيصاً 
األصول  وفق  مبر  طلب  تقديم  بعد  لهم  مينح  وهو  إليها،  النفاذ  يخولهم 
البيانات. وكقاعدة عامة، تغفل هوية  اتفاق يحكم استخدام هذه  وتوقيع 
املستجيبني يف امللفات الخاضعة لرتخيص من أجل تقليص خطر التعّرف إىل 
األشخاص إىل أقىص حد يف حال استخدام منفصل. غري أنها ميكن أن تحتوي 

لتقنيات ضبط رسية  ووصفاً  استعراضاً  السابع  الفصل  يقّدم   2
املستجيبني. هوية  عن  اإلفصاح  تقليص خطر  إىل  الرامية  اإلحصاءات 

عىل بيانات قد تدّل عىل هوية األشخاص إذا ما جمعت مع ملفات أخرى	.

يجب مسح املعّرفات املبارشة مثل أسامء املستجيبني من مجموع البيانات 
غري  متغريات  عىل  أحياناً  تحتوي  امللفات  هذه  أن  لرتخيص. غري  الخاضعة 
مبارشة قد تتيح التعّرف إىل هوية املستجيبني حني تضّم إىل مجموعات أخرى 
عىل  املدرسية  امللفات  العقارية،  السجالت  املصّوتني،  البيانات )قوائم  من 

سبيل املثال(.

عقد  وتوقيع  صياغة  إىل  لرتخيص  الخاضعة  امللفات  نرش  يستند  أن  يفضل 
بني منتج البيانات واملستخدمني محل الثقة، أي أولئك الذين تعّد حاجتهم 
النفاذ إىل  العقد رشوط  يذكر  أن  البيانات مرشوعة. ويجب  إىل  النفاذ  إىل 
من  أحياناً  الرتخيص  عقود  وتوقّع  واستخدامها.  الجزئية  البيانات  ملفات 
أبحاث، جامعة  مالمئة )مركز  راعية  مؤسسة  األعضاء يف  املستخدمني  قبل 

أو رشيك يف التنمية(.

كام يوىص منتجو البيانات بأن يستلزموا من مقدمي الطلبات مسبقاً التوقيع 
عىل عقد لالستخدام والنفاذ، وأن ميألوا استامرة طلب ترّشع حاجة الرجوع 
إىل البيانات الخاضعة لرتخيص )عوضاً عن النسخة املتاحة لالستخدام العام 
إذا وجدت(، وذلك ألغراض األعامل اإلحصائية أو ألغراض البحث. ويقّدم 
الفصل السادس منوذجاً عن عقد واستامرة طلب خاصني بامللفات الخاضعة 
إىل  النفاذ  ترخيص  منح  رشوط  بفهم  الوثيقتان  هاتان  وتسمح  لرتخيص. 

ملفات البيانات الجزئية.

البيانات املتاحة للقراءة يف مراكز البيانات املحمية

ميكن اقرتاح قراءة بيانات معينة يف مراكز محمية )أو “حاويات بيانات”(، 
املراكز فهي كناية عن قسم مجهز  للغاية. أما هذه  يف ظل رشوط صارمة 
بأجهزة حاسوب غري متصلة بشبكة اإلنرتنت، وال بشبكة خارجية، وال ميكن 
أقراص  أو  أقراص مدمجة  منها عىل مفتاح USB، أو  أي معلومة  تحميل 
بيانات  “الحاويات”  هذه  تضم  القارئات.  من  آخر  نوع  أي  أو   ،DVD

حساسة للغاية أو بيانات تتيح مبارشة وبسهولة تحديد هوية املستجيبني.

املسوح  عن  ناتجة  كاملة  بيانات  مبجموعات  مثالً  ــر  األم يتعلق  قد 
التي  الصحية  امللفات  حتى  أو  الرشكات  يف  أجريت  التي  واالستقصاءات 
تحتوي عىل معلومات يف غاية الرسية. أما املستخدمون الذين يوّدون قراءة 
مجموعات البيانات هذه، فال يستطيعون بالرضورة النفاذ إليها بالكامل، بل 
بطريقة محدودة فقط )النفاذ الالزم إىل املجموعات الفرعية من البيانات(. 
وهم مدعّوون مللء استامرة طلب تبنّي أن النفاذ إىل البيانات يخدم غايات 
إحصائية أو غايات أبحاث )أنظر املثال يف الفصل السادس(. كام يجب أن 
تخضع النتائج التي يحصلون عليها لفحص دقيق يف إطار عملية كاملة لضبط 

الرسية.

إن الستخدام مركز بيانات محمي تكلفة ال يستهان بها. إذ يتطلب ترتيب 
املباين ورشاء تجهيزات معلوماتية مخصصة. كام يتطلب وجود فريق عمل 
يتمتع بالكفاءات وميلك الوقت الالزم للتحقق من حسن سري العملية لتقليص 
خطر إفشاء الرسية. ويجب أن يكون األشخاص املعنيون مطلعني عىل طرق 

املتاحة  لبيانات  ا ملفات  تعريف  بشأن  تفصيالً  أكــرث  معلومات  عىل  للحصول   3
أعّدته  الذي  العمل  قراءة  يرجى  واختالفاتها،  لرتخيص  الخاضعة  وامللفات  العام  لالستخدام 
.)24( األوروبيني  اإلحصائيني  مؤمتر  إطار  يف  املتحدة  واألمم  ألوروبــا  االقتصادية  اللجنة 
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تحليل البيانات، وملّمني بطرق معالجة الطلبات وتنظيم خوادم امللفات.

املطلوبة،  العالية  التقنية  واملهارات  الكبرية  االستخدام  تكلفة  إىل  ونظراً 
الرسمية  البيانات  منتجي  من  وغريها  اإلحصاءات  معاهد  بعض  اختارت 
أن تتعاون مع هيئات جامعية أو مراكز أبحاث إلنشاء “حاويات بيانات” 

وإدارتها. وإليكم بعض األمثلة مع ذكر عنوان املوقع االلكرتوين الخاص بها: 
-reau ألبحاث املسوح، وهو مرشوع مشرتك بني مكتب MCRDC زمرك
.edu/src/mcrdc/( ميتشيغان  وجامعة  األمرييك   Census  Bu

 )NORC( لألبحاث  أوبنيون  ناشيونال  ومركز  www.isr.umich(؛ 

اإلطار 1 استقصاء واحد، ومنتجات عديدة

دقة، ولكن مميزات أقل تفصيالً )ملفات الدولة؛ نسبة 5% ألخذ العينات(. )ترجمة 

من اإلنجليزية( 

.census.gov/population/www/cen2000/pums/index.html :املصدر

http://www

          متت زيارة املوقع يف 8 أبريل/ نيسان2010 

وميكن مراجعة كامل البيانات الجزئية يف مختلف مراكز البيانات املحمية يف االتحاد 

األورويب، ال سيام يف مركز MCRDC التابع لجامعة ميتشيغان.

يسمح مركز أبحاث املسوح يف ميتشيغان )MCRDC( للباحثني املؤهلني العاملني عىل 

مشاريع معتمدة من قبل مكتب Census Bureau األمرييك باستخدام البيانات غري 

 Bureau املنشورة املجموعة يف إطار البامج االقتصادية والدميوغرافية التي يجريها

Census، واملركز الوطني لإلحصاءات الصحية )NCHS(. وتجري كل أبحاث مركز 

األبحاث  معهد  قلب  يف  هاربور  آن  يف  الواقع  املحمي،  مختبه  قلب  يف   MCRDC

االجتامعية التابع يف لجامعة ميتشيغان. )ترجمة من اإلنجليزية(

.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/access/restricted/index.jsp :املصدر

 http://www

)متت زيارة املوقع يف 7 مايو/ أيار 2010(

ميكن ملنتجي البيانات أن يختاروا إصدار منتجات عديدة عن طريق مجموعة واحدة 

من بيانات املسوح أو االستقصاءات. وهكذا ميكن أن تنشأ ملفات البيانات الجزئية 

املتاحة لالستخدام العام عن طريق عينات صغرية أو مجموعات فرعية من املتغريات. 

وميكن أن تنرش هذه امللفات عىل نطاق واسع من دون خطر إفشاء هوية املستجيبني. 

إليها مرشوطاً  النفاذ  ويكون  أكب  عينة  تتناول  أكرث  موسعة  نسخة  توفري  ميكن  كام 

بالحصول عىل ترخيص. وأخرياً، ميكن قراءة امللف الكامل )مع املعّرفات أو من دونها( 

يف مركز محمي.

متاحني  مختلفني  ملفني  الطريقة  بهذه  األمرييك    Census  Bureauمكتب أنتج 

 ،2000 عام  مسوحات  عن  الناتجة  البيانات  مجموع  من  انطالقاً  العام  لالستخدام 

وأخذت عينات لهذه الغاية بنسبة %1و 5%.

إىل  املتنامية  النفاذ  وقدرة  املعلوماتية  تقنية  تشهده  الذي  الرسيع  التطور  إىل  نظراً 

 Census Bureau بيانات املسوح التي تتمتع بها جامعة املستخدمني، اضطر مكتب

إىل اعتامد تدابري أكرث رصامة لحامية رسية البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام العام، 

وذلك باتباع تقنيات تحّد من إفشاء املعلومات. ويقّر مكتب Census Bureau من 

أكرث  تكون محصورة  تفصيالً  أكرث  بيانات  إىل  يحتاجون  املستخدمني  أن  أخرى،  جهة 

أكب  عدداً  األوىل  تضّم  امللفات:  من  مجموعتان  ستتوفر  لذا  الجغرافية.  الناحية  من 

الثانية  من املميزات املفصلة )ملف وطني، نسبة 1% ألخذ العينات(؛ يف حني تضم 

بيانات جغرافية أكرث

التابع لجامعة شيكاغو )www.norc.org/Da�aEnclave(؛ برنامج 
 S�a�is�ique  Canada كندا إلحصاءات  التابع  البحوث  بيانات  مركز 
ومركز  )www.s�a�can.gc.ca/rdc-cdr/index-fra.h�m(؛ 
.gov/nchs( األمرييك  الصحة  إحصاءات  ملركز  التابع  البيانات  أبحاث 

 .)h��p://www.cdc

هل من بدائل ملشاركة البيانات الجزئية؟ 	.1. 

يف الحاالت املذكورة أعاله، يقّدم للمستخدم حق النفاذ املبارش إىل ملفات البيانات 
الجزئية. ولكن مثة نوع آخر من أشكال النفاذ إىل البيانات الجزئية، لعّل أبرزها 
تقديم األعامل عن بعد والنفاذ عن بعد إىل البيانات الجزئية. أما الرشوط الخاصة 
النفاذ فهي غري مفصلة هنا، بل مذكورة  النوع من  التي تحكم هذا  بالسياسات 
هذه  أن  بالذكر  ويجدر  املكّملة.  املعلومات  مصادر  إىل  إشارات  مع  فحسب، 

األنظمة عادة ما تكون مكلفة ومعقدة تقنياً. 

تقديم األعامل

تتمثل إحدى الوسائل املتاحة للمستخدمني لغاية تحليل البيانات الرسية يف 

البيانات وتحليلها عن  برامج معالجة  بأن يقدموا  إنشاء عملية تسمح لهم 
بعد. ويعطى املستخدم مجموعة من بيانات مركّبة تعيد إنتاج بنية البيانات 
األصلية ومحتواها. ويف هذا اإلطار، يستطيع الباحثون بلورة برامج مبساعدة 
أدوات مثل SAS، أو SPSS أو S�a�a. ثم تنقل هذه البامج إىل فريق 
عمل مودع البيانات، الذي ينفذ التطبيق عىل مجموع البيانات األصيل. أما 
نتائج هذه العملية، فيتم التحقق منها وتعديلها قبل إرجاعها إىل املستخدم.

الذي   LIS لوكسمبورغ الدخل يف  دراسة  املثال مرشوع  سبيل  نذكر عىل 
تقديم  نظام  طريق  عن  الجزئية  البيانات  قواعد  إىل  النفاذ  إمكانية  يتيح 

أعامل يدعى LISSY )اإلطار 2(.

ال شك أن رسية البيانات محمية، ولكن ميكن لتكلفة تقديم األعامل أن تكون 
مرتفعة. باإلضافة إىل ذلك، إذا مل متنح املوارد الكافية، ستكون العملية بطيئة 

بالنسبة للمستخدمني.

النفاذ إىل البيانات عن بعد

يتمتع املستخدمون هنا بحق النفاذ إىل برمجيات تصنيف البيانات وتحليلها، 
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 Luxemburg Income Study - LISSY اإلطار 2 اإلطار 2دراسة الدخل يف لوكسمبورغ

ويؤدي النظامان إىل النتائج نفسها، غري أن موقع LIS ينصح املستخدمني بشدة باملرور 

تعرض  وهي  أسهل،  الواجهة  هذه  فاستخدام   .LISSY إىل  للنفاذ   JSI طريق   عن 

خيارات إضافية مثل النفاذ إىل تاريخ مهامت املستخدم.

تعليامت التقديم

أياً كانت طريقة تقديم األعامل، مثة بعض املزايا املتعلقة برتكيب البمجة املعيارية 

التي ينبغي أن تتقن حتى يتمكن نظام LISSY من معالجة طلبات املستخدمني عىل 

نحو صحيح.

 Stata 11.0 و ،SAS 9.2 فهي LISSY أما برمجيات اإلحصاء املتاحة حالياً يف نظام

.SPSS 11.5و

املساعدة التقنية

ينبغي توجيه كل األسئلة املتعلقة باستخدام قواعد بيانات LIS ومحتواها إىل قسم 

املساعدة التقنية )LIS User Support( وليس إىل أعضاء فريق عمل LIS. أما الهدف 

فيتمثل يف جرد مجموع األسئلة املطروحة بطريقة متناسقة.

LISSY هو نظام تنفيذ مهامت عن بعد بالكامل يعمل عىل مدار الساعة طوال أيام 

األسبوع. وهو يسمح للباحثني بتقديم برامج معالجة إحصائية عىل دفعات )بواسطة 

برامج SAS، أو SPSS أو Stata( من دون أن يتنقلوا. وينفذ نظام LISSY تلقائياً املهام 

املطلوبة، ثم ينقل النتائج بشكل مركّب، مبعدل بضع دقائق.

بأي شكل من  مبارشة  النفاذ  الجزئية، كام ال ميكن  البيانات  قواعد  تحميل  ال ميكن 

األشكال إىل البيانات. إمنا ترسل إىل املستخدمني نتائج الطلب اإلحصايئ فقط.

التسجيل إلزامي

توضع األرقام األساسية لنظام Key figures( LIS( تحت ترصف العامة، لكن النفاذ 

الرتخيص  ومينح  املسّجلني.  املستخدمني  عىل  محصور  الجزئية  البيانات  قواعد  إىل 

بالنفاذ لفرتة سنة واحدة فقط، قابلة للتجديد كل عام.

طريقتان لتقديم األعامل

آمناً عن بعد إىل البيانات الجزئية عن طريق وسيلتني للتقديم،  يقّدم LISSY نفاذاً 

هام:

 	)Job Submission Interface( ISJ برمجية

برمجية البيد مثل Thunderbird ،Outloook، إلخ	 

املصدر: http://www.lisproject.org/data access/data access.html )متت زيارة املوقع بتاريخ 9 إبريل/ نيسان 2010(. 

غري أنهم ال يستطيعون تحميل أي مجموعة من البيانات، وال إنشاء جداول 
تكشف عن املعلومات الفردية أو عدد قليل من التسجيالت.

-ross، Beyond 20/20، Ness�ar( ةنجد يف السوق برمجيات عد
الفائقة  املراكز  بعض  PcAxis ، Reda�am، SuperC، إلخ(. وتطّور 
للبيانات  قسامً   UKDA الخاصة. إذ يدير مركز األرشفة التطور منصاتها 
اآلمنة )SDS( “يهدف إىل تعزيز امتياز األبحاث عن طريق توفري إمكانية 
تعّد يف غاية  التي  البيانات  إىل  للثقة  األهل  للباحثني  بعد  اآلمن عن  النفاذ 
خاللها  من  التعّرف  يسهل  التي  تلك  أو  الرسية  أو  التفصيل  أو  الحساسية 
إىل املستجيبني، وذلك بوضعها يف ترصفهم بواسطة عقد ترخيص أو تدابري 

نرش معيارية”. ]12[ 

النظام إنشاء الجداول اإلحصائية )وهي حالة مسوح السكان  يناسب هذا 
واملساكن بشكل خاص(، بل يخدم أيضاً التحليل املعّمق. 

توظيف باحث جوجل مؤقت

يحرص بعض منتجي البيانات عىل أن يتمكن الباحثون من النفاذ إىل البيانات 
إذاً  يخضعون  وهم  جوجل.  البحث  محرك  توظيفهم  طريق  عن  الجزئية 
الدائم  العمل  فريق  لها  يخضع  التي  بالرسية  املتعلقة  القواعد  نفس  إىل 
الباحث  نشاط  كان  إذا  إال  الوسيلة  هذه  اللجوء إىل  يتم  املؤسسة. وال  يف 
يشكل مساهمة حقيقة يف عمل منتج البيانات املعني، تحت طائل املحاكمة 

الوهمية البسيطة. ]24[
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ما هي البيانات الوصفية؟2. 

أخرى”.  بيانات  تصف  أنها “بيانات  عىل  عام  بشكل  الوصفية  البيانات   تعّرف 
مالئم  معجم  إتاحة  عملية  بها  بها  تتسم  التي  األهمية  السابق  الفصل  ويذكر 
للبيانات يصف محتوى كل املتغريات التي تضمها مجموعة معينة من البيانات. 
التي يقّدمها معجم  البيانات  البيانات الوصفية تقّدم معلومات تفوق بكثري  لكن 

بيانات بسيط.

البيانات  تقيسه  ما  فهم  يف  الباحثني  مساعدة  إىل  الوصفية  البيانات  تهدف 
التي تم الحصول عليها بها. فمن دون وصف جيد ملفهوم االستقصاء  والطريقة 
والطرق املستخدمة يف جمع البيانات ومعالجتها، يرجح أن يسيئ املستخدم تحليل 

هذه األخرية، وحتى أن يستخدمها بغري حكمة.

التقنية  املساعدة  حيث  من  اإلحصائيني  عمل  حجم  املالئم  التوثيق  يقلص 
املوجهة إىل املستخدمني الخارجيني لبياناتهم الجزئية.

ومن ناحية أخرى، تهدف البيانات الوصفية إىل مساعدة املستخدمني يف تقييم 
البيانات. فمن الرضوري لكل باحث يرغب يف الحكم عىل أهمية بيانات  جودة 
معينة لعمله أن يعرف املعايري النافذة فيام يتعلق بجمع البيانات، وأن يكون قادراً 

عىل تحديد االنحراف عن هذه املعايري.

وأخرياً، تعّد البيانات الوصفية مهمة لتطوير أدوات البحث عن البيانات، مثل 
ذات  بيانات  من  مجموعات  عىل  العثور  يف  تساعد  التي  االستقصاءات،  فهارس 

صلة مبوضوع البحث.

تكن  مل  وإن  موثقة حتى  تكون  أن  يجب  البيانات  أن  التشديد عىل  وينبغي 
معّدة للنرش. إذ يسّهل إنتاج بيانات وصفية ذات جودة بناء “ذاكرة مؤسسية” 
جديد  عمل  فريق  تدريب  يف  يساهم  أن  ميكن  كام  البيانات،  جمع  حيث  من 

وتحسني متاسك البيانات مع الوقت.

ما هي البيانات الوصفية ذات الجودة؟

-en�a�ion لإن التعريف التايل للبيانات الوصفية ذات الجودة مقتطف من دلي
توثيق  يف  السليمة  )املامرسات   Good  Prac�ices  in  Da�a  Docum
للشبكة  االلكرتوين  املوقع  أن  البيانات( الذي نرشه مركز UKDA. ]20[ كام 
يتناول  الذي  العميل  ودليلها   )www.ihsn.org( األرس  ملسوح  الدولية 
 reference Guide for Data Archivists( مسألة أرشيفات البيانات

Quick( يضامن أيضاً معلومات مهمة للغاية حول هذا املوضوع. )4(

“إن إنشاء مجموعة بيانات ذات جودة وقابلة لالستخدام عىل املدى الطويل 
والتحليل. ويقتيض  الفهم  سهلة  البيانات  جعل  يف  تتمثل  حاسمة  يقتيض خطوة 
ذلك وصف البيانات وتوثيقها بطريقة سهلة وواضحة ومفّصلة وشاملة يف الوقت 

عينه”.
 )h��p://www.da�a archive.ac.uk(

ويشمل التوثيق املثايل ملجموعة بيانات بشكل أسايس ثالثة أنواع من الوثائق: 

الوثائق التفسريية  .	

املدى  البيانات وإمكانية توظيفها عىل  املطلوب لضامن جدوى  األدىن  الحد  متثل 
الطويل – ومن دون هذه املعلومات، يستحيل فهم مجموع البيانات ومحتواها 

بشكل سليم.

معلومات حول طرق جمع البيانات

البيانات اإلدارية  البيانات – االستقصاء، جمع  خصص هذا القسم لعملية جمع 
أو نسخ وثيقة متثل مصدراً. وهو يعّرف باألدوات املستخدمة، والوسائل املتبعة، 
االقتضاء، نقّدم تفاصيل حول  الوسائل. وعند  تبلورت فيها هذه  التي  والطريقة 
طريقة أخذ العينات وإطار هذه العملية. باإلضافة إىل ذلك، مثة معلومات يف غاية 

األهمية تتعلق بنظام جديد لإلرشاف عىل جمع البيانات وضبط الجودة.
معلومات حول هيكلية مجموع البيانات

تعّد يف األساس وثيقة مفصلة تصف هيكلية مجموع البيانات، مبا فيها العالقات 
بني بعض امللفات أو عنارص املعلومات )التسجيالت( التي تحتوي عليها. وهي 
تحدد بشكل عام املتغريات األساسية الالزمة لتحديد املواضيع يف امللفات املختلفة 
عليها  يحتوي  التي  واملتغريات  الحاالت  عدد  يُشرتط  ما  أحادية. وعادة  بطريقة 
البيانات.  مجموع  تشكل  التي  للملفات  اإلجاميل  العدد  إىل  باإلضافة  ملف،  كل 
التسجيالت  ببنية  املتعلقة  املعلومات  تقديم  يجب  الرتابطية،  النامذج  حالة  ويف 

والعالقات بينها. 

املعلومات التقنية

تخص هذه املعلومات البنية التحتية التقنية وهي تحدد عادة:

النظام املعلومايت املستخدم إلنشاء امللفات؛  •
البمجيات املستخدمة إلنشاء امللفات؛  •

طريقة تخزين البيانات؛  •
القامئة الكاملة بامللفات التي يحتوي عليها مجموع البيانات.  •

املتغريات والقيم، أنظمة الرتميز والتصنيف

تظهر  التي  الحقول(  )أو  باملتغريات  كاملة  قامئة  التوثيق  يشمل  أن  يفّضل 
الرتميز  أنظمة  عن  مفصلة  ومعلومات  شامل  وصف  مع  البيانات،  مجموع  يف 
والتصنيف املطبقة عىل املعلومات الخاصة بها. ومن املهم للغاية أن تذكر الحقول 
غري اململوءة والناقصة وأن تؤخذ يف االعتبار. ومن املفيد أيضاً تحديد املتغريات 
نظام  من  املستخدمة  النسخة  معيارية، وتحديد  تسمية  أي  عليها  تطبق  ال  التي 

التصنيف، كام يفّضل أن تذكر املراجع الخاصة بها.

معلومات حول املتغريات املشتقة

ينشئ منتجو بيانات عديدون متغريات جديدة عن طريقة البيانات األصلية. وقد 
للبيانات وفقاً للسن  للغاية وترتجم مثالً يف إعادة تنظيم  الطريقة بسيطة  تكون 
)بعدد السنوات املنقضية(، بحسب فئات األعامر ذات الصلة باالستقصاء املعني. 
أما الطرق األكرث تعقيداً فتتطلب معادالت حسابية متقدمة للغاية. وينبغي تفسري 
تنظيم  إلعادة  ميكن  املتغريات.  اشتقاق  أو  التنظيم  إعادة  يحكم  الذي  املنطق 
تعقيداً  األكرث  االشتقاقات  البيانات. أما  معجم  يف  توّضح  او  للسن  وفقاً  بسيطة 
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أو  تنظيمية  هياكل  التوثيق  يضم  أن  منفصل، ويفضل  لتوثيق  تخضع  أن  فيجب 
تفسريات منطقية دقيقة. وتكمن الفكرة يف أن تتيح املعلومات املقدمة إمكانية 
الناتجة بسهولة. كام يوىص بحفظ  املتغريات األساسية وتلك  العالقة بني  معرفة 
املشتقة وتسجيلها  إنشاء املتعريات  املستخدمة يف  املعلوماتية  التنظيمية  الهياكل 

إىل جانب املعلومات املتعلقة بالبمجية املستخدمة.

الرتجيح واالستكامل الخارجي

تعليامت  واملستكملة خارجياً، مع  املرجحة  باملتغريات  كاملة  قامئة  تقديم  يجب 
تتعلق بطريقة الحصول عىل هذه املتغريات وتذكر بوضوح رشوط التطبيق التي 
ترجيح مختلفة وفقاً  تطبيق عوامل  يتعنّي  أهمية ذلك حني  عليها. وتبز  ترسي 

للغاية املرجّوة.

مصدر البيانات

عادة ما تقّدم معلومات مفصلة حول مصدر البيانات. وحني يكون مصدر البيانات 
مؤلفاً من إجابات عىل مناذج استطالعات رأي عىل سبيل املثال، يجب أن تدخل 
املثالية، تذكر مراجع كل متغرية.  الحالة  التوثيق. ويف  كل إجابة بدقة يف قوائم 
كام يجدر تفسري الظروف التي طرحت فيها األسئلة، وإذ أمكن، ذكر الحاالت التي 

تطبق فيها، ويفضل أن تقّدم باإلضافة إىل ذلك خالصة بإحصاءات اإلجابات.

الرسية واإلغفال

تتعلق  معلومات رسية  تحتوي عىل  البيانات  كانت  إذا  ما  تحديد  الرضوري  من 
البيانات،  الحالة، يوىص بذكر هذه  أو املؤسسات. ويف هذه  أو األرس  باألشخاص 
االستقصاء(.  يف  املشاركني  معلومات  استخدامها )مثل  يحكم رشوط  عقد  وكل 
إذا  سيام  النتائج، ال  نرش  أو  البيانات  تحليل  تحّد من  أن  الرسية  ملسائل  وميكن 
كانت البيانات موجهة الستخدام ثانوي. ويف حال إغفال البيانات من أجل حامية 
هوية األشخاص املستجيبني، ينبغي تحديد اإلجراء املتبع يف هذا اإلطار وأثره عىل 
الالحق، من  التحليل  من  الحد  عىل  قادرة  التغيريات  هذه  كانت  البيانات. وإذا 

املفيد ذكر ذلك. 

املعلومات السياقية  .2

ينبغي تقديم معلومات إىل املستخدمني تتعلق بسياق جمع البيانات، واالستخدام 
الذي وّجهت له. وتغني هذه املعلومات التوثيق وتعّمقه. كام تسمح للمستخدمني 
الثانويني بفهم السياق الكامل لجمع البيانات وإجراءات جمعها. وهكذا تتشكل 

شهادة تاريخية أساسية للباحثني يف املستقبل.

وصف املرشوع األصيل

يفضل أن يشمل التوثيق معلومات عن تاريخ املرشوع أو العملية التي نتجت عنها 
مجموعة البيانات يف األساس، واإلطار الفكري والشكيل األصيل. ويضم ذلك عىل 

سبيل املثال:

األسباب التي استدعت جمع البيانات؛• 
أهداف املرشوع وغاياته؛• 
موضوع الدراسة؛• 
املنطقة الجغرافية واإلطار الزمني؛• 

املنشورات التي ساهمت فيها الدراسة أو السياسات التي وضعت استجابة• 
 لها؛

أي معلومة أخرى تعّد ذات صلة باملوضوع.• 

مصدر مجموع البيانات

أجريت  التي  البيانات، والتغيريات  بعملية جمع  تتعلق  معلومات  تقديم  ينبغي 
تقديم  وميكن  املطبقة.  والتعديالت  واملنهجية  نفسها،  البيانات  وتطور  عليها، 

املعلومات التالية أيضاً:

قوائم البيانات املغلوطة؛• 
املشاكل التي متت مواجهتها أثناء جمع البيانات وإدخالها وضبطها وتنظيفها؛• 
التحويل الرامي إىل تحقيق التوافق مع برمجية أخرى أو نظام تشغيل آخر؛• 
مراجع التقارير أو املنشورات التي استندت إىل الدراسة؛• 
أي معلومة أخرى تعّد ذات صلة بدورة حياة مجموع البيانات.• 

مجموع البيانات املتسلسلة زمنياً والثابتة، النسخ الجديدة 

املستعرضة  البيانات  الطولية، أو  البيانات  زمنياً، أو  املتسلسلة  البيانات  حالة  يف 
الثابتة، من غري املجدي نهائياً االستفادة من املعلومات اإلضافية، مثل تلك املتعلقة 

بتطور صياغة األسئلة، أو عدم جدوى املتغريات، أو إجراءات أخذ البيانات.

أنطمة الفهرسة  .3

لهذه األنظمة غاية مزدوجة. فهي تشكل أوالً مراجع ملجموع البيانات، ما يسمح 
رسمياً  بتسجيلها  تسمح  كام  املنشورات.  يف  صحيح  بشكل  وذكرها  بتحديدها 
املستخدمة يف  األساسية  األداة  الطويل. وثانياً، تشكل  املدى  لغرض حفظها عىل 
بطريقة  غريه  من  البيانات  مجموع  تحديد  ميكن  وهكذا  املصادر.  عن  البحث 
التعرف عىل  الثانويني يف  املستخدمني  التي ستساعد  املعلومات  أحادية، وتحديد 

جدوى الدراسة بالنسبة إىل نشاطهم.

من دون العناوين وامللخصات والكلامت املفاتيح وغريها من العنارص املهمة 
يف البيانات الوصفية، سيصعب عىل الباحثني تحديد مجموع البيانات واملتغريات 
التي تخدم حاجاتهم. إذ تستند كل أنظمة الفهرسة والبحث عن املصادر، سواء 

أكانت مادية أم إلكرتونية، عىل بيانات وصفية.

بداية  منذ  لبنائه  أسهل حني يخطط  توثيق ذي جودة  الحصول عىل  “يكون 
البيانات(.  البحث )عىل طول دورة حياة  ويتّم إعداده يف كل مراحل  املرشوع 
وميكن للتخطيط املفصل أن يقلص إىل حد بعيد الوقت وامليزانية الالزمني للتحضري 

للتوثيق”.)h��p://www.da�a-archive.ac.uk(. أنظر أيضاً ]21[.

املعايري واملامرسات السليمة املتعلقة بالبيانات الوصفية

“إن التوافق التقني والداليل رضوري لتسهيل وتشجيع النفاذ إىل بيانات البحث 
النفاذ أن  واستخدامها يف سياق دويل تتشابك فيه االختصاصات. وينبغي لتدابري 
توثيق  مسألة  املطبقة يف  الثابتة  الدولية  املعايري  قانوين  نحو  باالعتبار عىل  تأخذ 

البيانات” )17(
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طّور اتحاد األرشيفات مجموعة معايري خاصة بالبيانات الوصفية، وذلك حرصاً 
منه عىل تشجيع تبادل البيانات بني املنظامت وأنطمة البمجيات وتحسني جودة 
التوثيق اإلحصايئ املقّدم للمستخدمني. وتقّدم هذه املعايري إطاراً منظامً لرتتيب 

ونرش معلومات عن املحتوى وبنية البيانات اإلحصائية.

)RM( تقنيات المعلوماتية – سجلات البيانات الوصفية – ISO 11179

التقنية  اللجنة  طرف  من   ISO/IEC  11179-1 العاملي  املعيار  وضع 
الفرعية 2	 SC )قسم  املعلومات(، اللجنة  اآليزو، )تقنيات  JTC1 يف 

إدارة البيانات(.

“يحدد معيار ISO/IEC 11179 معايري عنارص البيانات وتسجيلها لغاية 
تسهيل الفهم والتبادل. وتسمح معايري عنارص البيانات وتسجيلها كام هي 
البيانات  من  مجال  بإنشاء   ISO/IEC  11179 للمعيار  وفقاً  محددة 
البيانات  إدارة  التي ميكن مشاركتها بطريقة أسهل وأرسع بكثري من طرق 

التقليدية”. ]9[ 

معيار  تعريفات  عىل  بياناتها  قواعد  مفهوم  املنظامت  بعض  أسست  وقد 
ISO 11179. ولكن ينبغي التشديد عىل أن هذا األخري ال يوفّر أي أداة 
التالية الذكر، املستندي إىل لغة  عملية للتوثيق والنرش، عىل عكس املعايري 

.XML

 )DDI( مبادرة توثيق البيانات

عادة ما يصدر منتجو البيانات معاجم لرموز صيغة النص. ومن أجل توظيف 
بلغة  تحدد  املعايري  معظم  أصبحت  وجه،  أفضل  عىل  اإلنرتنت  تكنولوجيا 
 Documen�a�ion Ini�ia�ive البيانات توثيق  مبادرة  XML. أما 

DDI( Da�a( فهي معيار خاص بتوثيق البيانات الجزئية4. ]	1[

إطاراً تنظيمياً لرتتيب محتوى  سمحت مبادرة DDI بوضع معايري وفّرت 
العلوم  مجال  يف  وذلــك  وحفظها،  ونقلها  وتقدميها  الوصفية  البيانات 
االجتامعية والسلوكية. ويسمح هذا اإلطار بتوثيق ملفات البيانات الجزئية 

األكرث تعقيداً بطريقة سلسة ودقيقة يف آن واحد.

تهدف مبادرة DDI إىل وضع معيار دويل يقوم عىل لغة XML لتوثيق 
لتسجيل  عملية  وسائل  طرح  يف  فتتمثل  الغاية  أما  الجزئية.  البيانات 
مبادرة  وتعّد  وتبادلها.  الجزئية  البيانات  مجموع  من  األساسية  النواحي 
الجوهر،  ففي  التقليدي:  اإللكرتونية  الرموز  ملعجم  هائالً  تطوراً   DDI
املعلومات  نطاق  كبري  حد  إىل  تحّسن  أنها  غري  نفسها،  اإلمكانيات  تقّدم 
أبحاث  اتحاد  الوصفية  املقّدمة ودقّتها. وقد أطلق مبادرة DDI للبيانات 
العلوم السياسية واالجتامعية بني الجامعات ICPSR، وهي منظمة تضم 
أنحاء العامل. وقد  كل  من  عليا  تعليمية  ومؤسسة  أكرث من 500 جامعة 
توىل املرشوع اتحاد مؤسسات شامل أمريكية وأوروبية، يعّد أعضاؤها من 

بني أهم منتجي البيانات ومؤسسات األرشيف يف العامل.

أنشئت مبادرة DDI لتعالج جميع أنواع البيانات الناتجة عن استقصاءات 

الطرق  من  وغريها  مبارشة  ومالحظات  وتجارب  إدارية  وملفات  ومسوح 

للتعريف مبعيار http://www.ddialliance.org :DDI )املوقع متوفر باللغة اإلنجليزية فقط(  4

اإلطار 3 إىل من تتوجه مبادرة DDI؟ 

 	 Statistics( مكتب اإلحصاءات الوطني، مكتب إحصاءات العمل والتوظيف

.ph, www.bles.dole.gov.ph( يف الفلبني )Labour and Employment

 )www.census.gov.ph, www.bas.gov

 	)http://statistics.sltidc.lk/( قسم املسوح واالستقصاءات يف رسيلنكا

 	)www.csa.gov.et( وكالة اإلحصاءات املركزية يف أثيوبيا

 	)www.ihsn.org/adp وغريها من مؤسسات كثرية... )أنظر

املنظامت الدولية:

 	.html(  )MICS( متعددة  مبــؤرشات  االستقصاء  ملنهجية  اليونيسيف، 

)http://www.childinfo.org/mics3_surveys

 	)http://data.worldbank.org/( البنك الدويل

 	 )http://www.theglobaflund.org/html/ 5YEdata/( الصندوق العاملي

Global Fund

أصبح اعتامد معيار DDI للبيانات الوصفية أسهل بكثري بفضل البمجيات السهلة 

االستخدام، مثل Metadata Editor DDI وغريه من أدوات الفهرسة املتوافقة مع 

.org/nad أنظر( IHSN التي تقّدمها الشبكة الدولية ملسوح األرس DDI معيار

)www.ihsn.org/toolkit et www.ihsn

تستخدم مبادرة DDI للبيانات الوصفية جامعة واسعة من األرشيفات، ال سيام 

اإلحصاءات  مكتب  بيانات  وإدارات  الجامعية،  البيانات  مبكتبات  الخاصة  تلك 

الوطني وغريه من منتجي البيانات الرسميني، باإلضافة إىل املنظامت الدولية.

أمثلة عىل املستخدمني يف الوسط الجامعي:

 	)www.datafirst.uct.ac.za( جامعة الكاب ،DataFirst

 	)www.data.archive.ac.uk/( Essex جامعة ،UKDA

 	)www.icpsr.umich.edu( جامعة ميتشيغان ،ICPSR

ملركز 	  التابع  البحوث  بيانات  مركز  برنامج  يف  املشاركة  الكندية  الجامعات 

.gc.ca/rdc-cdr/network-reseau-eng.htm(  Statistique  Canada

)http://www.statcan

جامعة 	  ومكتبة   Harvard-MIT بيانات ملركز  التابعة   DataVerse شبكة 

)http://thedata.org/( هارفرد

 	 )http://www.cessda.org( CESSDA الوكاالت املنضمة إىل

منتجو البيانات الرسمية يف أكرث من 05 بلداً، نذكر منها:

 	.htm(  )DDI( البيانات  إتاحة  مبادرة  طريق  عن   ،Statistique  Canada

)http://www.statcan.gc.ca/dli-ild/dli-DDI-fra

 	)http://www.ine.gov. bo/anda/( معهد بوليفيا الوطني لإلحصاءات
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ميكن  أخرى،  وبعبارة  تجريبية.  قياسات  عىل  للحصول  املطبقة  املنهجية 
لوحدة التحليل أن تكون مؤلفة من أفراد، أو أرس، أو عائالت، أو رشكات، أو 
صفقات، أو بلدان أو حتى مواضيع أخرى متثل اهتامماً علمياً. ومن ناحية 
معني  مكان  يف  بدقة  تجرى  بقياسات  املالحظات  تتمثل  أن  ميكن  أخرى، 
)خالل أسبوع ضمن عينة متثل بلداً عىل سبيل املثال(. كام ميكن أن تكون 
املالحظات متكررة ومعدة يف أماكن مختلفة )بيانات طولية ومستعرضة من 
 DDI بلدان مختلفة، وبيانات متسلسلة زمنياً ومعتمدة(. وتحتوي مبادرة
عىل تعريف مسهب مبنهجية الدراسة )طريقة جمع البيانات، وطرق أخذ 
املدروسة،  الجغرافية  واملناطق  املكان،  وتحديد  االقتضاء،  عند  العينات 

والجهة واألشخاص املسؤولني، إلخ(.

الهيكلية

املنهجية إىل  تسمح مبادرة DDI بوصف كل نواحي االستقصاء بالتفصيل: من 
بضع  من  ومسهبة  مهيكلة  قامئة  توفر  وهي  واملتغريات.  وامللفات  املسؤوليات 
مئات العنارص والخواص القادرة عىل تشكيل التوثيق ملجموع البيانات. وإذا كان 
 )Ti�le( العنوان العنارص مثل  من غري املرجح أن تظهر كلها، فإن ظهور بعض 
الرئييس  الكاتب والباحث  العنارص األخرى مثل  بالرضورة. أما  إلزامي، وأحادي 
اختيارية  فهي   )Au�horing  En�i�y Primaryو   Inves�oga�or(
وميكن أن ترد أكرث من مرة، ألنها تتعلق بالشخص/ األشخاص و/أو املؤسسة/ 

املؤسسات املسؤولة عن االستقصاء. 

تبنّي عنارص معيار DDI )نسخة 2.4( يف خمسة أقسام:

القسم 1.0: وصف الوثيقة

أو  االستقصاء  )أو  ونرشها  الدراسة  بتوثيق  تتكلف  التي  الوكالة  ليست 
تقديم  الرضوري  من  لذا،  دامئاً.  البيانات  تنتج  التي  نفسها  هي  املسح( 
عملية  عن  وكذلك  ذاتها،  بحد  الدراسة  عن  وصفية(  )بيانات  معلومات 
عىل   )Descrip�ion( “الوصف”  قسم  يحتوي  أن  ويجب  التوثيق. 
“بيانات  يقّدم  أن  أي   ،DDI بصيغة   XML ملف  يصف  عام  تعريف 

وصفية عن بيانات وصفية أخرى”.

القسم 2.0: وصف الدراسة

يقّدم هذا القسم تعريفاً عاماً بالدراسة. وهو يحدد مراجع االستقصاء وهوية 
الشخص الذي تلقى البيانات أو جمعها، وهوية الشخص الذي نرشها. كام 
جمعها  طرق  عن  معلومات  ويعطي  البيانات،  محتوى  القسم  هذا  يلخص 

ومعالجتها، إلخ.

القسم 0.	: وصف ملفات البيانات

يصف هذا القسم محتوى كل ملف من البيانات، ويحدد عدد التسجيالت 
واملتغريات، كام يذكر النسخة، واسم املنتج، إلخ.

القسم 4.0: وصف املتغريات

األسئلة،  بصياغة  سيام  املتغريات، ال  من  كل  مبعلومات  القسم  هذا  يتعلق 
وبيئة االستقصاء، وعناوين املتغريات وقيمها، وطرق االشتقاق واإللصاق.

القسم 5.0: وثائق أخرى

بالدراسة، مثل:  عالقة  عىل  أخرى  ملفا  بإضافة وصف  القسم  هذا  يسمح 
التقارير  الرتميز،  مالحظات  الرأي،  استطالعات  )مناذج  الوثائقية  املصادر 
التقنية والتحليلية، دليل الشخص الذي يجري املقابلة، إلخ(، وبرامج معالجة 

البيانات وتحليلها، والصور والخرائط.

)DCMI( للبيانات الوصفية Dublin Core معيار دبلن كور

-ive( DCMI ةاقتطف محتوى هذا القسم من املوقع اإللكرتوين الخاص مببادر
 h��p://dublincore.org  :)Dublin  Core  Me�ada�a  Ini�ia�

)متوفر باإلنجليزية فقط(

يسمح مجموع عنارص البيانات الوصفية الخاصة بـ Dublin Core )معيار 
6		ISO 15(، املسمى أيضاً معيار بيانات Dublin Core الوصفية، بوصف 
يف  الكامنة  املصادر  وصف  يف  املعيار  هذا  أهمية  وتتجىل  اإللكرتونية.  املصادر 
والنصوص  واإلرشــادات  والتقارير  الرأي  استطالعات  مناذج  الوصفية:  البيانات 
وبرامج معالجة البيانات، إلخ. وقد تبلورت فكرة وضع هذا املعيار عام 1995، 
برعاية مركز Online Compu�er Library Cen�er( OCLC( ومركز 
-ional Cen�er for Supercompu�ing Applica�ions( CSAN

 Dublin Core دبلني )أوهايو(. وتدريجياً، أصبح اجتمعا يف  �Na( اللذين 
املعيار األكرث انتشاراً لوصف املصادر الرقمية عىل الشبكة. وقد رفع مستواه إىل 
مستوى معيار ISO عام 	200. وتضمن مبادرة DCMI الحفاظ عىل املعيار 
ويعمل عىل تطويره. كام تهدف هذه املنظمة العاملية إىل الرتويج لوضع معايري 

البيانات الوصفية القابلة للتشغيل املتبادل.

يعود الفضل يف نجاح معيار Dublin Core للبيانات الوصفية إىل بساطته 
العنارص  مجموع  يبقى  أن  عىل  مصمموه  حرص  البداية،  فمنذ  األول.  املقام  يف 
مخترصاً وبسيطاً بقدر اإلمكان، حتى يتمكن األشخاص من غري ذوي الخبة من 
إنشاء مالحظات وصفية بسيطة بسهولة  املعيار إىل تشجيع  استخدامه. ويهدف 
وبتكلفة منخفضة للمصادر الرتبوية، وإىل إتاحة البحث عن هذه املصادر نفسها 
 ،Dubin Core بفعالية عىل شبكة اإلنرتنت أو يف أي مجال عىل شبكة. ويحتوي
الوصفية، كلها تشغيلية وتستخدم  البيانات  بنسخته األبسط عىل 15 عنرصاً من 

عدة مرات. أما هذه العنارص فهي:

الحقوق•  العالقة •  العنوان • 
التاريخ•  التغطية•  املوضوع• 
الصيغة•  املنشئ•  الوصف• 
املعّرف•  املراجع•  النوع• 
اللغة•  املتعاون•  املصدر• 

 Dublin Coreاإلطار 4 إىل من يتوجه ؟
Dublin Core هو معيار بيانات وصفية فائق يف السالسة وسهولة االستخدام. 

وهو ليس مفصالً بقدر معيار DDI )إذ ال يحتوي Dublin Core عىل عنارص 

يصف  أن  ميكن  أنه  غري  واملتغريات(،  البيانات  ملفات  عن  مبعلومات  تتعلق 

السامت العامة ملجموع البيانات. كام أنه يوفر خياراً يسمح بوصف مجموعات 

بيانات ال ميكن ملصادرها أن تخضع لتوثيق مفصل. هذا وتستخدم نسخة معدلة 

.Data.gov( يف الواليات املتحدة open data initiative يف Dublin Core من

.)www
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 XML اإلطار5 لغة

>collDate date=”2005-01” event=”start”/<

>collDate date=”2005-03” event=”end”/<

>nation<Popstan>/nation<

>/geogCover<وطني>geogCover<

>/sampProc<5000 أرسة؛ عىل مستويني>sampProc<

>/respRate<98 باملئة>respRate<

من  مشرتكة  مجموعة  جامعة  تعتمد  حني  فعالية  أكرث  البطاقات  استخدام  إن 

البطاقات )معايري DDI أو Dublin Core مثالً(. يقّدم اعتامد مجموعة مشرتكة 

من بطاقات XML مزايا كبرية لتوثيق البيانات الجزئية:

إنشاء قامئة شاملة بعنارص البيانات الوصفية املفيدة؛	 

بطاقات 	  عىل  يحتوي  كان  إذا  مام  التأكد  مع  ملف  محتوى  تقييم  إمكانية 

بيانات أو ال؛

البيانات 	  عنارص  عن  بالبحث  يسمح  البيانات  ملجموعات  فهرس  إنشاء 

الوصفية الرئيسية؛

إمكانية تحويل امللف إىل صيغ أسهل استخداماً.	 

ميكن تحويل ملفات XML إىل صيغة HTML، أو PDF أو إىل أنواع أخرى من 

املستندات التي تنفذ تحويالت LSX. وميكن عندئٍذ تبادلها من شبكة إىل أخرى 

أو عىل اإلنرتنت عن طريق خدمات beW أو عن طريق بروتوكول PAOS )وهو 

بروتوكول مبني عىل لغة XML يسمح بتبادل املعلومات بني التطبيقان عن طريق 

HTTP(. أما صفحة HTML أدناه فهي مثال عن تحّول XSL للنسخة اإلنجليزية 

من ملف XML أعاله:

لـ eXtensible Markup Language. وتقّدم هذه  ميثل لفظ XML اختصاراً 

هذه  معنى  تحدد  بطاقات  بواسطة  نصوص  عىل  بطاقة  لوضع  سبيالً  اللغة 

النصوص وال تكتفي بالتعريف بها. وبعبارة أخرى، تسمح صيغة XML بهيكلة 

نص بواسطة بطاقات تحتوي عىل مؤرشات داللية. وباملبدأ، فيام يتعلق بالتنظيم، 

توازي هذه “البطاقات” “الحقول” يف قاعدة بيانات. ولكن عىل عكس ملفات 

قاعدة البيانات، ميكن مللفات XML أن تعرض وتعّدل بواسطة مراجع نصوص 

معياري. وميكن أن يجرى البحث يف هذه امللفات بنفس الطريقة التي يجرى بها 

يف قاعدة بيانات تقليدية، بواسطة األدوات املالمئة. وكام ميكن أن يسمح محتوى 

وتحّول مبساعدة   XML ملفات تعرض  أن  تقرير، ميكن  بإنشاء  بيانات  قاعدة 

)مثل صحائف  استخداماً  للحصول عىل صيغ أسهل  برمجيات أخرى  تطبيقات 

الجدولة أو صيغة PDF أو صفحات الويب(.

يسمح املثال أدناه بتكوين فكرة عن الطريقة التي ميكن فيها عرض املعلومات 

:XML النصية عن االستقصاء بصيغة

مكتب  أجرى   ،2005 آذار  مارس/  حتى  الثاين  كانون  يناير/  من  املعطيات: 

 )MCIS( املؤرشات  متعدد  استقصاًء   Popstan بوبستان  الوطني  اإلحصاءات 

مموالً من اليونيسيف. وتم اختيار 5000 أرسة متثل مجموع سكان البلد عشوائياً 

أخذ عينات ذي مستويني. وقد قدمت  ملخطط  االستقصاء، وفقاً  للمشاركة يف 

4900 أرسة منها معلومات. 

وتظهر املعلومات نفسها محولة إىل صيغة DDI-XML عىل الشكل التايل:  

>/ltit<2005 استقصاء متعدد املؤرشات>titl<

>altTitl<MICS>/altTitl<

>/AuthEnty<مكتب االحصاءات الوطني>AuthEnty<

>/fundAg<اليونيسيف”<منظمة األمم املتحدة للطفولة>fundAg abbr=”
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ما هي الحجج التي تدعم بث البيانات 3. 
الجزئية؟

ميثل البث أحد املسؤوليات األساسية التي يقوم بها بها معهد إحصاءات. ويعدد 
هذا الفصل اإليجابيات الكثرية التي يوفرها نرش البيانات الجزئية. إذ تظهر دراسة 
بيانات  منتجي  تجارب  جانب  إىل  البث،  وسياسات  املهمة،  بهذه  خاصة  بيانات 
الجزئية  البيانات  ملفات  إىل  النفاذ  إمكانية  إتاحة  أهمية  العامل  حول  مختلفني 

والحجج التي تدعم هذا املوقف.

دعم البحث1.	. 

لعل السبب الرئييس )وغالباً ما يكون الدافع الرصيح األوحد( الذي يدفع منتجي 
الجزئية هو دعم األبحاث. ففي نهاية االستقصاء،  بياناتهم  البيانات إىل مشاركة 
املعدة إلظهار  الجداول  البيانات سلسلة من  املسؤولون عن جمع  ينتج  ما  عادة 
الجوانب األساسية وتقديم ملحة عامة عن النتائج إىل املستخدمني. وال ميكن أن 
ننتظر من هذه الوكاالت أن تحدد كل مواضيع األبحاث التي ميكن لهذه البيانات 
أن تساعد يف معالجتها، إذ ال متلك امليزانية الالزمة لذلك. وتوفر ملفات البيانات 
التي  الظواهر  بني  والتفاعالت  العالقات  لتحديد  مهامً  بعداً  للباحثني  الجزئية 

ستناولها استقصاء ما، ما يعزز تعددية أعامل األبحاث وجودتها5.

الوطنية  اإلحصاءات  تظهر كيف تصف بعض معاهد  التي  األمثلة  هنا بعض 
سياسة بث البيانات التي تعتمدها.

باستخدام  يسمح  قرار  اتخاذ  ويشجع  الجزئية  البيانات  إىل  النفاذ  “يدعم 
 Bureau of S�a�is�ics( ABS واسع لبيانات مكتب اإلحصاءات األسرتايل
العام  فمنذ  واالجتامعي.  االقتصادي  والبحث  تحليلها  لغايات   )Aus�ralian
بشكل  جزئية  بيانات  جزئية  بيانات  األسرتايل  اإلحصاءات  مكتب  يتيح   ،19	5
ملفات تسجيالت وحدوية رسية )CURF(، برشوط معينة ولغايات إحصائية. 
واليوم، أصبح مكتب اإلحصاءات األسرتايل يتلقى طلبات كثرية للنفاذ إىل تسجيالت 
أوسع من مجموعة  أكرث سالسة تصدر عن نطاق  تفصيالً، بأشكال  أكرث  وحدوية 
واسعة من البيانات )بيانات رشكات وبيانات طولية عىل سبيل املثال(. وإن أي 
الرئيسية  األنشطة  عىل  متنام  سلبي  وقع  لها  سيكون  الطلبات  لتلبية  استحالة 
ملكتب اإلحصاءات األسرتايل، وعىل مصالحه، وأخرياً عىل تناسق نظام اإلحصاءات 
تبر  التي  األخرى  العوامل  من  بسلسلة  املقرتن  التطور  هذا  دفع  الوطني. وقد 
التغيري، ال سيام الخطر املتنامي من حيث التعرف عىل هوية املستجيبني، مكتب 
اإلحصاءات األسرتايل إىل اقرتاح اسرتاتيجية جديدة للنفاذ إىل البيانات الجزئية يف 
 ،h��p://www.abs.gov.au/ ،األسرتايل اإلحصاءات  املستقبل”. )مكتب 

ترجمة من اإلنجليزية(.

 Office(  CSO املركزية  اإلحصاءات  ملكتب  األسايس  الهدف  “يتمثل 
دعم  يف  الجزئية  البيانات  إىل  بالنفاذ  يتعلق  ما  يف   )Cen�ral  S�a�is�ics
جامعة الباحثني والتأكد من أن البيانات التي نجمعها مفيدة ألقىص حد ممكن. 
وتعّد هذه املقاربة أساسية لوضع سياسات مبنية عىل عنارص مقنعة. كام ميكن 
أن تساهم يف تقليص تكاليف البحث وتفادي تكرار البيانات”. )املكتب املركزي 

لإلحصاءات اإليرلندية، /h��p://www.cso.ie، ترجمة من اإلنجليزية(.

أن  ميكن  ــذي  ال املعمق  االســتــخــدام  جــيــداً  وهمفري  هاميلتون  عمل  يجسد   5
األبحاث  مشاريع  مئات  بضع  أن  يبنّي  وهو  الجزئية.  البيانات  مللفات  الباحثون  يجريه 
 ، كندا يف   )ENSP( السكان  صحة  بشأن  الوطني  االستقصاء  قاعدة  عــىل   أجريت 
]30[ أيضاً  أنظر  لــعــام.  ا لالستخدام  متاحة  جزئية  بيانات  ملف  بشكل  نــرشه  بعد 

باالستجابة  رسيلنكا  يف  الجزئية  للبيانات  الوطني  األرشيف  مهمة  “تتمثل 
إجابات  عن  بحثاً  تجهد  التي  والدولية،  الوطنية  الباحثني  جامعة  حاجات  إىل 
عىل املشاكل االجتامعية االقتصادية التي يواجهها العامل. ومبساعدة قسم التعداد 
 ،Depar�men�  of  Census  and  S�a�is�ics الرسيلنيك  واإلحصاءات 
تنتجها  وحديثة،  بها  وموثوق  ثابتة  إحصائية  بيانات   LankaDa��a تنرش 
متاماً”.  املستجيبني  هوية  رسية  تحفظ  كام  الوطني،  اإلحصايئ  النظام  وكاالت 
.sl�idc.lk/ رسيلنكا   ،Depar�men�  of  Census  and  S�a�is�ics(

)h��p://s�a�is�ics

“تشكل مبادرة إتاحة البيانات )DDI( مثاالً عىل إعطاء التكنولوجيا حقها، 
تكنولوجيا سري املعلومات يف كندا، إذ أنها تسمح للمؤسسات التعليمية للمرحلة 
ما بعد الثانوية بأن تقّدم ألول مرة باقة كاملة من خدمات البيانات إىل الطالب 
واألساتذة عىل حد سواء. ويبدو جلياً أكرث فأكرث أن املبادرة تساهم بشكل كبري 
البيانات  إتاحة  مبادرة  ساهمت  وقد  هذا   )...( كندا.  يف  والبحث  التعليم  يف 
-fra.h�m  S�a�is�ique  Canada،( كندا”.  يف  البيانات  ثقافة  ظهور  يف 
أنظر  ؛   h��p://www.s�a�can.gc.ca/dli-ild/abou�-apropos

)	1( Wa�kins ًأيضا

تعزيز مصداقية اإلحصاءات الرسمية2.	. 

إذ  ببياناتهم،  املنتجني  ثقة  عىل  الجزئية  البيانات  إىل  النفاذ  نطاق  توسيع  يشهد 
يسمحون بإصدارها مجدداً أو تصديقها من جهة منظامت مستقلة.

تحسني موثوقية البيانات وثباتها	.	. 

تتمثل فائدة أخرى يف العالقة األقرب بني منتجي البيانات واملستخدمني املرَشدين. 
فغالباً ما يكون استخدام البيانات العامل املساهم يف تكوين فكرة عن التحسينات 
املمكنة، ال سيام عىل صعيد صياغة االستقصاءات ونرش البيانات الجزئية. وميكن 
لعملية نرش البيانات الجزئية أن تشمل عملية منطية لحصد آراء الباحثني، كام هو 
الحال يف Census Bureau األمرييك. فقد تؤدي آراء املستخدمني إىل تحسني 

تدريجي لالستقصاءات.

تقليص تكرار البيانات4.	. 

غالباً ما يثني وضع ملفات البيانات الجزئية يف ترصف املستخدمني هؤالء األخريين 
عن جمع البيانات التي يحتاجون إليها بأنفسهم. وهكذا تقل الطلبات املتوجهة إىل 
املستجيبني ويتقلص خطر الحصول عىل دراسات غري متناسقة حول املوضوع عينه.

تحسني مردود االستثامر5.	. 

“ال يساهم نفاذ العامة إىل بيانات األبحاث املمولة من األموال العامة ومشاركتها 
قدرة  عىل  الجديدة  الرقمية  والشبكات  الحديثة  التكنولوجيات  تأثري  تعزيز  يف 
األبحاث  يف  العام  االستثامر  مردود  بتحسني  أيضاً  يسمحان  بل  فحسب،  البحث 

أيضاً. )...(

كميات  العامة  األموال  متولها  التي  البحث  ومؤسسات  الباحثون  يجمع  إذ 
برسعة  تتوسع  التي  هذه  األبحاث  بيانات  كميات  ومتثل  البيانات.  من  متنامية 
ملجابهة  الالزمة  للمعارف  املمكنة  املوارد  وأحد  العامة  لألموال  هائالً  استثامراً 

تحديات عديدة تواجه اإلنسانية. )...(
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ومن أجل تعزيز مردود علمي واجتامعي أفضل لالستثامرات العامة يف بيانات 
االقتصاديني، عىل  والتنمية  التعاون  إىل منظمة  املتنمية  الدول  األبحاث، وضعت 
سبيل املثال، عدة قوانني وسياسات ومامرسات بشأن النفاذ إىل بيانات البحث عىل 
املستوى الوطني. ويف هذا السياق، تشكل الخطوط التوجيهية الدولية ورقة رابحة 

لتشجيع تبادل بيانات األبحاث واستخدامها عىل املستوى العاملي” ]17[

جمع األموال للدراسات اإلحصائية	.	. 

لدى  قيمتها  زادت  واستخدمت،  أوسع  نطاق  عىل  البيانات  ملفات  نرشت  كلام 
املمولني.

ميكن لهذه الحجة أن تشجع الرعاة عىل متويل جمع البيانات. كام أن بعض 
املمولني يشرتطون دليالً يثبت استخدام البيانات.

يؤدي االستخدام األفضل للبيانات إىل مردود أفضل عىل االستثامر بالنسبة إىل 
الرعاة، الذين سيتشجعون أكرث عىل دعم أنشطة جمع البيانات. وقد أصبح متويل 
التي  البيانات  الدولية لالستقصاءات مرشوطاً أكرث فأكرث بنرش مجموع  املنظامت 

يتم الحصول عليها.

تقليص تكلفة نرش البيانات7.	. 

البيانات أن تستفيد من فعالية متنامية، إذ ستتمكن  أخرياً، ميكن لوكاالت جمع 
من تقليص كمية الجداول املنتجة املحددة مسبقاً والرتكيز أكرث عىل وضع بيانات 
التلخيص. إن التشديد عىل هذا الجانب، ال سيام يف وسائل اإلعالم وقطاع التعليم، 
ميكن أن يجذب اهتامم جمهور أكب ويسهل متويل أنشطة وكاالت جمع البيانات، 
هذه  أن  غري  املؤسسات.  من  غريها  أم  وطنية  إحصاءات  مكاتب  أكانت  سواء 
الفعالية  التفكري يف مسألة  املعمقة. وأخرياً، ينبغي  للتحاليل  كافية  الجداول غري 
يف سياق تكاليف إنتاج ملفات البيانات الجزئية ونرشها. وسنتناول هذه املسائل 

يف الفقرة التالية.

احرتام اإللتزامات القانونية والتعاقدية	.	. 

يف بعض البلدان، تجب بعض الوكاالت العامة عىل نرش قسم من بياناتها الجزئية. 
وغالباً ما ميول املكلفون جمع البيانات، لذا يعتب هذا األمر جزءاً من القطاع العام. 
ويف بلدان أخرى، يتمثل املمولون يف منظامت راعية، تشرتط أن توضع البيانات 
هذا  يتعارض  التي يتم الحصول عليها يف ترصف الباحثني )أنظر اإلطار 6(. وال 
االلتزام بنرش البيانات الجزئية مع االلتزام باحرتام رسية الغري وحياتهم الخاصة. 
إفشاء  لجنة  يف  أو  مؤسسة،  كل  يف  اإلحصاءات  عن  مسؤول  كل  عىل  يتعني  بل 
الرسية، أن يقرر محتوى البيانات الجزئية التي تنرش، باإلضافة إىل اإلجراءات التي 

يجب وضعها إلنشاء ملفات متاحة لالستخدام العام.

تشجيع تطوير أدوات جديدة الستخدام البيانات9.	. 

تنترش صيحة جديدة منذ بضع سنوات، هي صيحة البيانات املفتوحة. أما املفهوم 
الرئييس وراء هذه البيانات هو أن جمعها ميّول عن طريق األموال العامة أو تحت 

إرشاف وكالة للدولة تعنى بالقطاع العام.

-nmen�  Ini�ia�ive مثل  االتجاه  هذا  عديدة  حكومات  تبنت  ،وقد 
Open Gover يف الواليات املتحدة )www.da�a.gov( أو مثيله البيطاين 

أمام  الجمهور  االتجاهات  من  النوع  هذا  )h��p://da�a.gov.uk(. ويضع 
الجزئية  البيانات  النفاذ إىل  البيانات املوجودة. فبإتاحة  القيمة إىل  تحدي إضافة 
أدوات برمجيات جديدة، ال سيام  املبادرات تطوير  من دون قيود، تشجع هذه 

تطبيقات مبتكرة لشبكة الويب 2.

بيانات مفتوحة  التي تستخدم  املبتكرة  ما تسمى تطبيقات ويب هذه  غالباً 
باسم mashups )أو التطبيقات املركبة(.

يف   mashup املركب التطبيق  اإللكرتونية، يتمثل  املواقع  تطوير  يف مجال 
صفحة ويب أو تطبيق يستخدم أو ميزج بيانات أو وظائف من مصادر خارجية 
عدة بهدف إنشاء خدمة جديدة. ويستدعي ذلك تكامالً سهالً ورسيعاً، غالباً ما 
يتم عن طريق واجهات برمجة التطبيقات، وباستخدام مصادر بيانات مفتوحة. أما 
الهدف فيكمن يف الحصول عىل نتائج تغني البحث، وال تنحرص بالرضورة يف الدافع 

األسايس إلنتاج البيانات البحتة األولية.

التطبيقات  صممت  األخرى،  الخدمات  بيانات  إىل  الدائم  النفاذ  ولتحقيق 
شبكة  عىل  ترعىل  تطبيقات  أو  للملّقم  تطبيقات  لتكون   mashups املركبة
االنرتنت. كام تؤدي تطبيقات mashups دوراً فاعالً ال شك يف تطور البمجيات 
/applica�ion_composi�e ًأيضا الويب 2.0 )أنظر  االجتامعية وشبكة 

.)h��p://fr.wikipedia.org/wiki

بنرشها،  البيانات  منتجو  يكتِف  مل   ،mashups الـ تطوير  تشجيع  بهدف 
التطبيقات  برمجة  واجهات  تدعى  برمجية  تطبيقات  أيضاً  يقدمون  أصبحوا  بل 

)API(. وتسمح هذه األخرية للمطّورين باستخدام البيانات بسهولة أكب.

اإلطار 6 االلتزام القانوين ببث البيانات الجزئية: مثال 
املركز الوطني لإلحصاءات الصحية )الواليات املتحدة(

مبركز  املرفق   ،)NCHS( األمرييك  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز  يعطي 

 for  Disease  Control  and  Prevention( منها  والوقاية  األمراض  من  الحد 

US Centers( مثاالً عن ترشيع يحكم نرش البيانات الجزئية.

“ويتعنّي عىل املركز الوطني لإلحصاءات الصحية األمرييك، بصفته املعهد الفدرايل 

لإلحصاء بذل كل ما يف وسعه لتحقيق أقىص قدر من توافر البيانات، مبا يف ذلك 

تقصري الفرتة الفاصلة بني جمع البيانات وبثها، وذلك يف سبيل تحسني الجودة، 

وتقليص مخاطر إفشاء هوية املستجيبني يف آن معاً. كام تنّص الترشيعات التي 

وضع  إلزامية  عىل  األمرييك  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز  أنشطة  تنظم 

البيانات يف ترصف املستخدمني عىل أوسع نطاق ممكن )...(.

املعهد  جودة  منطلق  من  البيانات  بنرش  االلتزام  إىل  النظر  ينبغي  ذلك،  “ومع 

أن  يجب  كام  األمرييك،  الصحة  إلحصاءات  الوطني  للمركز  لإلحصاء  الفدرايل 

تتامىش مع الحاجة إىل حامية رسية املستجيبني وضامن جودة البيانات. )...( 

“إن القانون الذي يلزم املركز الوطني لإلحصاءات الصحية األمرييك بنرش بياناته 

هو نفسه الذي يجبه عىل الحفاظ عىل رسية هوية األفراد أو املنظامت التي 

تظهر يف أنظمة البيانات الخاصة به”. ]14[ )ترجمة من اإلنجليزية( 
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اإلطار 7 الرتويج لتطوير التطبيقات املركبة spuhsam عن طريق بث البيانات املفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات

نعلم أن أشخاصاً كثريين مثلكم، من خارج الحكومات، ميلكون املهارات والقدرات 

البيانات العامة. ويشكل هذا بالنسبة إلينا نقطة  الالزمة لالستفادة القصوى من 

اإلنطالق لعالقة التعاون التي تأمل تكوينها معكم.

املصدر: http://data.gov.uk، متت زيارة املوقع يف 3 أبريل/ نيسان 2010، ترجمة 

من اإلنجليزية

.org إطــالق  مــع  الــنــفــاذ.  مــوضــوع  املفتوحة  البيانات  ــادرة  مــب تتناول 

الدويل يف سبيل فتح  البنك  donnees.banquemondiale، أصبحنا نكثف جهود 

وسنقوم   .Web شبكة  عىل  ومبارش  للغاية  سهل  نفاذ  طريق  عن  بياناته  فهارس 

خالل عام 2010 بنرش موجتني من ميزات Web ستمثالن منصة لهذا الجهد. )...(

 أما املرحلة الثانية فستتمحور حول الرتويج الستخدام بيانات البنك الدويل بواسطة 

واجهة برمجة التطبيقات عىل شبكة الويب. وسيستدعي ذلك إجراء تحسينات عىل 

واجهة برمجة التطبيقات الحالية، باإلضافة إىل إتاحة مجال للتواصل حول موضوع 

واجهة برمجة التطبيقات و عتبة أدىن للدخول، ال سيام بالنسبة إىل املستخدمني 

من غري مطّوري املعلوماتية.

التطبيقات عىل  برمجة  واجهة  يحّول  منعطف  بداية  املرحلة عن  وستعلن هذه 

تتوجه  واجهة  إىل  املعلوماتية  للمطوري  واجهة موجهة حرصاً  من  الويب  شبكة 

أيضاً إىل الباحثني وصانعي القرارات السياسية إىل جانب مطّوري املعلوماتية.

زيارة  متت   ،http://donnees.banquemondiale.org/developpeurs املصدر: 

املوقع يف 7 مايو/ أيار 2010 

الواليات املتحدة: data.gov – اكتشاف، مشاركة، التزام

يتمثل أحد األهداف الكامنة مببادرة Open Government Initiative يف تعديل 

البيانات  إتاحة  عىل  مؤسسايت  طابع  إضفاء  طريق  عن  املعلومات  نرش  عادات 

.gov الفدرالية عىل نطاق واسع، وذلك يف صيغ تسّهل النفاذ إليها. ميثل موقع

Data املنتج الريادي ملبادرة Open Government Initiative، وهو يهدف إىل 

الكبري بفهم  التي تسمح للجمهور  الفدرالية  البيانات  النفاذ إىل مجموع  تسهيل 

عىل  الضوء  وتسلّط  أفضل،  بشكل  وأنشطتها  الفدرالية  الوكاالت  عمل  طريقة 

مهامته، وتدير الفرص االقتصادية، وتحسن شفافية الحكومة الفدرالية وانفتاحها 

)مجموع البيانات ذات القيمة املضافة العالية(.

هنيئاً للمطّورين

نحن مذهولون أمام العدد املسّجل لعمليات التحميل وللتطبيقات املبتكرة التي 

تحتوي عىل بيانات حكومية ظهرت منذ إطالق Data.gov. ولعل أحد األهداف 

متيّزت  الصدد،  هذا  ويف  االبتكار.  تشجيع  يف  يتمثل   Data.gov ملوقع  األساسية 

اكتشاف  عىل  واملبمجني  املطّورين  كل  نشجع  إننا  متيّز.  أميا  مطّورينا  جامعة 

مجموع البيانات املدرجة يف Data.gov وعىل املشاركة الفاعلة يف هذه الجامعة 

الحيوية واملتنامية.

نيسان  أبريل/   3 املوقع يف  زيارة  املصدر: http://www.data.gov/open، متت 

2010، ترجمة من اإلنجليزية

 Programming In�erface وأ API( متثل واجهة برمجة التطبيقات“
Applica�ion( واجهة تقّدمها برمجة معلوماتية. وهي تسمح بتفاعل البامج 
بعضها مع بعض، بحيث تشبه واجهة إنسان مقابل الحاسوب، ما يجعل التفاعل 
وضعها( عن  التطبيقات )أو  برمجة  بواجهات  العمل  بدأ  بينهام”. وقد  ممكناً 
تركيب  تحديد  تتيح  تشغيل. وهي  نظام  أو  برمجيات  مكتبة  تطبيق، أو  طريق 
الطلب واتفاقياته التي يتعني عىل املبمج احرتامها الستخدام الخدمات املوضوعة 
يف ترصفه. كام ميكن أن تضم خاصيات تتعلق بروتني التنفيذ، وهيكلة البيانات، 
وفئات املواضيع، وبروتوكوالت التواصل بني املستخدم واملركّب الذي يضع واجهة 

.org/wiki/In�erface_de_programma�ion التطبيقات.  برمجة 
h��p://fr.wikipedia، متت زيارة املوقع قي 9 يناير/ كانون الثاين 2011؛ 

أنظر أيضاً اإلطار 7(
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ما هي التكاليف واملخاطر املرتبطة ببث 4. 
البيانات الجزئية وكيف ميكن ضبطها؟

البيانات/ جامعيها أن   يتعنّي عىل مكاتب اإلحصاء الوطنية وغريها من منتجي 
الرامية  وبرامجها  سياساتها  وتنفيذ  لتحديد  العوامل  من  عدداً  االعتبار  يف  تأخذ 
املتعلقة  التكاليف واملهارات، واملسائل  الجزئية: ويتضمن ذلك  البيانات  إىل بث 
بجودة البيانات، وإمكانية إساءة استغالل املستخدمني للبيانات أو إساءة تحليلها، 
والنواحي القانونية واألخالقية، ناهيك عن الحفاظ عىل ثقة املستجيبني ودعمهم. 

املسائل األخالقية والحفاظ عىل رسيّة املستجيبني4.1. 

عند جمع املعلومات من األفراد والرشكات أو املنظامت األخرى، عادة ما تضمن 
املعلومات  أن  للمستخدمني  البيانات  منتجي  من  وغريها  اإلحصاءات  معاهد 

املقدمة ستستخدم ألغراض إحصائية فقط. وهنا التزام معنوي وأخالقي.

 “يجب أن تحافظ مكاتب اإلحصاء الوطنية عىل ثقة املستجيبني حتى يستمر 
الجانب  الرسية  حامية  وتشكل  بهم.  الخاصة  البيانات  جمع  يف  هؤالء بالتعاون 
الثقة. فإذا اعتقد املستجيبون أو شعروا بأن مكاتب اإلحصاء  الرئييس من هذه 
الوطنية ليست قادرة عىل ضامن رسية البيانات، من غري املرجح أن يتعاونوا أو 
يقّدموا معلومات دقيقة. فحتى الحوادث املعزولة، حني تكون مصحوبة بتغطية 
املستجيبني،  األشخاص  تعاون  عىل  كبري  تأثري  لها  يكون  أن  ميكن  قوية،  إعالمية 
الرئييس  الشاغل  الرسية  حامية  متثل  الرسمية.  اإلحصاءات  نوعية  عىل  وبالتايل 
ملكاتب اإلحصاء الوطنية، ولكنها ليست الوحيدة. إذ تتمتع هذه املكاتب بالسلطة 
الرتخيص،  أشكال  أو أي شكل آخر من  قانوين  تفويض  الكافية، سواء عن طريق 

لدعم نفاذ الباحثني إىل البيانات الجزئية. “ ]24[ )الرتجمة من اإلنجليزية(

لتحقيق االستفادة القصوى من البيانات الجزئية، يتعنّي عىل مكاتب اإلحصاءات 
الوطنية وغريها من منتجي البيانات إيجاد توازن بني تلبية متطلبات الرسية وتوفري 
حقوق النفاذ. ولعّل أحد الحلول يتمثل يف استخدام أنواع مختلفة من البيانات 
الجزئية )أنظر الفصول السابقة(. ومثة خيار آخر غري ممكن يف جميع الحاالت: 

وهو أن يعطي كل مستجيب موافقته الرسمية عىل نرش البيانات املجموعة. 

الحصول عىل موافقة األشخاص املاديني

“ميكن الحصول عىل املوافقة عن طريق التوقيع أو ضمنياً. يف الحالة األوىل، 
يتم إبالغ املستجيب خطياً برشوط االستخدام املحددة مسبقاً للمعلومات 
املطلوبة منه، وهو مدعو إىل املوافقة عن طريق توقيع الوثيقة. ومع ذلك، ال 
يتم إبالغ املستجيب دامئاً خطياً، بل يتم أحياناً شفهياً فحسب. وإذا وافق عىل 
الذي يجري االستقصاء[  املطلوبة، “يستنتج” ]الشخص  املعلومات  تقديم 
املحددة  األطراف  إىل  وإيصالها  للبيانات  املقرتح  االستخدام  يوافق عىل  أنه 
خطياً أو املذكورة شفهياً. ويكون ]للشخص الذي يجري االستقصاء[ الحق 

يف استخدام البيانات بالطريقة التي حددت للمستجيب حرصاً. “]15[ 

الحصول عىل موافقة األشخاص املعنويني

“يف حالة األشخاص املعنويني، تختلف الطريقة إذا كانت املعلومات مطلوبة 
شفهياً أو عن طريق البيد اإللكرتوين.

إذا كان عضو من فريق العمل أو وكيل للجهة التي تجري االستقصاء  أ . 
يطلب املعلومات شفهياً، يتعني عليه أوالً أن يحدد الشخص املخول تقديم 
بعد  األسئلة  عىل  الشخص  هذا  يجيب  عندما  املؤسسة.  باسم  املعلومات 
ممثل ]وكالة  املجموعة، يعتب  للبيانات  املرجو  باالستخدام  إبالغه  يتم  أن 

االستقصاء[ أن املؤسسة توافق عىل هذا االستخدام.

ميكن  اإللكرتوين،  البيد  طريق  عن  تجمع  التي  البيانات  إىل  بالنسبة  ب . 
مسبقاً  تحدده  آخر  أي شخص  أو  مديرها  املؤسسة، أو  إىل  الطلب  توجيه 
وتحدد  املطلوبة.  املعلومات  تقديم  مخول  أنه  عىل  االستقصاء[  ]وكالة 
تلقي  للمعلومات. عند  املرجو  االستخدام  تحتوي عىل طلب  التي  الرسالة 
استخدامها  تقبل  املؤسسة  املقابلة[ أن  البيانات، يعتب طاقم عمل ]وكالة 

وفقاً للطريقة التي أبلغت بها. “]15[ 

النواحي القانونية4.2. 

الجزئية؟ ال  البيانات  ملفات  القانونية نرش  الناحية  من  البيانات  ملنتج  يحق  هل 
منتجي  أنشطة  تنظم  التي  فالترشيعات  السؤال.  هذا  عىل  واحد  جواب  يوجد 

البيانات خاصة بكل بلد وكل برنامج إطاري )اإلطار 	(. 

كام ذكرنا سابقاً، ميثل نرش البيانات الجزئية يف بعض األحيان التزاماً قانونياً. 
ويف معظم الحاالت، تفرض الترشيعات قيوداً بسيطة. وبالتايل، تحدد سياسة البلد 
البيانات الجزئية وفقاً إلطارها الترشيعي. فمن الرضوري ملنتجي  يف مجال نرش 
التقنية  األدوات  وأخالقي متني )فضالً عن  قانوين  بأساس  أن “يتمتعوا  البيانات 
واملنهجية الالزمة(، وذلك لحامية الرسية. يتطلب هذا األساس القانوين واألخالقي 
أن نوازن بعناية بني املصلحة العامة املتمثلة بحامية فائقة للرسية من جهة، وبني 
بالسامح  يقيض  الذي  القرار  أما  أخرى.  جهة  من  البحث،  يوفرها  التي  الفوائد 
للباحث بالنفاذ إىل البيانات أو عدم السامح له بذلك، فقد يرتبط مبزايا مرشوع 
يف  بأخرى  أو  بطريقة  بالعتبار  ذلك  يؤخذ  أن  ينبغي  كام  ومبصداقيته.  بحثه 

األحكام الترشيعية”. ]24[ 

املرشوعة  واملصالح  الحقوق  البيانات  إىل  النفاذ  أحكام  تحرتم  أن  “ينبغي 
لجميع أطراف نشاط البحوث العامة. كام سيكون النفاذ إىل بعض بيانات البحث 
واستخدامها محدودين حتامً نظراً إىل أنواع مختلفة من املتطلبات القانونية، والتي 

قد تفرض قيوداً لألسباب التالية:

األمن القومي: ميكن أن تصنف بعض البيانات املتعلقة باالستخبارات، • 
أو األنشطة العسكرية أو صنع القرار السيايس عىل أنها رسية، وبالتايل 

يكون النفاذ إليها محدووداً.

إىل •  محدودة  النفاذ  إمكانية  إن  والرسية:  الخاصة  البيانات  حامية 
الشخصية  البيانات  اإلنسانية وغريها من  باملواضيع  املتعلقة  البيانات 
وذلك مبوجب القوانني والسياسات الوطنية التي ترعى حامية الرسية 
أن يضعوا  البيانات  يتعني عىل أصحاب هذه  الخاصة. ولكن  والحياة 
من  مرٍض  مستوى  لضامت  الهوية  ومجهولية  الرسية  تحفظ  أحكاماً 
الرسية من أجل الحفاظ عىل نفعية البيانات بالنسبة إىل الباحثني بأكب 

قدر ممكن.

نفاذ •  يتعّذر  أن  ميكن  الفكرية:  امللكية  وحقوق  التجارية  األرسار 
أخرى، أو صادرة  أطراف  أو  برشكات  املتعلقة  البيانات  إىل  الباحثني 
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عنها، والتي تحتوي عىل معلومات رسية. )...(

املتطلبات  احرتام  يسهل  أن  ميكن  املهنية  السلوك  لقواعد  االمتثال  أن  كام 
القانونية”. ]17[

املبادئ األساسية لإلحصاء الرسمي يف األمم املتحدة

استندت بلدان كثرية إىل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية لألمم املتحدة 
يف صياغة ترشيعاتها. وسيكون من املجدي التطرق إىل هذه املبادئ نظراً إىل 

عالقتها برسية اإلحصاءات.

ينص املبدأ السادس من املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية لألمم املتحدة 
عىل ما ييل: “يف ما يتعلق بالبيانات الفردية التي تجمعها الجهات املكلفة 
بذلك ملؤسسة اإلحصاءات، سواء أكانت تخّص أشخاصاً ماديني أو معنويني، 
أغراض إحصائية”.  أال تستخدم لغري  للغاية ويجب  أن تكون رسية  ينبغي 

]27[

البيانات الجزئية هذا  ويجب أن تلبي جميع املبادئ التي تحكم النفاذ إىل 
الرشط أو أن تخضع ألحكام القانون النافذ يف مكتب اإلحصاءات الوطني. 
أما النقاط التالية، فينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف إطار إدارة رسية البيانات 

الجزئية.

املبدأ األول: االستخدام السليم للبيانات الجزئية

الرسمية  اإلحصاءات  إطار  يف  املجموعة  الجزئية  البيانات  استخدام  “ميكن 
رسية  حامية  برشط  البحوث،  دعم  أجل  من  اإلحصايئ،  التحليل  ألغراض 

هذه البيانات. )...(

ال يتعارض إيصال البيانات الجزئية إىل الباحثني مع املبدأ األسايس السادس 
لألمم املتحدة يف حال استحالة تحديد البيانات املتعلقة باألفراد. وال يشكل 
املبدأ األول املذكور أعاله رشطاً لنرش البيانات الجزئية. إذ ينبغي أن تعود 
تقدميها  عدم  أو  الجزئية  البيانات  هذه  تقديم  بشأن  القرار  اتخاذ  مهمة 
جودة  )مثل  أخرى  العتبارات  ميكن  كام  الوطني.  اإلحصاءات  مكتب  إىل 
أن  أيضاً  وميكن  الجزئية.  البيانات  إىل  النفاذ  تعيق  أن  الجزئية(  البيانات 
مؤسسات  أو  أشخاص  إىل  الجزئية  البيانات  تقديم  املالئم  غري  من  يكون 

معينة”. ]24[ 

املبدأ الثاين: ال ينبغي إيصال البيانات الجزئية إال عند انتهاء اإلحصاءات

البيانات ألغراض  استخدام  بني  التمييز  املذكور، ينبغي  الثاين  للمبدأ  “وفقا 
األوىل،  الحالة  األخرية. يف  لهذه  إداري  استخدام  وبني  تحليلية  أو  إحصائية 
يتمثل الهدف املنشود يف وضع إحصاءات تتعلق بجامعة )أشخاص حقيقيني 
أو معنويني(. أما يف الحالة الثانية، فيتمثل الهدف املنشود يف إطار استخدام 
إداري للبيانات يف الحصول عىل معلومات عن شخص مادي أو معنوي من 
ما، مثل  الرضر عىل شخص  أو  بالنفع  يعود  أن  شأنه  من  قرار  اتخاذ  أجل 
طلبات الحصول عىل البيانات الفردية مبوجب قرار قضايئ. ولغاية كسب ثقة 
الجمهور يف النظام اإلحصايئ الرسمي، ال تتامىش هذه الطلبات مع هذا املبدأ 

وينبغي رفضها بشكل منهجي، عىل الرغم من رشعيتها.

إذا مل يكن االستخدام املرجو للبيانات الجزئية متامشياً مع أغراض إحصائية 
للجان  الجزئية. وميكن  البيانات  إىل  النفاذ  منح حق  ينبغي  تحليلية، ال  أو 
األخالقيات، أو أي نظام مامثل لها،  أن تقدم املساعدة يف حال الشك بشأن 

النفاذ إىل البيانات الجزئية.

تطوير  هذا  ويشمل  البحوث.  إلجراء  الجزئية  البيانات  الباحثون  يستخدم 
أو  اإلحصائية،  التوزيعات  إنشاء  أو  أنواعها،  مبختلف  اإلحصائية  املجاميع 
تعديل النامذج اإلحصائية، أو تحليل إحصاءات مختلفة تعود إىل مجموعات 
اإلحصائية. ويف  األهداف  االستخدامات مع  فرعية. وتتامىش هذه  سكانية 

هذا الصدد، ميكن اعتبار البيانات الجزئية مفيدة لدعم البحوث”. ]24[ 

املبدأ الثالث: عىل تقديم البيانات الجزئية أن يتوافق مع األحكام القانونية 
وغريها من األحكام التي تضمن رسية البيانات الجزئية املقّدمة

قانونية  أحكام  بوضع  املثالية  الحالة  تقيض  الثالث،  باملبدأ  يتعلق  “فيام 
ذلك،  ومع  كانت.  جزئية  بيانات  أي  نرش  قبل  الرسية  حامية  إىل  تهدف 
النفاذ  لتنظيم  وتقنية  إدارية  بتدابري  القانونية  األحكام  تستكمل  أن  يجب 
ويعّد  الشخصية.  البيانات  رسية  إفشاء  عدم  وضامن  الجزئية  البيانات  إىل 
وجود هذه الرتتيبات ووضوحها )سواء أقرها القانون أو األنظمة اإلضافية، 
أو املراسيم، إلخ( رضورياً لتعزيز ثقة العامة يف االستخدام السليم للبيانات 
قانونية.  تتمثل يف وضع أحكام  الفضىل  الطريقة  أن  البديهي  الجزئية. من 
أشكال  من  آخر  شكل  وضع  ينبغي  ذلك،  فيها  يتعّذر  التي  البلدان  يف  أما 
األحكام اإلدارية. كام يتعني عىل السلطات املؤهلة يف مسألة الرسية، حيثام 
وجدت، أن توافق عىل األحكام القانونية )أو غريها( قبل أن يتم إقرارها 
غري  املنظامت  بعض  تستطيع  السلطة،  هذه  مثل  غياب  ويف  القانون.  يف 
الحكومية أن تقوم مبهمة “اإلرشاف” فيام يتعلق مبسائل الرسية. وقد يكون 
من الحكمة جعلها متتثل ألي شكل من أشكال األحكام القانونية أو غريها 
من األحكام النافذة، أو عىل األقل جعلها تستجيب ألي شواغل خطرية قد 

تواجهها.

أن يعطى  أدىن، ينبغي  بأساس ترشيعي. لذا كحد  البلدان  تتمتع جميع  ال 
لكشف البيانات الجزئية دعم أي شكل من أشكال السلطة. ولكن يفّضل أن 

توضع ترشيعات متّكن من ذلك”. ]24[ )ترجمة من اإلنجليزية(

املبدأ الرابع: ينبغي ضامن شفافية أنظمة نفاذ الباحثني إىل البيانات الجزئية، 
وتلك املتعلقة باستخدامات البيانات الجزئية ومستخدميها، وإتاحتها للعامة

الجزئية  البيانات  بأن  الجمهور  يطمنئ  أنه  يف  الرابع  املبدأ  أهمية  “تتمثل 
عىل  تتخذ  الجزئية  بالبيانات  تتعلق  التي  القرارات  وأن  بحكمة  تستخدم 
أساس موضوعي. ويف هذا السياق، يعنى مكتب اإلحصاءات الوطني بتحديد 
ظروف،  أي  تحت  ال،  أم  الجزئية  البيانات  عن  اإلفصاح  ميكن  كان  إذا  ما 
القرارات. ويف  هذه  شفافية  يضمن  أن  ينبغي  ذلك  ومع  مستخدم.  وألي 
هذا الصدد، يشكل املوقع االلكرتوين ملكتب اإلحصاءات الوطني أداة فعالة 
لضامن االمتثال للقواعد السارية، وكذلك لتوفري املعلومات عن كيفية النفاذ 
إىل التقارير البحثية املستندة إىل البيانات الجزئية املوضوعة يف الترصف”. 

 ]24[
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التعّرض إىل االنتقاد واملعارضة 	.4. 

كافية  الجزئية  بياناتها  نوعية  تكون  أال  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  بعض  “تخىش 
يسمح  مبا  الكفاية  فيه  مبا  جيدة  النوعية  أن  تبنّي  أوسع. وإذا  نطاق  عىل  لتنرش 
بتطوير إحصاءات إجاملية، فقد ال تكون كافية أحياناً إلجراء تحليل مفّصل للغاية. 
الحاالت، تم إجراء تعديالت عىل إحصائيات مجمعة يف مرحلة تحرير  يف بعض 
النتائج، من دون تغيري البيانات الجزئية. لذا، قد تظهر تناقضات بني نتائج البحوث 
البيانات املجمعة املنشورة “.  الجزئية وتلك املستندة إىل  البيانات  املستندة إىل 
]24[ أما أجزاء مجموعات البيانات التي ال تعتب موثوقة مبا فيه الكفاية، فيمكن 
البيانات أن يكونوا منفتحني وشفافني  حذفها قبل النرش. كام يتعنّي عىل منتجي 

بقدر كاف حيال مسألة الجودة. 

من ناحية أخرى، يتامىش إيصال البيانات الجزئية إىل الباحثني مع إمكانية نرش 
نتائج غري مامثلة لتقديرات الوكالة التي أصدرتها. وإذا كانت الجهة التي أصدرت 
التقديرات  بني  نزاعاً  ذلك  يسبب  أن  ميكن  رسمية،  إحصاءات  وكالة  البيانات 
حتى  أو  البيانات،  يف  التشكيك  إىل  ويؤدي  الرسمية(  وغري  املتناقضة )الرسمية 
االختالفات.  هذه  مثل  إنشاء  يف  كثرية  عوامل  تساهم  وقد  سياسية.  تداعيات 
أوالً، قد تكون التقديرات الرسمية مخطئة، ويف هذه الحالة يجدر إجراء مراقبة 
مختلفة  نسخ  استخدام  إىل  االختالفات  تعود  قد  أخرى،  ناحية  ومن  خارجية. 
للبيانات )امللف الرئييس الكامل أو نسخة عامة متناقضة أو محدودة، والتغريات 
األخرى التي أجراها الباحث، إلخ(. لذا يفرتض بأن تكون االختالفات طفيفة وأن 

يتم العثور بسهولة عىل تفسري لها.

ما  وغالباً  مختلفة.  منهجيات  استخدام  إىل  الفوارق  تعود  قد   وأخرياً، 
الكبري  الجمهور  أن  إذ  البيانات،  منتجي  إىل  بالنسبة  أكب  معضلة  هذا  يشكل 
املهم أن يكون منتجو  املعقدة. لذا من  التقنية  التفسريات  ال يحصل يفهم دامئاً 
البيانات قادرين عىل الدفاع عن تقديراتهم. ويستلزم ذلك توثيق عمليات جمع 
أن  يجب  ذلك،  إىل  باإلضافة  الياء.  إىل  األلف  من  وتحليلها  ومعالجتها  البيانات 
املنشورة  النتائج  يصيغ  أن  يحدث  سهالً. وقد  املعلومات  هذه  إىل  النفاذ  يكون 
خباء خارجيون، أو مبساعدتهم، من دون أن يبقوا للرد عىل األسئلة التي تثريها 
البيانات أن يستبقوا هذا االحتامل  الحالة، ميكن ملنتجي  النتائج. ويف هذه  هذه 
عن طريق اعتامد وتنفيذ مامرسات توثيق وحفظ دقيقة للغاية تتامىش مع معيار 
ييل: “)...(  كام  جوهره  يف  املعيار  هذا  وصف  وميكن  البيانات.  إنتاج  إعادة 
الوحيدة لفهم تحليل تجريبي وتقييمه يف معرفة دقيقة لعملية  الطريقة  تتمثل 
إنشاء البيانات وتحليلها. )...( ويقيض معيار إعادة اإلنتاج بأن تكون املعلومات 
املتاحة من الجودة مبا يكفي لفهم الدراسات السابقة وتقييمها والرجوع إليها يف 
حال كرر طرف ثالث النتائج من دون أي معلومات أخرى من املؤلف”. ]10[ 

)ترجمة من اإلنجليزية، أنظر أيضاً ]11[(.

التكاليف4.4. 

“ميكن ملكاتب اإلحصاءات الوطنية أيضاً أن تنشغل مبسألة التكاليف، ليس فقط 
تلك التي تؤدي إىل إنشاء ملفات البيانات الجزئية وتوثيقها، بل أيضاً تلك املتعلقة 
تجريها  التي  االستقصاءات  وترخيص  والدعم،  والحامية،  النفاذ  أدوات  باعتامج 
هذه  بيانات  مللفات  الجدد  املستخدمون  يحتاج  الواقع،  ويف  الباحثني؛  جامعة 
املكاتب إىل املساعدة للوصول إىل هيكلية امللفات املعقدة وتعريفات املتغريات. 
نفقات هذه  تتحمل  التي  الوطنية هي  اإلحصاءات  مكاتب  أن  من  الرغم  وعىل 
اإلضافية  األعامل  لتمويل  يكفي  امليزانية  من  بقدر  عادة  متلك  ال  فهي  املسائل، 
التي يجب متابعتها يف هذا السياق. أما بالنسبة إىل الباحثني، فهم غالباً ال ميلكون 

اإلطار 8 أمثلة عىل الترشيعات يف مسألة الرسية

فيام ييل أمثلة عن قوانني اإلحصاءات وتدابري بث البيانات الجزئية: 

تدار أنشطة مكتب Census Bureau األمرييك وفقاً ألحكام القسم 9 من 1. 

من   9 القسم  أحكام  “مبوجب  املتحدة.  الواليات  قانون  من   31 العنوان 

العنوان 31 من قانون الواليات املتحدة، مينع نرش أو إيصال أي معلومات 

من شأنها أن تتيح التعّرف إىل هوية مؤسسة، أو شخص، أو أرسة بالتحديد. 

وتضم عملية ضبط إفشاء الرسية إجراءات تتخذ للتأكد من أن املعطيات 

املذكورة يف العنوان 31 تحرّض قبل النرش، بطريقة تحمي الكشف املتعسف 

الهوية  الكشف عن  تحّد من  اإلجراءات وسائل  الهوية. وتشمل هذه  عن 

وعملية ضبط تضمن أن هذه الطرق املتبعة توفر حامية مالمئة للبيانات”. 

)ترجمة من اإلنجليزية( 

http://www.census.gov/srd/sdc/wendy.drb.faq.pdf :املصدر

ينص قانون اإلحصاءات الكندي عىل القاعدة التالية: “ال يجوز ألي شخص 2. 

معتمد مبوجب املادة 6 الكشف أو التسبب بالكشف بأي وسيلة كانت، عن 

معلومات تم الحصول عليها مبوجب هذا القانون بحيث يتيح هذا الكشف 

عليها يف مسح  الحصول  تم  تفاصيل  أو مؤسسة  أو رشكة  بفرد  تلصق  أن 

يخصهم حرصاً”. 

http://www.statcan.gc.ca/about-aperçu/act-loi-fra.htm :املصدر

لنرش  سياستها  أما  جزئية.  بيانات  ملفات   Statistique  Canada تنرش  

إىل  يخضع  الجزئية  البيانات  ملفات  نرش  أن  عىل  فتنص  الجزئية  البيانات 

الرشوط التالية:

إذا كان البث يحّسن القيمة التحليلية للبيانات املجموعة إىل حد كبري؛ )أ ( 

إىل  التعّرف  ملنع  املمكنة  اإلجــراءات  كل  الوكالة  تتخذ  أن  ورشط  )ب ( 

وحدات املالحظات يف االستقصاء.

املعلومات 3.  مع  التعامل  “يجب  التالية:  األحكام  القانون  يضم  تايالندا،  يف 

ويتعنّي  الرسية.  مبنتهى  القانون  هذا  مبوجب  جمعها  يتم  التي  الشخصية 

هذه  حفظ  عن  مسؤول  أو  األحكام  هذه  مبوجب  ملتزم  شخص  أي  عىل 

املعلومات االمتناع عن كشفها ألي شخص غري ملتزم مبوجب هذه األحكام، 

باستثناء الحاالت التالية:

يف  قضائية  مالحقة  أو  تحقيق  إطار  يف  املعلومات  عن  كشف  إذا   )1(

جرمية.

تحضري  لغايات  لتستخدم  عنها  املكشوف  املعلومات  توجهت  إذا   )2(

أذى  الكشف  هذا  يلحق  أال  إحصايئ، رشط  بحث  أو  إحصاءات  تحليل  أو 

بأصحاب البيانات وأن تبقى هويتهم محفوظة”. )ترجمة من اإلنجليزية(

http://web.nso.go.th/eng/en/about/about0.htm section 15 :املصدر
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الوسائل الالزمة لتمويل جزء كبري من التكاليف”. ]24[ )ترجمة من اإلنجليزية( 
االستقصاء، كام  ميزانية  أمكن، يف  التكاليف، بقدما  إدخال هذه  وبالتايل، ينبغي 
ينبغي أن تساهم يف االستفادة القصوى من النتائج التي يتم الحصول عليها. كام أن 
إيصال النتائج املستخلصة من البيانات يصب يف املصلحة العامة، إذ يسمح بتوفري 
بيانات  السياسات والعامة. باإلضافة إىل ذلك، حني تستخدم  املعلومات لصانعي 
املوازنة  اقتطاعات  تقليص حصة  من  ذلك  أوسع، يحميها  نطاق  االستقصاء عىل 
للغايات اإلحصائية. كام أن االستقصاءات القليلة الفائدة من ناحية مساعدتها يف 

وضع السياسات العامة مهددة أكرث فأكرث بالتخيل عنها.

خسارة الحرصية 4.5. 

عند نرش البيانات الجزئية، يفقد مالكوها الحق الحرصي يف االطالع عىل البيانات. 
ومتثل هذه الناحية إشكالية بالنسبة إىل الباحثني الجامعيني أكرث مام هي إشكالية 
بالنسبة إىل منتجي البيانات الرسمية، وإن كان هؤالء األخريون )أو بعض األعضاء 
عرض  أجل  من  الحرصي  النفاذ  حق  من  أحياناً  يستفيدون  عملهم(  فريق  يف 
فرتة  فأكرث  أكرث  يحددون  االستقصاءات  رعاة  أصبح  وقد  استشارية.  خدمات 
“معقولة” للنفاذ الحرصي إىل البيانات للمنتج. وعقب هذه الفتؤة، يصبح النفاذ 

إىل البيانات متاحاً للمستخدمني.

القدرات التقنية	.4. 

مثة بعض القدرات التقنية الالزمة لتحقيق بث ملفات البيانات الجزئية. يجب أن 
ترفق امللفات بتوثيق مفّصل )ويفّضل أن يكون متامشياً مع معيار DDI للبيانت 
الجزئية( وأن تكون محفوظة بطريقة مالمئة. كام ينبغي أن تفحص هذه امللفات 
الخطر عن  معلومات شخصية، وتقليص هذا  الكشف عن  تقييم خطر  أجل  من 
طريق اللجوء إىل تقنيات عديدة. ويف هذا الصدد، يفّصل الفصل 10 املستلزمات 

التقنية الخاصة ببث ملفات البيانات الجزئية. 
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إىل من تتوجه هذه البيانات الجزئية؟ 5. 

تتوجه ملفات البيانات الجزئية إىل املختصني الذين يتمتعون بكفاءات كمية عالية. 
ومن األمثلة عىل ذلك:

صانعو القرارات السياسية والباحثني املوظفني لدى إدارات التخطيط • 
وأقسامها.

املنظامت الدولية وغريها من الرعاة.• 
البحثي •  العمل  يف  املنخرطة  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد 

االقتصادي واالجتامعي.
فريق عمل الجامعات والطالب.• 
غريهم من املستخدمني املنخرطني يف البحث العلمي.• 

النرش  يكون  فحني  اإلنصاف.  يف  الجزئية  البيانات  نرش  أساسات  أحد  يتمثل 
تم  التي  الجزئية  البيانات  اقرتاح  يتم  أن  يفّضل  القانونية،  الناحية  من  ممكناً 
الحصول عليها عن طريق عمليات الجمع التي متّولها األموال العامة عىل جميع 
الوصفية  البيانات  توفري  املفتوح، مع  النفاذ  لقاعدة  اتباعاً  املحتملني  املستخدمني 
البيانات يف ظل رشوط  إىل  النفاذ  باالنفتاح  بأكب قدر ممكن. “ونعني  املكتملة 
الدولية، وبأدىن تكلفة ممكنة، ويفّضل أال  العلمية  مساوية لكل أعضاء الجامعة 
بيانات  إىل  املفتوح  النفاذ  يكون  أن  ينبغي  للنرش. كام  الهامشية  التكلفة  تتعدى 
أن  ويفّضل  االستخدام،  وسهل  ورسيعاً  سهالً  العامة  األموال  من  املمول  البحث 

يكون ذلك عن طريق اإلنرتنت”. ]17[

تقرتح مكاتب اإلحصاءات الوطنية عادة منتجات مختلفة، موجهة إىل جمهور 
الغرافيكية،  الرسوم  )الجداول،  التلخيص  بيانات  تتوجه  ما  غالباً  إذ  مختلف. 
التحاليل( إىل الجمهور الواسع. وهي تنرش وتدرج يف مواقع املنظامت عىل شبكة 
الويب. أما ملفات البيانات الجزئية، فهي موجهة إىل باحثي املؤسسات املختلفة 
األبحاث،  معاهد  الحكومية،  غري  املنظامت  والــوزارات،  الحكومية  )الوكاالت 
“جامعات  الشائعة  التسمية  عليها  تطلق  التي  الدولية(  املنظامت  الجامعات، 

الباحثني”.

يعملون  الذين  أولئك  بالطبع  تشمل  إنها  الباحثني؟  بجامعة  نقصد  “ماذا 
الحكومية  غري  املنظامت  يف  العاملني  الباحثني  أيضاً  بل  الجامعية،  املؤسسات  يف 
واملنظامت الدولية. ومن ناحية أخرى، تشمل بعض الباحثني الذين يوّدون النفاذ 

إىل البيانات الجزئية يف قلب وكاالت أو مؤسسات متّولها الحكومة”. ]24[ 

البيانات ألغراض إحصائية  إتاحة  تنص قوانني إحصاءات عديدة عىل وجوب 
مرشوعة ولدعم البحث. وغالباً ما يعّد االستخدام التجاري يف إطار تعاقدي غري 
للبيانات  املحتمل  االستخدام  عىل  التشديد  يشّكل  إذ  القاعدة.  هذه  مع  مالئم 
الجزئية قاعدة أساسية لالمتثال إىل القوانني التي تخضع لها أنشطة املنظامت غري 

الحكومية.

ويصف املكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب، أوروستات �Euros�a، النفاذ إىل 
البيانات الجزئية كام ييل: 

أو  املعاهد  أو  العلامء  جامعة  إىل  األول  املقام  يف  الجزئية  البيانات  “تتاح 
الجامعات، ألغراض البحث حرصياً وبعد تقديم مرشوع بحث. ويف حاالت نادرة 
للغاية، يوّسع حق النفاذ ليشمل طالباً أو جمهوراً غري علمي أوسع”. أما مجموعة 
امللفات  فتسمى  الكبري  الجمهور  توضع يف ترصف  التي  املغفلة  الجزئية  البيانات 
املتاحة لالستخدام العام. وإذا كانت تنرشها املعاهد اإلحصائية عىل نطاق واسع 

مجاناً، فهي تلقى يف املقابل اهتامماً محدوداً من حيث ثبات املعلومات بالنسبة 
ببيانات  العمل  الخاصة  للمؤسسات  العامة. “وبشكل عام، ال يحق  األنشطة  إىل 

جزئية6”.

الباحثني، فهم  الجزئية يتوجه عادة بشكل أسايس إىل  البيانات  وإذا كان بث 
يتمتعون ببعض املزايا يف معظم األحيان. إذ يتم تعريفهم عىل أنهم مستخدمون 

أهل للثقة، أي باحثون حقيقيون يعملون بنيّة سليمة.

ويف الحقيقة، ال تنقل “ملكية” ملفات البيانات إىل الباحثني: بل يستفيد هؤالء 
الوطني  اإلحصاءات  ملكتب  ذلك  للنقل. ويسمح  قابلة  غري  استخدام  من رخصة 
الوطني سياسة   املنشود. كام يفّضل أن يضع مكتب اإلحصاءات  الهدف  بتحديد 

تسمح له بصياغة رشوط النفاذ إىل هذه البيانات.

يجدر أن تكون هذه السياسة عامة بأقىص قدر ممكن وأن تضم معلومات لكل 
أنواع املستخدمني. وميكن أن تفرض رشوط معينة عىل بعض املستخدمني بحسب 

جنسيتهم واملنظمة التي ينتمون إليها. ومن األمثلة عىل ذلك: 
املستخدمون الوطنيون:

تحكم •  التي  بالترشيعات  رصاحة  املعنيني  الرسميني  للممثلني  ميكن 
الجزئية  البيانات  إىل  مسّهل  نفاذ  حق  من  يستفيدوا  أن  اإلحصاءات 
الرسمية، وهم يخضعون إىل القواعد نفسها التي يخضع إليها مكتب 
اإلحصاءات الوطني. كام ميكن أن يكونوا معتمدين وأن يكون تطبيق 

العقوبات أسهل، ما يصب يف أهداف الحكومة.

اإلحصاءات •  ترشيعات  بنظام  العاملني  الوطنيني  للمستخدمني  يحق 
عىل الرغم من ذلك استخدام ملفات البيانات، رشط أن يوقعوا عقد 

ترخيص مالئم.

املستخدمون الدوليون:
يف حاالت كثرية، مثة التزام بإيصال البيانات إىل منظامت دولية. وقد • 

يرتبط هذا االلتزام بانتامء الوكالة إىل مجموعة دولية أو بعقود متويل 
ملشاريع مهمة، أو حتى مبشاركة بلد معني مبشاريع التنمية الدولية.

يشكل منح تراخيص استخدام إىل باحثني يعملون يف جامعات أو مراكز • 
أبحاث أجنبية مسألة أكرث حساسية. ويف الواقع، يصعب يف هذه الحالة 
اإللزام باحرتام األحكام املطبقة يف هذه البلدان. ولكن قد يكون من 
بخبة  يتمتعون  فهم  الباحثني،  هؤالء  مع  البيانات  مشاركة  املجدي 
إىل  الرتخيص  منح  طريق  عن  الخطر  تقليص  وميكن  غنية.  مجمعة 
)اقرأ  بالتحديد  فرد  إىل  منحها  عن  عوضاً  مثالً(  )جامعة  مؤسسة 

املعلومات املكّملة املقّدمة الحقاً(.

املساعدون التقنيون:
يستفيد فريق عمل مكتب اإلحصاءات الوطني من امتحان للمستشارين، أجانب 
اإلجراء  هذا  يكون  حني  االستقصاء.  بيانات  تحليل  و/أو  ملعالجة  ال،  أم  كانوا 
متامشياً مع أهداف مكتب اإلحصاءات الوطني، ينصح بذكره يف سياسة النرش، إال 

الجزئية.  البيانات  إىل  للنفاذ  منصة   Eurostat لـ  الرسمي  املوقع  ميثل   6
:Eurostat املطبقة يف  الرسية  إجراءات  باالطالع عىل  أدناه  الرابط  ويسمح 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/research_methodology/statis-
tical_confidentiality/confidential_data/introduction

الثاين 2011 كانون  يناير/  املوقع يف 10  ، متت مراجعة 
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إذا وقع املستشارون العقد نفسه الذي يوقعه الباحثون اآلخرون. وتفضل بنود 
يجدر  كام  املسبقة.  املنتج  موافقة  دون  من  البيانات  إيصال  يتم  أال  العقد  هذا 

فرض تعّهد بالرسية.

الباحثني عن  إىل  املخاطر  من  تنقل جزءاً  أن  اإلحصاء الوطنية  ملكاتب  ميكن 
طريق اتخاذ اإلجراءات التالية:

 .i فائدة وإظهار  باحثني،  بصفتهم  رشعيتهم  عن  البهنة  منهم  يطلب  “أن 
البيانات  استخدام  أن  تبنّي  التي  األدلة  العامة وتقديم  إىل  بالنسبة  أبحاثهم 

الجزئية مهم يف هذا اإلطار؛

 .ii أن يوقع الباحثون تعهداً قانونياً ملزماً ينص عىل عقوبات مثيلة بتلك التي
التي  القواعد  انتهكوا  إذا  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  موظفي  عىل  تطبق 

تتعلق بالرسية؛

 .iii أن من  اإلحصاء الوطنية. التأكد  مكاتب  تبديه  الذي  الحذر  أسباب  تفسري 
بالطريقة  بها  إبالغهم  عن طريق  التزاماتهم  املعرفة  متام  يعرفون  الباحثني 
املجدي  من  يكون  الفعالة. وقد  واإلرشاف  املتابعة  تدابري  السليمة. وضع 

وضع قواعد للسلوك املهني بالتعاون مع جامعة الباحثني؛

 .iv عند ارتكاب املخالفات، رفض تقديم أي خدمة إىل الباحث ومن خالله إىل
اإلجراءات  املؤسسة  تتخذ  معينة )حتى  لفرتة  إليها  ينتمي  التي  املؤسسة 
يفهموا  أن  للغاية  الرضوري  ومن  مثالً(.  املخالف  الباحث  بحق  التأديبية 
أن جزءاً من الجمهور قد يراهن عىل كشف البيانات الجزئية يف املستقبل 
إىل جامعة الباحثني. لذا من املالئم يف هذا الحال إحالة األمر إىل القضاء”. 

]24[ )ترجمة من اإلنجليزية(

حني يقدم باحث طلباً للنفاذ إىل البيانات نيابة عن مؤسسة، يفضل أن يقوم 
بذلك باسم هذه املؤسسة )أو الوكالة، أو الرشكة التي يعمل لديها، إلخ( وليس 
بصفته فرداً. إذ تتمتع هذه املؤسسات بسمعة توّد الحفاظ عليها، ما يحث عىل 
احرتام االلتزامات املتعهد بها. غري أنه من الصعب تطبيق هذه العقود يف حالة 
البيانات عب الحدود. وقد تتمثل أحد الحلول لهذه املشكلة يف  النفاذ إىل  طلب 
تعاون أرشيفات البيانات أو مكاتب اإلحصاء الوطنية يف البلد الذي قّدم الطلب. 

اإلطار 9 مثال عن التعّهد بالرسية

 

ألتزم بـ:

أال أقوم بأي نسخة جزئية أو كاملة ميكن أن يرخص يل فريق العمل يف مركز البيانات الوطني املحمي )املشار إليه فيام ييل باسم “املركز”( بالنفاذ إليها. وأنا عىل علم بعدم 1. 

جواز إخراج أي من البيانات أو املعلومات الشخصية التي تتم مراجعتها أو يتم الحصول عليها مبوجب ذلك من املركز إىل خارجه.

أن أعيد إىل فريق العمل يف املركز مجموع الوثائق الرسية التي سيضعها املركز يف عهديت خالل أبحايث، وكل وثيقة مطلوبة.2. 

أن ال أقوم بأي يشء يسمح يل بالتعرف عىل هوية شخص أو مؤسسة، أو وحدة يف العينة مل تذكر هويتها يف ملفات البيانات املتاحة لالستخدام العام.3. 

أن أحافظ عىل أكب قدر من الرسية حيال هوية املؤسسات أو األشخاص التي تكتشف عن طريق الخطأ، سواء أكان ذلك بواسطة محادثة أو يف إطار التحليل. ويتم إبالغ 4. 

فريق العمل يف املركز عىل الفور بأي اكتشاف غري إرادي للهوية يف إطار أعامل التحليل التي أجريها.  

أن ال أدّون انطباعات، أو أنشئ ملفات الكرتونية أو وثائق أو أي مستند دون أن يخضعها فريق العمل يف املركز لفحص دقيق مسبق، من أجل استبعاد أي خطر الكشف 5. 

عنها. وأنا عىل علم بأن املركز سيجري ضبطاً للكشف، وأن أي سحب للبيانات، سواء أكان بصيغة إلكرتونية أو بنسخة ورقية، سيخضع لرتخيص مسبق من قبل املركز.

أن ال أنقل أي معلومة مدّونة باليد عن هوية مؤسسة أو شخص أو عن معلومات االتصال الجغرافية التي يتم التوصل إليها يف إطار أبحايث يف املركز.6. 

أن أعتمد سلوكاً يحرتم مبادئ قواعد السلوك الحسن التي تعّد مالمئة ملؤسسة بحث علمي. 7. 

لقد أبلغت بأن كل مخالفة متعّمدة ألحد هذه الرشوط، سيرتتب عليها إلغاء ترخيص النفاذ إىل البيانات. كام أنني عىل علم بأن هذه املخالفة قد تغلق أمامي كل أبواب املركز 

نهائياً للفرتة التي يقّدر املدير بأنها مناسبة لحامية نزاهة املركز ورّسيته.

 _____________  ____________________________

اسم املستشار وتوقيعه                                   التاريخ 

 _____________   ____________________________

اسم الشاهد وتوقيعه                   التاريخ 

يستوحي هذا التعّهد بالرسية أحكامه من نسخة عام 2008 للعقد الذي يحكم رشوط النفاذ إىل البيانات يف مركز أبحاث البيانات Research Data Center، ومركز إحصاءات 

 Conditions of Access to Confidential Data in the Research Data Centerof the US National Center for Health Statistics( )NCHS( الصحة األمرييك

  )16( )Agreement Regarding
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ما هي الرشوط التي تحكم بث البيانات؟ 6. 

البيانات  العامة يف بث  األموال  متّولها  التي  البيانات  منتجي  تتمثل مهمة معظم 
التي يجمعونها عىل أوسع نطاق ممكن. غري أن كل هذه املؤسسات تخضع إىل 
التزامات أخالقية وقانونية تفرض عليها تدابري تقيّد النرش. “من الرضوري للغاية 
نرش اإلحصاءات املفيدة إىل أكب عدد من األشخاص، غري أن األهمية نفسها توىل إىل 

أن يتم ذلك وفقاً لتدابري ال ترّض باملؤسسات التي أنتجتها”. ]15[ 

والتقنية  القانونية، واإلدارية  اإلجراءات  من  مجموعة  وضع  “)لذا( ينبغي 
لكسب ثقة الجمهور واملحافظة عليها”. ]24[ 

يجب أن تكون الرشوط التي تحكم نرش البيانات الجزئية رسمية وشفافة. ويف 
األحوال املثالية، تحدد يف سياسة ويف قواعد إجرائية وبروتوكوالت مختلفة. ويف 
هذا السياق، يضم هذا الفصل معلومات عن صياغة هذه السياساة واإلجراءات. 
يعود  به. بل  يوىص  معياراً  تشّكل  ال  املعلومات  هذه  بأن  التنويه  ينبغي  ولكن 
مراعاة  مع  الخاصة،  وإجراءاته  الخاصة  سياسته  يحدد  أن  بيانات  منِتج  لكل 

النواحي التقنية والقانونية واألخالقية يف آن واحد.

عادة ما تحتوي سياسة النرش عىل أحكام ذات طابع عام، ال سيام: 

موضوع السياسة التي تهدف إىل “تحديد نوع بيانات امللفات الجزئية • 
املعّدة للنرش، واألهداف التي ميكن أن تستخدم ألجلها، والرشوط التي 

تحكم وضعها يف الترصف”.
بيان موجز باملبادئ، تفرّس من خالله املؤسسة ملاذا تعّد بث البيانات • 

الجزئية مهامً )قراءة الفصل الثالث(.
الجزئية )أنظر •  البيانات  يتعلق مبسألة بث  ما  النافذة يف  الترشيعات 

القسم 6.1(.
املبادئ العريضة التي تحكم الحفاظ عىل خصوصية البيانات ورّسيتها.• 
األجل املحدد لوضع البيانات يف الترصف. مثال: “إن مكتب اإلحصاءات • 

الوطنية، إذ يأخذ باالعتبار أهمية حاجات املستخدمني وأعمية وضع 
البيانات  ملفات  الحديثة يف ترصفهم، سيجهد يف سبيل نرش  البيانات 
الجزئية يف مهلة ترتاوح بني 6 و12 شهراً، اعتباراً من أول نرش لبيانات 
اإلحصاء املعني. كام يتم أحياناً نرش بيانات االستقصاءات عىل مراحل 
عدة، بحيث يتمكن ملكتب اإلحصاءات الوطني من ضبطها وتحليلها 
/policy املؤسسة الحقاً”. )أنظر لتستخدمها  يتم إغفالها  قبل أن 
.org/home/index.php?q=�ools/dissemina�ion

)،h��p://www.surveyne�work
الوظائف واملسؤوليات األساسية يف ما يتعلق بتحديد ووضع سياسة • 

النرش وأنظمتها. ومن األمثلة عىل ذلك:

مدراء االستقصاءات، املكلفون باملهام التالية:

إنشاء ملف •  والحرص عىل  للمهتمني  األساسية  الحاجات  تحديد 
مع  املستخدمني  جامعة  حاجات  إىل  باالستجابة  يسمح  مغفل 

احرتام ترشيعات اإلحصاءات؛
املشاكل •  وتحديد  الجزئية،  البيانات  مللف  أوىل  مراقبة  وبدء 

لجنة  إىل  مبدئية  نسخة  وتقديم  حلها،  يتوجب  التي  املحتملة 
الكشف عن البيانات الجزئية.

لجنة ضبط الكشف عن البيانات الجزئية، املكلفة باملهام التالية: 

التي •  املغفلة  الجزئية  البيانات  ملفات  نرش  طلبات  كل  فحص 
يقّدمها مدراء االستقصاءات، وفقاً ملعايري موضوعة مسبقاً؛

املوافقة عىل نرش كل امللفات أو اإلشارة إىل مدراء االستقصاءات • 
بالطرق التي تسمح لهم بتحسينها؛

اإلرشاف عىل منح الرتاخيص وتقليص املخاطر املرتبطة مبخالفات • 
محتملة؛

مراجعة الخطوط اإلرشادية التي يطبقها مدراء االستقصاءات، يف • 
ما يتعلق مبلفات البيانات الجزئية املغفلة.

لجنة البث، املكلفة باملهام التالية: 

بالبيانات •  املتعلقة  الباحثون  يقدمها  التي  النفاذ  طلبات  دراسة 
الجزئية الخاضعة لرتخيص؛ 

إتاحة النفاذ إىل ملفات البيانات إىل املستخدمني املرخصني؛• 
واالستجابة إىل طلبات املساعدة واملعلومات املكملة التي يقّدمها • 

املستخدمون.

الجزئية  البيانات  مللفات  إيصال  كل  عىل  للمؤسسة  العام  املدير  يوافق 
املغفلة إىل املستخدمني، استناداً إىل نصائح لجنة الكشف وتوصياتها.

وصف عام لسياسة تكاليف املؤسسة. ويف األحوال املثالية، تويل هذه • 
السياسة املقام األول ألوسع نطاق ممكن الستخدام البيانات التي تنتجها 
عن طريق جعل النفاذ إليها ممكناً. لذا يتعنّي عىل منتجي البيانات أن 
املغفلة  الجزئية  امللفات  بيانات  إنشاء  تكاليف  إدخال  عىل  يحرصوا 
اإلحصاءات  ملكتب  مواٍز، يحق  نحو  االستقصاءات. وعىل  ميزانية  يف 
الوطني أن بسعى بشكل قانوين إىل اسرتداد التكاليف املتعلقة بتقديم 
خدمات خاصة متوجهة حرصاً إىل فئة من املستخدمني دون غريهم. 

بنرش ملفات  الخاصة  التدابري والرشوط  تفصيالً عن  أكرث  كام نجد معلومات 
البيانات الجزئية يف البوتوكوالت وقواعد التدابري، السيام:

البيانات )الطلبات عىل شبكة اإلنرتت، مناذج •  النفاذ إىل  قواعد طلب 
الطلبات املعتمدة، إلخ( 

القسم •  األنواع )أنظر  البيانات من مختلف  واملنع ملجموع  الرتخيص 
 )6.2

الهيئة املسؤولة عن منح تراخيص النفاذ وغريها من املعلومات العملية • 
بشأن تدابري الضبط

طرق ضبط الكشف اإلحصايئ املعتمدة • 
لهذه •  املحتملة  والوجهة  الباحثون  يقّدمها  أن  ينبغي  التي  املعلومات 

املعلومات
سياسة التكاليف املفصلة• 
شكل املساعدة التقنية التي يستفيد منها املستخدمون ونطاقها• 
معلومات أخرى عملية• 

للمامرسات  دليالً   UK S�a�is�ics  Au�hori�y اإلطار، نرشت يف هذا 
الدليل  هذا  أن  من  الرغم  السليمة يف مجال اإلحصاءات الرسمية ]22[. وعىل 
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عىل  مثاالً جيداً  يشكل  أنه  الجزئية، إال  البيانات  ملفات  نرش  يف  متخصصاً  ليس 
املبادئ والبوتوكوالت املصاغة بشكل واضح.

األساس الترشيعي1.	. 

إن األساس الترشيعي رضوري ألسباب عدة:
 .i لكسب ثقة الجمهور يف األحكام املوضوعة، وباألحرى ليعلم الجمهور  

أن مثة قيوداً قانونية تحدد ما هو مسموح وما هو ممنوع؛

 .ii إلنشاء تفاهم متبادل بني مكاتب اإلحصاءات الوطنية والباحثني يف ما  
يتعلق بهذه األحكام:

 .iiiلتحقيق قدر أكب من التعاون يف مجال معالجة مشاريع البحث؛  

 .iv)24( .”ولوضع أسس نظام يهدف إىل معاقبة املخالفات  

مثة بعض مكاتب اإلحصاءات الوطنية التي ال تستطيع الرجوع إىل أي أحكام 
العملية  هذه  أن  الجزئية. كام  البيانات  ملفات  لنرش  اإلحصاءات  بشأن  قانونية 
ممنوعة رصاحة يف بعض األحيان. ويف قوانني أخرى، ال يتم تناول املوضوع رصاحَة، 
بشكل خاص حني  الحالة  املعنية. ونواجه هذه  املؤسسات  إىل  التقدير  يرتك  بل 
يعود وضع القوانني إىل زمن مل يكن فيه هذا االحتامل وارداً. لذا ميكن أن يخضع 
النافذة. فالقانون  للترشيعات  مراجعة مسبقة  إىل  الجزئية  البيانات  ملفات  نرش 
العرشين،  القرن  لبداية  يعود  املثال  اإلحصاءات عىل سبيل  يتناول  الذي  الكندي 
ولكن متت مراجعته عام 1971، هو وغريه من القوانني لتأهيل مكاتب اإلحصاء 

الوطنية لنرش ملفات البيانات الجزئية.

تحدد  أن  قانوين. وميكن  نص  يف  األحكام  هذه  تذكر  أن  ذلك، “يجب  ومع 
التفاصيل .../... بسهولة عن طريق األنظمة، واملراسيم، إلخ، التي ال يقّل تأثريها 
القانوين عن تأثري القانون. وبغياب األحكام القانونية، من الرضوري إعطاء شكل 
من أشكال الرتخيص. إذ يخاطر مكتب اإلحصاءات الوطني بسمعته إذا مل يكن مثة 
أي نوع من أنواع السلطة التي متارس عىل كشف البيانات، حتى املغفلة. ويجدر 

بالترشيعات )أو الرتخيصات( أن تراعي النواحي التالية:

 .iما املسموح واملمنوع، وألي غايات؛  

 .iiرشوط الكشف؛  

 .iii)24( ”والتبعات املرتتبة عىل عدم احرتام هذه الرشوط  

الرشوط املطبقة عىل ملفات البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام 2.	. 
العام

مبركز  الخاص  االلكرتوين  املوقع  دخول  عىل  قادر  شخص  ألي  ميكن  املبدأ،  يف 
رشوط  بتحديد  يوىص  ولكن  العامة.  البيانات  عىل  يطّلع  أن  وطني  إحصاءات 
تتمتع هذه  اتخاذها. وقد ال  ينبغي  وقائية  البيانات، وإجراءات  الستخدام هذه 
تجاه  املستخدم  بتوعية  ذلك  مع  تسمح  أنها  غري  دامئاً،  قانونية  بقوة  األحكام 
املسائل املتناولة. وميكن أن تنّص “رشوط االستخدام” عىل وجه الخصوص عىل 
أنه مينع القيام بأي محاولة إلعادة اقتطاع املعلومات مع مصادر أخرى. ويتعني 
من  يتمكن  حتى  الرشوط  هذه  االنرتنت  شبكة  عىل  يقبل  أن  املستخدم  عىل 

تحميل البيانات املرجوة.

وهو  العام.  لالستخدام  متاح  ملف  عن  مثاالً  الكندي  االحصاء  موقع  يقّدم 
ملف بيانات جزئية ناتج عن االستقصاء املشرتك بني كندا والواليات املتحدة بشأن 
  Enquê�e conjoin�e Canada/E�a�s Unissur la san�é7 الصحة
)أنظر أيضاً 	European Social Survey(. للحصول عىل ملفات البيانات 
الجزئية، ليس عىل املستخدمني إال التسجيل. فالهدف يتمثل يف أن يتم إبالغهم 
بالتعديالت املستقبلية التي تجرى عىل امللفات املوجودة وإتاحة ملفات جديدة.

يستلزم نرش ملفات البيانات الجزئية احرتام بعض القواعد املبادئ. ويف هذا 
البيانات  ملفات  عىل  تطبق  التي  األساسية  الرشوط  اإلطار 10  يحدد  الصدد، 

الجزئية املتاحة لالستخدام العام.

الرشوط التي تطبق عىل امللفات الخاضعة لرتخيص	.	. 

يجب أن تستعيد الرشوط العامة التي تتعلق مبلفات البيانات الجزئية الخاضعة 
املؤسسة  عىل  تطبق  أحكام  تستكملها  وأن  األساسية،  العريضة  املبادئ  لرتخيص 
التي ينتمي إليها الباحثون. ومثة احتاملني يف هذا الصدد: أوالً، أن تقّدم البيانات 
مؤسسة  بترصف  توضع  أن  وثانياً،  محددة؛  لغايات  باحثني  فريق  أو  باحث  إىل 
مركز  أو  دولية  لذلك )منظمة  إطاراً  يشكل  إىل عقد  استناداً  الستخدام خارجي 
إليها  ينتمي  التي  املؤسسة  ذكر  يجب  الحالتني،  ويف  املثال(.  سبيل  عىل  أبحاث 

الباحثون ويتعنّي عىل املمثلني املالمئني أن يوقعوا رخصة االستخدام. 

الرتخيص املمنوح إىل باحث أو فريق باحثني لغايات محددة

حني تبث البيانات من أجل مرشوع بحث محدد، يجب أن يتم التعريف بفريق 
البحث. ويكون ذلك عن طريق طلب رسمي للنفاذ إىل البيانات )أنظر النموذج 
املبنّي يف امللحق 1(. وتنص رشوط الحصول عىل البيانات )أنظر املثال يف اإلطار 
12( عىل أن امللفات يجب أال تنقل ألي شخص من خارج املؤسسة وأنها يجب 
بقدر  مطابقة  االستخدام  غايات  تكون  أن  ينبغي  كام  آمنة.  بطريقة  تحفظ  أن 
الحق  أن  باملؤسسة. كام  الخاصة  النرش  وسياسة  املرتقبة  النتائج  لقامئة  اإلمكان 
املعتمدة  الخاضعة لرتخيص ينحرص يف املؤسسات  البيانات  النفاذ إىل مجموع  يف 
املنظامت  األبحاث،  مراكز  الجامعات،  التخطيط،  )وزارة  الرعاة  مثل  قانونياً 

الوطنية أو الدولية(. 

العقد اإلطاري املربم مع مؤسسة

يف هذه الحال، من املتفق عليه أن تحفظ البيانات لالستخدام الداخيل يف املؤسسة، 
وللغايات التي تجدها مفيدة، وأن تتخد اإلجراءات األمنية املناسبة. كام ينبغي 
رسمياً  ليتحّمل  باسمه  يحدد شخص معني  النافذة، وأن  للمبادئ  االمتثال  ضامن 
ملفات  عىل  املطبقة  العامة  بالرشوط  مستخدم  كل  إبالغ  وينبغي  املسؤولية. 
البيانات: وقد يطلب يف هذا السياق تعّهد بالرسية. ويف وجود مثل هذا العقد 

أيضاً أنظر   ،Statistique Canada  7
http://www.statcan.gc.ca/pub/8230022x/2003001/4069119-fra.htm

الثاين 2011. كانون  يناير/  املوقع يف 01  زيارة  ، متت 

أيضاً  أنظر   ،European Social  Survey  8
http://www.europeansocialsurvey. org/index.php?option=com_content&task=vie

w&id=78&Itemid=190،
باإلنجليزية(. )متوفر فقط  أغسطس/ آب 2007  املوقع يف 22  زيارة  متت 
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ونظام أمن مالئم، ال يطلب إتالف البيانات بعد استخدامها. ويحتوي اإلطار 	1 
عىل مثال عىل صياغة عقد إطاري.

رشوط خاصة مبراكز البيانات املحمية4.	. 

أنشئت مراكز البيانات املحمية للبيانات الفائقة الحساسية أو املفصلة للغاية التي 
ال ميكن أن تكون مغفلة مبا يكفي للسامح بنرشها نرشاً عاماً.

البحث”.  بيانات  أو “مركز  البيانات”  مصطلَحي “مختب  نصادف  أننا  كام 
وميكن أن ينتقل مركز بيانات محمي إىل مقر مكتب اإلحصاء الوطني أو إىل مواقع 
كبى مثل الجامعات القريبة من جامعة الباحثني. إذ يسمح ذلك بإتاحة ملفات 
معلومات  عن  الكشف  خطر  إىل  التعرض  دون  من  الباحثني  إىل  كاملة  بيانات 
عىل  الوطني  اإلحصاءات  مبكتب  خاص  عمل  فريق  يرشف  عام،  وبشكل  رسية. 
النفاذ إىل البيانات واستخدامها، كام أن أجهزة الحاسوب ال ينبغي أن تتصل بشبكة 
خارجية. ناهيك عن أن نتائج أعامل الباحثني تخضع بالرضورة إىل تحليل مكتب 
اإلحصاء الوطني. وتهدف هذه الخطوات كلها إىل ضامن احرتام رسية البيانات. 
ويف هذا السياق، يقّدم امللحق 2 منوذجاً عن سياسة نفاذ معتمدة يف مركز بيانات 
محمية. أما امللحق 	 فيعرض باملقابل منوذجاً منطياً لطلب نفاذ إىل مركز بيانات 

محمي. 

وتتميّز مراكز البيانات املحمية بأنها تقّدم بيانات جزئية مفصلة، غري أن السمة 
السلبية تتمثل يف أنها تفرض عىل الباحثني مكان عمل مختلف عن مكان عملهم.

كام أن تكلفة إنشاء مركز كهذا واستغالله مرتفعة. ومع ذلك، فقد اختارت 
ميدانياً. أما  الجزئية  البيانات  إىل  النفاذ  إمكانية  للباحثني  تتيح  أن  بلدان عديدة 
شأن  شأنهم  اإلحصائية،  القوانني  مع  يتامىش  مبا  فمعتمدون  الباحثون  هؤالء 
النظام  هذا  يشجع  ما  وغالباً  الوطني.  اإلحصاءات  مكتب  يف  الدامئني  املوظفني 

الباحثني الذين يعيشون عىل مقربة من مكتب اإلحصاءات الوطني.

إدارة مخالفات الباحثني5.	. 

انتهاك  الجزئية أن حاالت  البيانات  البلدان يف إطار مامرسات بث  تظهر تجارب 
رسية ملفات البيانات نادرة للغاية. إذ تسيئ هذه املخالفات إىل مصالح الباحثني. 
إليها.  ينتمون  التي  املؤسسة  وسمعة  الشخصية  سمعتهم  املحك  عىل  تضع  فهي 
متعمدة  االنتهاكات، سواء أكانت  بوجود هذه  االعرتاف  ذلك، ينبغي  مع  ولكن 

أو عرضية. 

مكاتب  تضع  الجزئية،  للبيانات  صالحة  نرش  سياسة  اعتامد  أهمية  إىل  نظراً 
اإلحصاءات الوطنية مسبقاً تدابري لتنفيذ أحكام مناسبة: 

يتعنّي إيقاف أي انتهاك عىل الفور، وهذا أمر رضوري للحفاظ عىل ثقة • 
املستجيبني ومصداقية املؤسسة؛

يف حال مخالفة القانون، يجب النظر يف مالحقة املوضوع قضائياً؛ • 
اإلحصاءات •  مكتب  يلجأ  أن  ميكن  التزاماتهم،  الباحثون  يحرتم  مل  إذا 

الوطني إىل تعليق حقوق النفاذ لألفراد واملؤسسة؛
هي •  تتكفل   ، التعاقدي  بااللتزام  بباحث  ممثلة  مؤسسة  قامت  إذا 

بالنظر يف العقوبات التي تتخذها بحق أحد أفراد فريق عملها عوضاً 
عن مكتب اإلحصاءات الوطنية. وميكن أن يؤدي فقدان الحق يف النفاذ 

الفردي إىل تطبيق العقوبة نفسها عىل كامل املؤسسة؛
انتهاكات •  ملنع  الالزمة  اإلجــراءات  الوطنية  اإلحصاءات  مركز  يتخذ 

أخرى؛
أما بالنسبة إىل االنتهاكات الطفيفة، فيكفي توجيه إنذار.• 

اإلطار 0	 رشوط النفاذ واالستخدام املطبقة عىل 
ملفات البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام العام

ال ميكن بأي حال من األحوال بيع البيانات والوثائق األخرى التي يقّدمها 1. 

أو  أشخاص،  إىل  إعطاؤها  أو  جديد  من  الوطني  اإلحصاءات  مكتب 

مؤسسات، أو منظامت أخرى من دون موافقة خطية مسبقة من طرف 

مكتب اإلحصاءات الوطني.

تستخدم البيانات حرصاً لغايات إحصائية أو يف إطار أعامل بحث علمي. 2. 

تصميم  ذلك  يف  مبا  مجّمعة،  بيانات  تشكيل  إىل  فقط  تهدف  أنها  كام 

املعلومات. أما البحث عن أشخاص أو منظامت بحد ذاتها فمحظور بحميع 

أشكاله.

مينع 3.  ذلك،  عىل  وعالوة  املستجيبني.  تحديد  إلعادة  محاولة  أي  تحظر 

استخدام هوية أي شخص أو منظمة تم اكتشافها مصادفًة. وينبغي إبالغ 

مركز اإلحصاءات الوطني بأي اكتشاف من هذا النوع.

مكتب 4.  أتاحها  التي  البيانات  مجموع  اقتطاع  إلعادة  محاولة  أي  تحظر 

اإلحصاءات الوطني، سواء مع بيانات مكتب اإلحصاءات الوطني أو غريها 

هوية  إىل  بالتعّرف  تسمح  أن  شأنها  من  التي  البيانات  مجموعات  من 

أشخاص أو منظامت.

يجب أن تحتوي كل الكتب أو املقاالت أو وثائق العمل أو الدراسات أو 5. 

األطروحات أو التقارير أو غريها من املنشورات املستندة إىل البيانات التي 

قّدمها مكتب اإلحصاءات الوطني عىل مراجع ملصدرها، وفقاً لطلب ذكر 

مراجع االقتباسات الخاص مبجموع البيانات املقّدمة. 

كل 6.  تضم  إلكرتونية  بصيغة  نسخة  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  إىل  تقّدم 

املنشورات املستندة إىل البيانات املطلوبة.

مكتب 7.  وال  األوىل،  املرحلة  يف  البيانات  جمعت  التي  الجهة  تتحمل  ال 

األشكال  من  بأي شكل  املعنية  املمولة  الجهات  وال  الوطني،  اإلحصاءات 

النتائج  أو  تحليلها،  أو  البيانات،  هذه  باستخدام  املرتبطة  املسؤولية 

املستخلصة منها.

مالحظات: 

التواصل 	  بإمكانية  يتمتعون  املستخدمني  أن  إىل  و6   3 النقطتان  تشري 

بسهولة مع منتج البيانات. ومن املجدي ذكر رقم الهاتف، وعنوان البيد 

اإللكرتوين، وإذا أمكن، فتح نظام إلبداء اآلراء عىل شبكة اإلنرتنت.

لالطالع عىل النقطة 5، أنظر اإلطار 11. 	 
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اإلطار 		 كيف يتم ذكر ملف بيانات إلكرتوين

 &  G.  King وكينغ   ألتامن  قّدم  املشاكل(،  من  )وغريها  املشكلة  هذه  لحل   

M. Altman )من مركز بيانات تابع لجامعة هارفرد ومعهد ماسشوستس التقني 

Harvard-MIT( االقرتاح التايل: “يجب أن تشمل املراجع التي تشري إىل البيانات 

نجدها  إذ  تقليدية؛  األوىل  الثالثة  العنارص  تعّد  أساسية.  عنارص  ستة  اإللكرتونية 

هي نفسها يف الوثائق الورقية. وهي تتمثل يف الكاتب )أو الكتاب(، وتاريخ النرش، 

وعنوان مجموعة البيانات. وينبغي أن يتكيّف تقديم هذه العنارص مع املقاالت 

أو الدراسات التي تذكر فيها املرجعية. إذ يسمح اسم الكاتب، والتاريخ، والعنوان 

مبعرفة نوع البيانات املعنية ومعرفة متى متت مراجعتها. غري أن هذه العنارص ال 

تكفي لتحديد مجموعة بيانات بطريقة أحادية، وال لتحديد موقعها، وال للحصول 

عنارص  ثالثة  نضيف  أن  اخرتنا  وبالتايل،  موثوقة.  بطريقة  منها  التحقق  أن  عليها 

أخرى عن طريق استخدام تقنيات عرصية. وقد ُصمم كل عنرص بحيث ال يفقد 

صالحيته يف حال حدوث تطور تكنولوجي. كام يتمثل الهدف أيضاً يف االستفادة 

القصوى من الصيغة اإللكرتونية للبيانات الكمية.

أو  اختصاري  تعيني  يؤدي دور  له. وهو  نظري  الرابع يف معّرف ال  العنرص  يتمثل 

سلسلة من السامت الفريدة والخاصة التي تسمح بالتعّرف إىل مجموعة البيانات 

املعّرفات  تضمن  إذ   )...( تخزينها.  مكان  عن  مستقل  بشكل  الطويل  املدى  عىل 

األحادية ثبات الرابط بني املرجعية والبيانات املعنية. ولكن يتعنّي أيضاً ضامن عدم 

تغرّي البيانات املعنية بطريقة كبرية يف حال تغيري صيغة الحفظ والتأكد من ذلك. 

)universal numeric fingerprint، UNF( لذا نضيف بصمة إلكرتونية عاملية

أما التوقيع اإللكرتوين العاملي UNF فهو سلسلة من سامت أبجدية ورقمية ذات 

طول ثابت، وهي تخترص محتوى مجموعة البيانات. وإن أي تعديل يف البيانات، 

مهام كان طفيفاً، يستوجب توقيعاً إلكرتونياً عاملياً جديداً. )...( أما العنرص األخري يف 

املرجعية املعيارية فهو مدير الوسائط )...( ويف ما ييل مثال عن مرجع كامل يشمل 

هذا العنارص األساسية املعيارية:

 Social and Political Participation Data. hdl:1902.4/00754 ;

Sidney Verba. 1998. U.S. and Russian

UNF :4:ZNQRI14053UZq389x0Bffg?==;

.thedata.org/hdl%3A1902.4%2F00754”.]1[ )ترجمة من اإلنجليزية(

 http://id

ليس من معيار عاملي لذكر مجموع البيانات الجزئية. ولكن يجب أن تحتوي 

صياغة املراجع عىل العنارص األساسية التالية: اسم منتج البيانات، عنوان مجموع 

البيانات وسنة املرجعية )يليها إشارة تحدد أنها بيانات جزئية(، رقم املرجعية 

)وهو يحتوي يف الحاالت املثالية عىل رقم النسخة(/ اسم موزع البيانات وتاريخ 

الحصول عىل امللفات )أنظر أيضاً )18( ملزيد من املعلومات حول ذكر املنتجات 

اإلحصائية(.

املثال 	 

 SURVEY )ACS( U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census.

AMERICAN COMMUNITY: عينة البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام 

واشنطن   .ICPSR04587-v1 معلومايت(.  )ملف   2005  ،)PUMS( العام 

العاصمة: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census )املنتج(، 

الساسية  العلوم  أبحاث  اتحاد  ماساشوستس:  معهد   ،Ann  Arbor  ،2005

واالجتامعية بني الجامعات )ICPSR( )املوزع(، 08-08-2007.

املثال 2

العمل  حركية  عن  استقصاء  العام:  لالستخدام  متاح  جزئية  بيانات  ملف 

كندا،  معلومايت(/  )ملف  االقتصادية  األرس   .2000  ،8 املوجة  والدخل، 

Statistique Canada، قسم استقصاءات األرس، النسخة 2، أوتازا، أونتاريو. 

مبادرة إتاحة البيانات )املوزع(، 28-08-2003.

لكل  تستجيب  ال  أنها  إال  صالحيتها،  من  الرغم  عىل  املراجع،  هذه  أن  غري 

“ميكن  الجامعية.  البيانات  مراكز  جميع  إىل  بالنسبة  كافية  تعّد  وال  املتطلبات 

تقديم روابط URL، غري أن مدة صالحيتها عادة ما تكون محدودة. )...( كام 

أن نسخ البيانات املراجعة غالباً ما تنرش تخت االسم نفسه، من جون تحديد 

معياري لرقم النسخة. كام أن املراجعني ال يتبعون قواعد ثابتة، أو باألحرى ال 

يتبعون أي قاعدة. ويف هذه الحالة، تذكر املصادر يف القسم املخصص للمراجع، 

أو تدمج يف النص أو ال تذكر عىل اإلطالق. وأياً كان الحال، فإن هذه املراجع 

نادراً ما تحتوي عىل القدر الكايف يف املعلومات لضامن النفاذ إىل مجموع البيانات 

نفسها يف املستقبل”. ]1[ )ترجمة من اإلنجليزية(
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معلومات مكملة عن إدارة انتهاكات عقود االستخدام:

االلتزمات إىل أساس قانوين من نوع  النوع من  الجيد أن يستند هذا  “من 
ما، كأن يدخل مثالً يف ترشيع مينحه صالحية. وهكذا ميكن اتخاذ اجراءات 
قضائية بحق مرتكبي املخالفات. لكن هذا ال مينع اعتامد إجراءات أخرى 
تحكم االنتهاكات، مثل رفض تقديم خدمات أخرى إىل الباحث املعني و/

أو يف نهاية املطاف املؤسسة التي ينتمي إليها”. ]24[ 

إذا كان مكتب اإلحصاءات الوطني يرغب يف الحصول عىل آراء املستخدمني، 
املناسبة  اقتناص  وميكن  للباحثني.  منتظمة  متابعة  تدابري  يضع  أن  ينبغي 
لتذكريهم بواجبات إيصال نتائجهم وسؤالهم عن اقرتاحاتهم لتحسني برنامج 

االستقصاء.

اإلطار 2	 رشوط النفاذ إىل ملفات البيانات الخاضعة لرتخيص واستخدامها

املتاحة  امللفات  املطبقة عىل  النقاط 1 إىل 8 هي نفسها الرشوط  إن  مالحظة: 

لالستخدام العام. أما النقطتان 9 و10 فيجب تكييفها لتالمئا العقد اإلطاري.

ال ميكن بأي حال من األحوال بيع البيانات والوثائق األخرى التي يقّدمها 1. 

أو  أشخاص،  إىل  إعطاؤها  أو  جديد  من  الوطني  اإلحصاءات  مكتب 

مؤسسات، أو منظامت أخرى من دون موافقة خطية مسبقة من طرف 

مكتب اإلحصاءات الوطني.

تستخدم البيانات حرصاً لغايات إحصائية أو يف إطار أعامل بحث علمي. 2. 

تصميم  ذلك  يف  مبا  مجّمعة،  بيانات  تشكيل  إىل  فقط  تهدف  أنها  كام 

املعلومات. أما البحث عن أشخاص أو منظامت بحد ذاتها فمحظور بحميع 

أشكاله.

مينع 3.  ذلك،  عىل  وعالوة  املستجيبني.  تحديد  إلعادة  محاولة  أي  تحظر 

استخدام هوية أي شخص أو منظمة تم اكتشافها مصادفًة. وينبغي إبالغ 

مركز اإلحصاءات الوطني بأي اكتشاف من هذا النوع.

مكتب 4.  أتاحها  التي  البيانات  مجموع  اقتطاع  إلعادة  محاولة  أي  تحظر 

اإلحصاءات الوطني، سواء مع بيانات مكتب اإلحصاءات الوطني أو غريها 

هوية  إىل  بالتعّرف  تسمح  أن  شأنها  من  التي  البيانات  مجموعات  من 

أشخاص أو منظامت.

يجب أن تحتوي كل الكتب أو املقاالت أو وثائق العمل أو الدراسات أو 5. 

األطروحات أو التقارير أو غريها من املنشورات املستندة إىل البيانات التي 

قّدمها مكتب اإلحصاءات الوطني عىل مراجع ملصدرها، وفقاً لطلب ذكر 

مراجع االقتباسات الخاص مبجموع البيانات املقّدمة.

كل 6.  تضم  إلكرتونية  بصيغة  نسخة  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  إىل  تقّدم 

املنشورات املستندة إىل البيانات املطلوبة.

مكتب 7.  وال  األوىل،  املرحلة  يف  البيانات  جمعت  التي  الجهة  تتحمل  ال 

األشكال  من  بأي شكل  املعنية  املمولة  الجهات  وال  الوطني،  اإلحصاءات 

النتائج  أو  تحليلها،  أو  البيانات،  هذه  باستخدام  املرتبطة  املسؤولية 

املستخلصة منها.

يجب ذكر اسم املؤسسة املعنية، واسم الباحث والباحثني اآلخرين الذين 8. 

ترخيص  عقد  الرئييس  الباحث  يوقع  أن  ويجب  البيانات.  سيستخدمون 

باسم املؤسسة. وإذا مل يكن مخوالً للتوقيع باسم املؤسسة املتلقية، ينبغي 

تحديد اسم ممثل األخرية.

يجب تحديد غايات االستخدام املرجوة من البيانات، مع قامئة بالبيانات 9. 

املتوقعة وسياسة النرش التي تعتمدها املؤسسة. 

)ميكن للرشطني 8 و9 أن يتغرّيا يف حالة مؤسسات التعليم العايل(



 IHSN وثيقة العمل رقم 005 للشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية
أغسطس/ آب 2010

28

اإلطار 3	 العقد اإلطاري

املانحة[ تقريراً سنوياً عن  تلتزم ]الجهة املستفيدة[ بأن تقّدم إىل ]الجهة   .9  

عدد  محددة  ومستخدميها،  أعاله  املذكورة  البيانات  مجموعات  استخدام 

الباحثني املتمتعني بحق النفاذ إىل كل مجموعة من البيانات، ونتائج أعامل 

البحث التي تجرى.

مينح حق النفاذ إىل البيانات لفرتة )فرتة محددة أو عقد ألجل غري محدد(.  .10  

 ج. التغيريات:

متثّل ]الجهة املستفيدة[ محادثاً واحداً يف هذا العقد. وإذا تم تغيري هذا الطرف، 

اسم  تأخري  دون  من  املانحة[  ]الجهة  إىل  تقّدم  بأن  املستفيدة[  ]الجهة  تتعّهد 

املحادث الجديد ومعلومات االتصال به. وميكن أن يتم اإلبالغ عن أي تغيري إداري 

أو تغيري متعلق بقاعدة معينة عن طريق البيد اإللكرتوين، أو الفاكس، أو البيد 

وتحديد املعلومات التالية:

التغيريات التي تعلم ]الجهة املانحة[ ]الجهة املستفيدة[ بها:

اسم الشخص الذي يجدر االتصال به: _____________________________

وظيفة الشخص الذي يجدر االتصال به: ___________________________

عنوان املتلقي: _____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

البيد اإللكرتوين: ____________________________________________

الفاكس: __________________________________________________

التغيريات التي تعلِم ]الجهة املستفيدة[ ]الجهة املودعة[ بها:

اسم الشخص الذي يجدر االتصال به: ______________________________

وظيفة الشخص الذي يجدر االتصال به: _______________________________

عنوان املتلقي: _____________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

البيد اإللكرتوين: ____________________________________________

الفاكس: __________________________________________________

د. الطرفان املوقعان

قرأ الطرفان املوقعان أدناه أحكام هذا العقد وقبال بها: 

ممثل ]الجهة املانحة[ ________________________________________

االسم  ___________________________________________________

التوقيع ______________________التاريخ _______________________

ممثل ]الجهة املستفيدة[

االسم  ___________________________________________________

التوقيع ______________________التاريخ _______________________

عقد بني ]الجهة املانحة[ و]الجهة املستفيدة[ فيام يتعلق بتقديم البيانات الجزئية 

واستخدامها

أ. يعنى هذا العقد مبجموعات البيانات الجزئية التالية:

 .1____________________________________________________

 .2____________________________________________________

 .3____________________________________________________

 .4____________________________________________________

 .5____________________________________________________

ب. أحكام العقد:

باملنتجات  الخاصة  امللكية  حقوق  صاحب  بصفته  املانحة[،  ]الجهة  ممثل  إن 

املذكورة يف القسم أ، أو مبوجب الرتخيص الذي منحته إليه األخرية بطريقة سليمة 

ورسمية، يقبل بوضع مجموعات البيانات املذكورة يف القسم أ يف ترصف ]الجهة 

املستفيدة[، عىل أن يحرص استخدامها ملوظفي ]الجهة املستفيدة[، وبرشط احرتام 

الرشوط التالية:

الفرعية 1.  املجموعات  فيها  )مبا  البيانات  بيع  األحوال  بأي حال من  ال ميكن 

قّدمتها  والتي  امللكية  حقوق  تحميها  التي  العنارص  من  وغريها  للبيانات( 

أو  مؤسسات،  أو  أشخاص،  إىل  إعطاؤها  أو  جديد  من  املانحة[  ]الجهة 

أما  املانحة[.  ]الجهة  من  مسبقة  خطية  موافقة  دون  من  أخرى  منظامت 

العنارص التي ال تحميها حقوق امللكية والتي ال تحتوي عىل بيانات جزئية 

)مثل مناذج استطالعات الرأي، واإلرشادات، ومعاجم القوانني أو البيانات( 

فيمكن إيصالها باملقابل من دون موافتها املسبقة. وتبقى ]الجهة املانحة[ 

مالكة ملجموع املنتجات التي أتيحت تحت رعايتها.

تستخدم البيانات حرصاً لغايات إحصائية أو يف إطار أعامل بحث علمي. كام 2. 

أنها تهدف فقط إىل تشكيل بيانات مجّمعة، مبا يف ذلك تصميم املعلومات. 

أما البحث عن أشخاص أو منظامت بحد ذاتها فمحظور بحميع أشكاله. 

مينع 3.  ذلك،  عىل  وعــالوة  املستجيبني.  تحديد  إلعــادة  محاولة  أي  تحظر 

استخدام هوية أي شخص أو منظمة تم اكتشافها مصادفًة. وينبغي إبالغ 

]الجهة املانحة[ بأي اكتشاف من هذا النوع.

]الجهة 4.  أتاحتها  التي  البيانات  مجموع  اقتطاع  إلعادة  محاولة  أي  تحظر 

املانحة[، سواء مع بيانات ]الجهة املانحة[ أو غريها من مجموعات البيانات 

التي من شأنها أن تسمح بالتعّرف إىل هوية أشخاص أو منظامت.

يجب أن تحتوي كل الكتب، أو املقاالت، أو وثائق العمل، أو الدراسات، أو 5. 

األطروحات، أو التقارير، أو غريها من املنشورات املستندة إىل البيانات التي 

لطلب ذكر  الوطني عىل مراجع ملصدرها، وفقاً  قّدمها مكتب اإلحصاءات 

مراجع االقتباسات الخاص مبجموع البيانات املقّدمة.

املنشورات 6.  كل  تضم  إلكرتونية  بصيغة  نسخة  املانحة[  ]الجهة  إىل  تقّدم 

املستندة إىل البيانات املطلوبة.

من 7.  شكل  بأي  املعنية  املمولة  الجهات  وال  املانحة[  ]الجهة  تتحمل  ال 

األشكال املسؤولية املرتبطة باستخدام هذه البيانات، أو تحليلها، أو النتائج 

املستخلصة منها.

وتحتفظ 8.  مالمئة.  بطريقة  إليها  النفاذ  ويقيّد  آمنة  بيئة  يف  البيانات  تحفظ 

]الجهة املانحة[ بحق طلب معلومات يف أي وقت كان عن تدابري التخزين 

وعن أنظمة النرش املستخدمة.
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ماذا نعني بـ”إغفال” البيانات الجزئية؟7. 

بشأن   CENEX نرشته  الذي  الدليل  عىل  كبري  حد  إىل  الفصل  هذا  يستند   
ضبط الكشف عن اإلحصاءات )	(، الذي ميكن تحميله مجاناً عىل الرابط التايل:

h��p://neon.vb.cbs.nl/casc/SDC_Handbook.pdf.  
)متوفر باإلنجليزية فقط(9 

تعّد مهمة نرش ملفات البيانات الجزئية إىل العامة، أو الباحثني أو مؤسسات أخرى 
بالنسبة إىل مكاتب اإلحصاء الوطنية. إذ تتمثل من جهة يف إتاحة  مهمة دقيقة 
ملفات البيانات الجزئية باالستناد إىل عدد كبري من التحاليل اإلحصائية، ومن جهة 
أخرى يف الحفاظ عىل هوية املستجيبني. أما العملية املتعلقة بالجانب الثاين، فيشار 

إليها عادة مبفهوم ضبط الكشف عن اإلحصاءات )SDC( أو اإلغفال.

بنسبة %100، لذا يجب قياس املخاطر واملصالح  الرسية  ضامن  ميكن  “ال 
وحساسيتها”  البيانات  عن  الكشف  ملخاطر  وفقاً  البيانات  إىل  بالنفاذ  املرتبطة 
]14[. وبالنسبة إىل مكاتب اإلحصاءات وغريها من منتجي البيانات، يعّد السؤال 
يف  أجريت  التي  الدراسات  تحيل  إذ  متاماً.  مرشوعاً  سؤاالً  البيانات  حامية  عن 
بيتري مادسن  البيانات هي األخرى يف مرا كثرية إىل ما أسامه  إدارة رسية  محال 
Pe�er Madsen )	1( “تناقض الرسية”. ففي عام 	200، ويف ورشة عمل 
 Na�ional Science Founda�ion مكرسة لدراسة الرسية نظمت برعاية
األمريكية، أشار بيتري مادسن إىل أن “الحامس الذي يكّرس بهدف حامية البيانات 
بالنسبة إىل  الفائدة  البحث يؤدي، وبشكل معاكس، إىل تقليص  بالكامل يف إطار 

املجتمع عوضاً عن رفعها10”.

مفاهيم مرتبطة بضبط الكشف عن اإلحصاءات7.1. 

يحدث الكشف حني يالحظ شخص أو مؤسسة أو يطلع عىل معلومة ممنوعة عن 
شخص أو مؤسسة أخرى. ومنيّز بني نوعني من مخاطر الكشف: هام الكشف عن 
هذه  تربط  حني  الهوية  عن  الكشف  ويتم  امللحقات11.  عن  والكشف  الهوية 
يضم  عندما  ذلك  ويحدث  املنشور.  البيانات  ملف  يف  بتسجيل  مبارشة  األخرية 
بوضوح )اسمه، أو  ما  إىل مستجيب  بالتعّرف  تسمح  متغريات  املعني  التسجيل 
رقم جواز سفره/ رقم تعريفه الوطني، أو معلومات االتصال الهاتفي به مثالً(. 
نرشه.  قبل  جزئية  بيانات  ملف  كل  من  املتغريات  هذه  حذف  الرضوري  ومن 
أما الكشف عن امللحقات، فيحدث حني ميكن ربط القيمة )الدقيقة أو املقّدرة( 

الواردة يف البيانات املنشورة بشخص بالذات.

وتطلق تسمية “املفتاح” )أو املتغرية املفتاح( عىل مجموعة املتغريات الخاصة 
بتسجيل ما يف البيانات الجزئية، والتي تتيح إمكانية الوصول إىل املستجيب. إن 
السكان  من  فئة  إىل  التعريف” هذه ممكنة حني )أ( ينتمي مستجيب  “إعادة 
اقتطاع ملف  إعادة  املفتاح  يتيح  نادرة؛ و )ب( حني  معينة  مفتاح  قيمة  تظهر 
من البيانات الجزئية مع غريه من ملفات البيانات التي قد تحتوي عىل معّرفات 
مبارشة أو غريها )قوائم املقرتعني، أو السجالت العقارية، أو امللفات املدرسية، أو 

حتى باستخدام محركات البحث العامة عىل شبكة اإلنرتنت(.

دامئاً،  يحّدث  الذي   ،American  Statistical  Society لـ  اإللكرتوين  املوقع  يحتوي   9
 action=main أنظر  اإلحصاءات.  عن  الكشف  ضبط  عن  ووثائق  معلومات  عىل  أيضاً 
فقط(. باإلنجليزية  )متوفر   www.amstat.org/committees/cmtepc/index.cfm?fuse

العمل هذه: ورشة  نتائج  التايل خالصة  الرابط  يقّدم   10
http:// www.nsf.gov/sbe/ses/mms/nsfworkshop_summary1.pdf.

فقط( اإلنجليزية  )باللغة 

.)12(  Lambert ادكتور المبت  املصطلحات  اقرتح   11

يف معظم البلدان النامية، يعّد خطر الكشف املرتبط بإمكانية إعادة اقتطاع 
بيانات أخرى محدوداً حالياً، سواء  بيانات جزئية الستقصاء ما مع ملفات  ملف 
ألنها غري موجودة بعد أو ألنها ليست منشورة عىل نطاق واسع مبا فيه الكفاية. 
البيانات الجزئية  ويف الحقيقة، ميكن تقليص خطر الكشف املرتبط بنرش ملفات 
للتسجيالت،  املبارشة  املعّرفات  ببساطة عن طريق حذف  ُمرضياً، وذلك  تقليصاً 
واملعلومات الجغرافية الفائقة الدقة مقارنة بنطاق أخذ العينات. ومع ذلك، يجدر 
استثناءات جديرة  الواقع، مثة  الكشف لكل حالة عىل حدى. ويف  تقسسم خطر 
اإلضافية. أما  الضبط  إجراءات  يفرش  أعاله، ما  املذكورة  العامة  للقاعدة  بالذكر 
إغفال ملفات البيانات الجزئية الخاصة باستقصاء يحتوي عىل تسجيالت متعلقة 

مبجموعات مستهدفة ضيقة، مثل مؤسسة عىل سبيل املثال، فهو أصعب بكثري.

االعتبار: أال  آخر يف  أمراً  تأخذ  أن  الوطنية  وأخرياً، عىل مكاتب اإلحصاءات 
وهو أهمية حامية قواعد عيناتها، ال سيام قاعدة العينات الرئيسية املتداخلة بني 
االستقصاءات، واملستعملة لتصميم استقصاءات أخرى لدى األرس. أما نرش قواعد 
هوية  حامية  إىل  الرامية  اإلجــراءات  مع  يتالءم  ال  فهو  املفصلة  العينات  أخذ 
املستجيبني. وميكن لهذه املعلومات غري املرّمزة أن تستخدم إلنشاء مقاطع، قد 
األولية  العينة  وحدة  جغرافية )اسم  اتصال  معلومات  إىل  التعرف  بالتايل  تتيح 
الرتجيح والعينات )التي يجب أن تظهر يف  اقتطاع عنارص  ومكانها( عن طريق 
استنتاجات  إىل  التوصل  من  املستخدمون  يتمكن  حتى  الجزئية  البيانات  ملفات 
احتامل  تقليص  بالرغبة يف  تفرّس  العينات  قواعد  إحصائية صحيحة(. إن حامية 
اختيار املستجيبني املنتمني إىل وحدة عينات أولية ليشاركوا يف استقصاءات أخرى 
ال يجريها مكتب اإلحصاءات الوطني. ويف البلدان التي ال يتم فيها تحديث وحدات 
العينات األولية كل عرش سنوات، قد ينتج عن ذلك ارتفاع يف نسبة عدم االستجابة 

)ويشار إليهم باملستجيبني السئمني( وقد يتسبب أيضاً يف بعض االلتواءات.

سيناريوهات الكشف7.2. 

بيانات معّد للنرش يف تحديد أجزاء  تتمثل الخطوة األوىل يف عملية إغفال ملف 
امللف التي قد تسّهل الكشف. وبالتايل، ينبغي قبل وضع إجراءات ضبط الكشف 
ملف  مستخدم  فيها  يستطيع  قد  التي  املختلفة  الحاالت  فحص  اإلحصاءات  عن 

بيانات جزئية تحديد هوية أحد املستجيبني. ومنيّز يف هذا اإلطار بني حالتني:

• من 	 يكفي  مبا  الشخصية،  بصفته  املستخدم،  يتمتع  اإلجابة:  معرفة 
منها.  عدد  أو  التسجيالت  بأحد  املتعلقة  امللحقات  عن  املعلومات 
وكلام  إحصائية.  وحدة  معارف  دائرة  إىل  ينتمي  أخرى،  وبعبارة 
كانت املجموعة املستهدفة محصورة )استقصاءات يف قلب رشكة أو 
مؤسسة، أو استقصاءات لدى األرس يف بلد صغري أو مناطق ذات كثافة 

سكانية منخفضة مثالً(.

• بعض 	 املستخدم  يجمع  خارجية:  أرشيفات  مع  االقتطاع  إعــادة 
املنشور إىل جانب غريها من  الجزئية  البيانات  التسجيالت من ملف 
مجموعات البيانات )أو السجالت( العامة التي تحتوي عىل معّرفات 
استخدام  عقد  يف  عليه  املنصوص  الحظر  من  الرغم  عىل  مبارشة، 
البيانات. ولهذه الغاية، يستخدم متغريات مفتاح متاحة يف مجموعتي 

البيانات ليشكل مفاتيح تعريف )مقاربة البيانات(.

التي قد  املعلومات  تصّور سيناريو كشف يحدد  البيانات، ينبغي  إغفال  قبل 
تنرش، والطرق املحتملة للتعرف إىل هوية األشخاص. ويستند هذا السيناريو عادة 
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إىل فرضيات حذرة، تتوقع أسوأ الحاالت املمكنة. وأحياناً، من الرضوري تحديد 
املستخدم،  عىل  مختلفة  معلومات  مصادر  اقرتاح  يتم  قد  عدة، إذ  سيناريوهات 

سواء يف وقت واحد أو بالتناوب.

تقييم خطر الكشف	.7. 

تنتهك الرسية يف حال التعرف إىل أحد املستجيبني وحني يتمكن املنتِهك )املستخدم 
غري املرخص أو الذي ال يحرتم الرشوط الواردة يف عقد استخدام البيانات والنفاذ 

إليها( من ربط املتغريات الحساسة بأحد األفراد.

قبل نرش البيانات الجزئية، يتعنّي عىل مكاتب اإلحصاء الوطنية أن تقيّم البيانات 
“ملعرفة ما إذا كان نرشها يضع عىل املحك هوية بعض األشخاص أو املؤسسات. 
وتؤخذ عوامل عدة يف االعتبار يف هذا اإلطار: 1( مستوى التفاصيل الواردة يف 
تعّد  التي  واملتغريات  الجغرافية  التفاصيل  سيام  للنرش )ال  املعّدة  البيانات  هذه 
أن متثل مفاتيح وتزيد من  الخارجية، التي من شأنها  البيانات  شائعة يف مصادر 
خطر التعّرف إىل األشخاص(؛ 2( بعض املتغريات أو مجموعات املتغريات التي 
تسمح بعزل مستجيبني يف قلب العينة والتي قد تزيد من احتامل تعّرف أشخاص 
اإلحصاءات  متوافرة خارج )مكتب  أخرى  بيانات  خارجيني عليهم؛ و	( وجود 
الوطني(، مثل تلك التي سبق ونرشت عن االستقصاء عينه أو عن استقصاء مواٍز، 

أو حتى معلومات متلكها مؤسسات أخرى عن املستجيب عينه”. ]14[ 

التعّرف إىل  تتيح  التي قد  البيانات  الكشف عن  “تشكل مهمة تحديد خطر 
املسستجيبني مهمة معقدة، وهي تستلزم تحليالً إحصائياً تجريبياً وفطنة يف آن 
معاً” ]14[. ومثة طرق كثرية متثل كلها ميزات ميكن استغاللها. ولكن ال تفرض 
استبعاد  ميكن  ال  وبالطبع،  “الفضىل”.  الطريقة  اعتبارها  عىل  منها  طريقة  أي 
خطر الكشف استبعاداً نهايًئ، ولكن مثة إجراءات ميكن اتخاذها عن طريق تقليص 
 )�hreshold rule( للخطر عتبة  الطرق وضع  البيانات. وتشمل هذ  نفعية 
طريقتان  ومثة  ال.  أم  آمناً  البيانات  مجموعة  نرش  كان  إذا  ما  مبعرفة  تسمح 

رئيسيتان لقياس خطر إعادة التعرف إىل املستجيبني من منطلق ريايض:

• اإلجراءات الفردية: تقييم الخطر لكل تسجيل. وترد هذه اإلجراءات 	
عادة بشكل ترجيحات إلعادة التعّرف إىل مستجيب من حيث التميّز 

والندرة يف قلب العينة.

• اإلجراءات العامة: تقييم الخطر بالنسبة إىل مجموع امللف. وتوصل 	
وميكن  التعّرف  إعادة  الحتامالت  تقريبي  عدد  إىل  اإلجراءات  هذه 

اشتقاقها من اإلجراءات الفردية املجّمعة.

من  حساسة  تبدو  التي  التسجيالت  أن  يف  الفردية  اإلجراءات  فائدة  تكمن 
وجهة نظر عتبة الخطر هي وحدها التي يتعنّي حاميتها. ويحّد ذلك من خسارة 
معلومات البيانات ونفعيتها. وقد يشجع االكتفاء باإلجراءات العامة عىل اللجوء 
إىل تقنيات ضبط الكشف عن الرسية لكل تسجيل يف ملف البيانات الجزئية. ما 

يزيد من خطر خسارة املعلومات ويقلص فوائد البيانات للتحليل اإلحصايئ.

استخدام  طريق  عن  أيضاً  التعّرف  إعادة  مخاطر  قياس  طرق  متييز  ميكن 
املفاتيح. إذ تسمح القياسات املستندة إىل مفاتيح العينة بالتعّرف إىل مجموعات 
املتغريات الكمية )املفاتيح( الفريدة أو النادرة يف قلب عينة ما. وتعّد الوحدة 
حساسة حني يكون مجموع نقاط متغريات التعريف الخاصة بها أدىن من العتبة 
املتفق عليها. فعىل سبيل املثال، من املرجح للغاية أن يكون شخص من نوع ذكر، 

إناث، الوحيد  أطفال  ألربعة  طبيب، أب  مهنة  يبلغ من العمر 0	 سنة، ميارس 
التسجيل حساساً،  االستقصاء. عندئٍذ يعتب  عينة  املواصفات يف  الذي ميلك هذه 
حتى وإن كان السكان اإلجامليون يضمون أفراداً آخرين يتمتعون بامليزات نفسها. 
كام ميكن تحديد الخطر الذي تواجهه وحدة ما عن طريق جمع تعداد متغريات 
التعريفات النوعية يف قلب مجموع السكان أو عن طريق ترجيح إعادة التعّرف 
لذا  مجهوالً،  يكون  ما  فعادة  السكان  مجموع  قلب  يف  التكرار  فرصة  أما  إليه. 
يجب إجراء هذه الرتجيحات عن طريق تصميم. ومع متغريات تعريفية متصلة، 
كلها،  تكن  مل  تكون يف معظمها، إن  املفاتيح، التي  ندرة  استغالل سمة  يستحيل 
احتامل  لتقدير  وفقاً  املتصلة  املتغريات  الكشف عن طريق  فريدة. ويقّدر خطر 
بيانات منفصلة، عىل قاعدة  بواسطة مقاربة متغريات مجموعتي  التعّرف  إعادة 

“تجاور” قيمها.

ميكن التوصل إىل الكشف عن املعلومات بواسطة الكثري من طرق التعّرف إىل 
الحاالت واملتغريات. لذا تتمثل إحدى الطرق الشائعة يف إجراء توزيعات تكرارية 
قليل من  إىل عدد  تعود  التي  الخاليا  أجل تحديد  األبعاد، من  وجداول متعددة 
التعّرف عىل  أبرز مصادر  املفصلة يف  الجغرافية  املعلومات  الحاالت. كام تندرج 
ويعرفون  عينها  املنطقة  إىل  ينتمون  مستخدمون  يتناولها  حني  سيام  ال  األفراد، 

جيداً سامت بعض املستجيبني.

البيانات 7.4.  مبلفات  الخاصة  الرسية  عن  الكشف  ضبط  تقنيات 
الجزئية

تتمثل الخطوة الكبى األوىل من عملية ضبط الكشف عن رسية ملفات البيانات 
بالتعّرف إىل  التي تسمح  املتغريات  الجزئية يف حذف كل املعرفات املبارشة، أي 
مستجيب ما بطريقة أحادية. ييل ذلك عملية إغفال ملف البيانات الجزئية. وهي 
تستعني بطرق “اإلخفاء” أو تنشئ لهذه الغاية بيانات جزئية مركبة. وينشأ ملف 
البيانات الجزئية املركبة بطريقة عشوائية عن طريق عملية تسمح بالحفاظ عىل 

بعض التالزمات اإلحصائية أو الداخلية يف ملف البيانات الجزئية الصايف األصيل.

معدلة من ملف  بإنشاء نسخة  تسمح  التي  اإلخفاء التقنيات  بطرق  ويعنى 
الكشف عن  الصايف األصيل. ومنيّز بني نوعني من وسائل ضبط  الجزئية  البيانات 
الرسية عن طريق اإلخفاء. أولها الوسائل املستندة إىل تشويش املعلومات، وهي 
تتمثل يف تعديل البيانات قبل نرشها عن طريق إدخال عنرص خاطئ فيها عن قصد 

اإلطار 4	 قامئة النقاط التي ينبغي التحقق منها يف إطار 
تقييم مختلف الحاالت ومختلف مخاطر الكشف

إىل  العائدة  الجزئية  البيانات  ملفات  نرش  يسبق  الــذي  الفحص  إطــار  يف 

بحامية  األمرييك   Census  Bureau مكتب  يتكلف  التي  واملسوح  اإلحصاءات 

.gov/srd/sdc/( التحقق منها التي ينبغي  بالنقاط  رسية مستجيبيها، مثة قامئة 

 on  Disclosure  Potential  of  Proposed  Data  Releases،  www.census

Checklist(. تسّهل هذه القامئة عملية ضبط الشف عن الرسية. وهي تهدف إىل 

مساعدة األشخاص املكلفني بإجراء هذا الضبط يف تحديد ما إن كان ميكن إتاحة 

ملفات البيانات الجزئية أو البيانات املجدولة لالستخدام العام. ويتناول القسم 

الثالث من هذه القامئة ملفات البيانات الجزئية. أما النقاط التي ينبغي التحقق 

منها، فتتعلق بعنارص مهمة مثل معلومات االتصال الجغرافية، واملتغريات التي 

والبيئية،  السياقية  واملعلومات  اعتيادي،  غري  بشكل  الكشف  خطر  تفاقم  قد 

وحتمية تقارب أو مقارنة مع بيانات أخرى، وعمليات إعادة االقتطاع املحتملة 

التي ميكن أن تؤدي إىل تعّرف عىل مجموعة فريدة من امللحقات.
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لغايات حامية الرسية. أما ثانيها فهي الوسائل املستندة إىل حظر املعلومات، وهي 
تقتيض تقليص املحتوى املعلومايت يف البيانات املقّدمة عن طريق حذف جزء منها 

أو عن طريق تجميعها.

فيام ييل مقدمة عامة تتناول التقنيات األكرث شيوعاً بضبط الكشف عن الرسية، 
مع ذكر نوع البيانات التي تطبق عليها: املتغريات املتصلة أو النوعية، أو النوعني 
إجراء عمليات  وتتيح  رقمية  كانت  إذا  متصلة  إنها  ما  متغرية  عن  معاً. ونقول 
حسابية )مثل املداخيل، واألعامر، وعدد أفراد األرسة(. أما املتغريات التي تحدد 
فنسميها  خاللها،  من  رياضية  حسابات  إجراء  ميكن  وال  نهائية  ملجموعة  فقط 
أعىل  مثل  ترتيبي،  سلم  عىل  املدرجة  الفئوية )املتغريات  أو  النوعية  املتغريات 
مستوى محقق الرتياد املدارس، أو املتغريات التي تقاس بسلم اسمي، مثل الوضع 

العائيل، حيث يكون ترتيب القيم غري مهم(.

التقنيات املستندة إىل حظر املعلومات

املعلومايت  محتواها  أو  املقّدمة  البيانات  حظر  إىل  املستندة  التقنيات  تقيض 
قد  التي  التسجيالت  أو  املتغريات  إبعاد  بهدف  الجزئية  البيانات  ملفات  بتعديل 
تربط بأحد األفراد دون غريه من دون أي لبس. أما الخيار اآلخر فيتمثل يف إنشاء 
فئات، بحيث يزيد عدد املستجيبني املحتملني لهذه الفئة املعينة. وهكذا يستطيع 
اإلجابات  أدىن من  تفرض وجود حد  عتبة  يحدد  أن  الوطني  اإلحصاءات  مكتب 
حظر  إىل  املستندة  الكبى  الست  اإلخفاء  تقنيات  ييل  ما  ويف  الواحدة.  للخلية 

املعلومات:

وهي 1.  بكامله؛  الجزئية  البيانات  ملف  نرش  من  بدالً  عينات:  أخذ 
التقنية  السكان. وتسمح هذه  بيانات مسوح  بها لنرش  طريقة يوىص 
تحرص  أن  رشط  الكمية،  للبيانات  كاف  بقدر  الكشف  خطر  بتقليص 
مثالً(  السكان  من   5%( الكفاية  فيه  مبا  محدود  نطاق  يف  العينة 
كان  إذا  ذلك،  ومع  املبارشة.  التعّرف  متغريات  كل  حذف  ورشط 
ملف البيانات الجزئية يحتوي عىل متغريات متصلة، قد يتم اقتطاعها 
عندئٍذ  فيتوّجب  آخر،  مكان  يف  متاح  بيانات  ملف  مع  أكب  بسهولة 

تنفيذ تقنيات أخرى من تقنيات ضبط الكشف عن الرسية.
لتصنيفات 2.  وفقاً  قيم  تجميع  بإعادة  تقيض  الشاملة:  الرتميز  إعادة 

هذه  وتطبق  الفردية.  اإلجابات  تظهر  ال  بحيث  مسبقاً،  محددة 
عىل  تطبق  ما  بقدر  املنفصلة  أو  املتصلة  املتغريات  عىل  الطريقة 
العمر ويستبدل به  يقتطع  املثال، قد  الجغرافية. فعىل سبيل  الرموز 
فئات عمرية، كام قد تجمع املهنة والرموز الصناعية يف فئات أوسع. 
باإلضافة إىل ذلك، ميكن حذف املعلومات الجغرافية األكرث دقة من تلك 
التي تحدد نطاق أخذ العينات. وتعتمد طريقة إعادة الرتميز الشاملة 

للبيانات املتصلة والنوعية عىل السواء.
يف 	.  العملية  هذه  إىل  اللجوء  يتم  العليا والدنيا:  القيم  إعادة تجميع 

حال وجود متغريات رقمية أو ترتيبية تندر فيها القيم العليا والدنيا 
املستجيبني.  هوية  إىل  التعّرف  يتيح  أن  ميكن  الذي  األمر  املتطرفة، 
فئات  إنشاء  والدنيا  العليا  املتطرفة  القيم  تجميع  إعادة  وتقتيض 
“خشنة” )للقيم العليا، واألشخاص الذين يفوق عمرهم الـ x سنة، 
أو الدخل األعىل من y عىل سبيل املثال(. وتطبق هذه التقنية عىل 
املتغريات املتصلة وتلك النوعية التي تقاس وفقاً لسالمل ترتيبية، والتي 

ميكن أن يحدد لها منطق لتنظيمها يف فئات.
ميكن 4.  حني  تستخدم  للغاية  بسيطة  تقنية  هي  املوضعي:  الحذف 

معني.  شخص  عىل  التعّرف  إىل  فرديتني  متغريتني  تقارب  يؤدي  أن 

وبعبارة أخرى، ميكن ملجموعة من املتغريات أن تعطي مفتاحاً إلعادة 
املعلومات  عىل  يحتوي  تسجيالً  مثالً  لنأخذ  ما.  تسجيل  يف  التعّرف 
املدرسة  يف  حالياً  الدرايس= مسجل  التالية: العمر= 	5، والوضع 
نادراً ما  النظري، إذ  التسجيل منقطع  االبتدائية. يرّجح أن يكون هذا 
يسجل األشخاص يف عقدهم التاسع يف املدرسة االبتدائية12. يف هذه 
الحالة بالذات، يكفي حتامً حذف إحدى هاتني املعلومتني )العمر أو 
الوضع الدرايس( للتخلص من املشكلة. ويعّد الحذف املوضعي مفيداً 

ال سيام يف البيانات النوعية.
مع 5.  التعامل  عند  الطريقة  هذه  تُطلَب  املتغريات:  بعض  حذف 

معلومات تعّد غري مالمئة للنرش ألنها حساسة للغاية )االنتامء العرقي 
أو الدين مثالً(. 

حذف بعض التسجيالت: عملية مهمة أحياناً للمحافظة عىل مجهولية 	. 
يحذف  فحني  املتغريات.  من  واحدة  مجموعة  مع  املستجيبني  هوية 
تسجيل بالكامل من ملف البيانات الجزئية، يصبح من اإللزامي اللجوء 
إىل حساب عوامل ترجيح معّدلة وتوقّعها. كام يتعنّي استخدام هذه 
الطريقة عند اللزوم فقط، ألن حذف عدد كبري من التسجيالت يؤدي 

إىل تشويش يف البيانات. 

تقنيات التشويش

إعادة  مهمة  وجعل  دقة  أقل  لجعلها  البيانات  بتعديل  التشويش  تقنيات  تقيض 
ة تجعل  اقتطاعها أكرث صعوبة. ويف حال محاولة إعادة التعّرف، فإن القيم املغريرَّ

الرتابطات غري أكيدة. وفيام ييل موجز يعّرف بتقنيات التشويش الكبى: 

إضافة 1.  تقتيض  تقنية  إضافة الضجيج )أو التشويش العشوايئ(: هي 
الطرق  وتختلف  املستجيب.  عن  نقلت  التي  تلك  إىل  عشوائية  قيم 
منها  عدد  أو  املتغريات  إحدى  إىل  ضجيج  إضافة  إىل  تهدف  التي 
تسمح  والتغايرات. كام  املعدالت، والفروق  ذلك  أن ميس  دون  من 
تقنيات البمجة الخطية بتقليص االختالفات بني القيم املعّدلة والقيم 

الحقيقية. 
جزئية 2.  بيانات  ملف  تعديل  تقتيض  طريقة  هي  البيانات:  تبديل 

مكانها.  أخرى  تسجيالت  قيم  ووضع  الرسية  املتغريات  قيم  بحذف 
أو  الهامشية  القيم  تحفظ  بحيث  التسجيالت  تبديل”  “يتم  وهكذا 
التقنية  استخدام هذه  الحاالت. وميكن  من  عدد  إىل  العائدة  الخاليا 

للمتغريات املتصلة والنوعية عىل السواء.
حاميتها 	.  املتوجب  املتغريات  بفرز  يسمح  نظام  هو  الرتبة:  تبديل 

وتنتقى  منها.  بعض  تجميع  بإعادة  ثم  ومن  التصاعدي،  بالرتتيب 
أزواج من التسجيالت بطريقة عشوائية يف كل مجموعة، وتبّدل قيمها 
بقيم أزواج أخرى يف نطاق محدد مسبقاً. ويؤدي إنشاء مجموعات 

مختلفة األحجام إىل الحصول عىل مناذج مختلفة من البيانات.
العينة 4.  يف  مالحظتها  متت  قيمة  تغيري  يقتيض  الجزيئ:  التجميع 

الوحدات  من  محصورة  ملجموعة  املحسوب  املعّدل  مكانها  ليوضع 
املضبوطة.  الوحدة  بينها  من  جزيئ(،  مجموع  أو  صغري،  )مجموع 
ومتثل الوحدات املنتمية إىل املجموعة نفسها بالقيمة نفسها يف امللف 
املنشور. تحتوي كل مجموعة عىل حد أدىن محدد مسبقاً من الوحدات 
)k(. أما القيمة الدنيا املقبولة لـ k فهي 	. فبالنسبة إىل قيمة من 
k، يتمثل الهدف يف تقسيم مجموع الوحدات يف مجموعات فيها عىل 
الحد األدىن،  بتقليص خسارة املعلومات إىل  األقل k وحدات، وذلك 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4244520.stm املثال أنظر   12
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الوحدات  توزيع  يعاد  للتغاير.  خسارة  يف  عادة  ينعكس  الذي  األمر 
بينها. وهكذا تحمي عملية  التشابهات  إذاً يف مجموعات وفقاً لعدد 
التجميع الجزيئ البيانات، إذ تجعل امللف يحتوي عىل األقل k وحدات 
املتغريات  عىل  أحياناً  التقنية  هذه  وتطبّق  نفسها.  بالقيمة  مجّمعة 

املتصلة.
املنشود:  5.  للهدف  وفقاً  للتدوير  متعددة  وسائل  تستخدم  التدوير: 

الخصائص  وبعض  اإلجاملية  األعداد  ليحفظ  املضبوط  التدوير  فثمة 
العامة، ومثة التدوير العشوايئ بحيث ال يكشف عدد الحالة الظاهر يف 

الخلية يف جدول البيانات املجّمعةعن نتائج عينة أو عينتني.
مختلفة 	.  عينات  اختيار  العملية  هذه  تقتيض  العينات:  أخذ  إعادة 

التصنيف  معيار  ويبقى  لتخفى.  املعدة  املتغريات  قيم  عن  مستقلة 
هو نفسه. ويف هذا السياق، تنشأ املتغريات املخفية كام ييل: تكون 

القيمة األوىل معّدل جميع القيم األوىل لكل عينة، إلخ.
لتبديل 7.  عشوائية  نسخة  متأخرة:  مرحلة  يف  العشوائية  إضفاء 

البيانات. تضيف هذه التقنية عنرصاً غري أكيداً إىل القيم العائدة إىل 
بعض املتغريات عن طريق تغيريها وفقاً آللية ترجيحية. وكام يف حالة 
التبديل، تتحقق حامية البيانات، ألن املستخدمني ال يعلمون يقيناً دقة 
القيم التي حصلوا عليها. وبالتايل، فإن أي محاولة القتطاع التسجيل 
مع معّرفات خارجية، من شأنها أن تؤدي إىل أخطاء يف التصنيف أو 
التحليل. ويتم اللجوء إىل هذه التقنية بشكل رئييس يف حالة املتغريات 

النوعية، ولكن ميكن تطبيقها أيضاً عىل املتغريات الرقمية املتصلة.

ملفات البيانات الجزئية املركبة

تنشأ ملفات البيانات الجزئية املركبة عىل أساس عشوايئ، أما القاعدة التي ينبغي 
احرتامها يف هذا الصدد فتتمثل يف املحافظة عىل االرتباطات اإلحصائية أو الداخلية 
بواسطة  بالكامل  تقديم ملفات مؤلفة  املغري  إنه ملن  امللف األصيل. ال شك  يف 
الجزئية  البيانات  ملفات  تقديم  عن  عوضاً  كشف  خطر  أي  متثل  وال  تناظرات 
الغاية تقنيات متعددة. ولكن يف مجال طرق إخفاء  األصلية. لذا وضعت لهذه 
البيانات، تعّد مختلف التقنيات الرامية إىل إنشاء ملفات بيانات جزئية مركبة، كلها 
تقنيات فائقة التعقيد والصعوبة. إذ تضم بيانات االستقصاء عادة مئات املتغريات، 
أما توزيعها وارتباطاتها فليست سهلة التنظيم بواسطة أدوات إعداد معيارية. وما 

زالت األبحاث الرامية إىل تحسني تطبيق هذه التقنيات جارية.

إيجاد الحل الوسط بني خطر الكشف وخسارة املعلومات7.5. 

يؤدي تغيري ملف البيانات الجزئية عن طريق تقنيات ضبط الكشف عن اإلحصاءات 
تجد  أن  الوطنية  اإلحصاءات  مكاتب  عىل  يتعنّي  لذا  املعلومات.  يف  خسارة  إىل 
التوازن بني هذه الخساؤة وبني خطر الكشف. فكام تستطيع هذه املكاتب إجراء 
الناجمة عن اتباع  تقييم لخطر الكشف، تستطيع أيضاً تقييم خسارة املعلومات 
بوسائل  تقييمها  النوعية، ميكن  بالبيانات  يتعلق  الضبط. وفيام  تقنيات  مختلف 
مثل املقارنة املبارشة، أو مقارنة جداول االحتامالت، أو القياس األنرتويب. أما يف 
حالة املتغريات املتصلة، فيمكن قياسها عن طريق املعدالت الرتبيعية، أو املعدالت 
املطلقة، أو تغاير املعدالت	1. ومع ذلك، نظراً إىل أن احتامالت استخدام ملفات 
البيانات الجزئية واسعة للغاية، يستحيل بكل بساطة إجراء تقييم شامل لخسارة 
املعلومات. أما الخيار األفضل فيتمثل يف تحديد فئة املستخدمني التي تؤثر فيهم 
الفئة  ما تضم هذه  كبرياً. وعادة  تأثرياً  اإلحصاءات  الكشف عن  إجراءات ضبط 

للحصول عىل   )www.ihsn.org(  IHSN زيارة موقع يرجى   13
املعلومات. تقييم خسارة  تقنيات  بشأن  املعلومات  من  مزيد 

الجزئية.  البيانات  ملفات  إىل  مستندة  معّمقة  تحاليل  إجراء  املعتادين  الباحثني 
وغالباً ما يكون هؤالء قلة من الباحثني الذين تصّب أعاملهم يف املصلحة العام إىل 
الجزئية  البيانات  ملفات  االكتفاء ببث  عدم  أهمية  يظهر  ذلك  بعيد. ولعل  حد 
املتاحة لالستخدام العام، بل إرفاقها بامللفات املرخصة االقل إغفاالً. ومن ناحية 
خسارة  عن  واضحة  فكرة  تكّون  أن  الوطنية  اإلحصاءات  مبكاتب  يجدر  أخرى، 
املعلومات الناتجة عن إجراءات ضبط الكشف عن اإلحصاءات، وذلك عن طريق 
فحص استامرات طلبات النفاذ إىل امللفات الخاضعة لرتخيص، التي تذكر األسباب 
التي تجعل النسخة املتاحة لالستخدام العام غري مفيدة يف إطار مشاريع األبحاث 

املعنية.

توثيق عملية ضبط الكشف عن البيانات اإلحصائية	.7. 

املعلومات  خسارة  بني  اإلحصاءات  عن  الكشف  ضبط  طرق  تــواِزن  أن  يجب 
عند  املستخدمني  إبالغ  يتعنّي  إذ  الشخصية.  املعلومات  عن  الكشف  واحتامل 
املطبقة.  الحامية  وبطرق  البيانات،  مجموع  عن  الكشف  خطر  بتقييم  االقتضاء 

كام يفّضل أن يكونوا عىل اطالع عىل طبيعة كل تعديل ونطاقه يف هذا الصدد.

وميكن تحديد طريقة )أو طرق( لضبط الكشف عن البيانات، غري أن مستوى 
البيانات  ملفات  بناء  بإعادة  للمستخدم  يسمح  أن  أال  يجب  املتوافرة  التفاصيل 

الجزئية األصلية بأي شكل من األشكال.



بّث ونرش ملفات البيانات الجزئية: مبادئ وأنظمة ومامرسات

33

اإلطار 5	 اإلجراءات املطبقة عىل عينات البيانات الجزئية املتاحة لالستخدام العام ملسح عام 0002

املتاحة  الجزئية  البيانات  وملفات   )PUMA( العام  لالستخدام  املتاحة  الجزئية   

لالستخدام العام املميزة املقّدمة يف القسم الثالث(.

باإلضافة إىل ذلك، تعّد عملية تشويش البيانات املتعلقة بالعمر، أو باألحرى تعديل 

 10( الحجم  الكبرية  لألرس  رضورية  عملية  عائلة،  إىل  املنتمني  لألشخاص  العمر 

أشخاص أو أكرث(، ألسباب حامية الرسية. 

وتقتطع تفاصيل املتغريات النوعية إذا كانت الفئة املعنية ال تحرتم عتبة السكان 

الوطنية الدنيا املحددة”.

القيم  تجميع  إعادة  البيانات،  تبديل  التالية:  بالوسائل  الرسية  حامية  “ستتم 

الكبرية  لألرس  بالسن  املتعلقة  البيانات  وتشويش  الجغرافية،  والعتبات  العليا، 

الحجم، وحظر التفاصيل املقّدمة لبعض املتغريات النوعية.

يعّد تبديل البيانات طريقة تحّد من الكشف عن املعلومات التي تم الحصول 

أو  األشخاص  )عدد  املتكررة  الجداول  يف  الواردة  البيانات  لحامية رسية  عليها 

البيانات  بتعديل  تقيض  وهي  السامت(.  بعض  يظهرون  الذين  السكان  نسبة 

األصلية أو تبديل تسجيالت خاصة بعينة ما. ويطال التبديل التسجيالت الفردية، 

كام يحمي البيانات الجزئية يف الوقت عينه.

أما إعادة تجميع القيم العليا فهي إحدى طرق الحد من الكشف عن املعلومات، 

وهي تقيض بتجميع كل الحاالت التي تتالءم مع توزيع بتواتر معني أو تفوقها 

يف نفس الفئة الوحيدة.

املتعلقة  البيانات  عن  الكشف  الجغرافية  العتبات  متنع  أخرى،  ناحية  ومن 

تعداد سكانها مستوى  يفوق  ال  بوحدات جغرافية  مرتبطة  بأرس  أو  بأشخاص 

معيناً )أنظر وصف وحدات البيانات

املصدر: http://www.census.gov/population/www/cen2000/pums/index.html، متت زيارة املوقع يف 10 أغسطس/ آب 2010 )ترجمة من اإلنجليزية(
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هل ينبغي أن يكون النفاذ إىل البيانات 8. 
الجزئية مجانياً أم مدفوع األجر؟ 

قد يفكر منتجو البيانات يف بيع البيانات الجزئية كوسيلة السرتداد تكاليف اإلنتاج 
أكرث  الوطنية  اإلحصاءات  مكاتب  أصبحت  لقد  امليزانية.  دامئاً  تغطيها  ال  التي 
ربحية وتطبقها. ويف هذا  أنشطة  تجد  أن  غالباً  عليها  يتعنّي  بات  استقاللية، لذا 

املجال، تعّد البيانات الجزئية منتجاً مثيناً للغاية.

إذا كان نرش ملفات البيانات الجزيئ يرفع من قيمة االستقصاء، فهو يولّد أيضاً 
تكاليف مرتبطة بالتوثيق واإلغفال. وحني ال تكون تكاليف إنتاج البيانات الجزئية 
الوطني  اإلحصاءات  مكتب  يجد  االستقصاء، ال  ميزانية  مدرجة يف  للنرش  املعّدة 

طريقة أخرى ملحاولة اسرتجاع ما أنفقه.

عادة ما تولّد الخدمة الكاملة املتمثلة يف نرش البيانات الجزئية تكاليف أخرى 
أيضاً متعلقة بضبط امللفات قبل النرش، ومنح تراخيص االستخدام، واستخدام مركز 
بيانات محمي، واملساعدة املقدمة إىل املستخدمني، وإدارة البنية التحتية. وبصورة 
عامة، تستلزم هذه املهام فريق عمل جاد وبنية تحتية خاصة. وإذا كانت املؤسسة 
ال متلك امليزانية الالزمة أو كانت ال تستطيع تحمل مسؤولية هذه املهام الالزمة، 

قد يصعب تقديم خدمة جيدة وقابلة لالستمرار.

لذا يعّد بيع البيانات طريقة تحّمل املستفيدين من الخدمة جزءاً من تكاليفها.

مثال لبلدين1.	. 

كل  يف  التكلفة  تغطية  تتحمل  التي  هي  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  كانت  لطاملا 
امليزانية وعىل  االقتطاعات يف  أرجاء العامل. وقد عّمم ذلك عام 0	19 رداً عىل 
من  باإلحصاءات  املتعلقة  التكلفة  نقل  تؤيد  التي  الوصاية  منظامت  ضغوطات 
مكاتب  ألنشطة  الكامل  الفحص  الوثيقة  هذه  تتناول  وال  املستخدم.  إىل  املنتج 
اإلحصاءات الوطنية املتمحورة حول تغطية النفقات، ولكم مثة بعض املالحظات:

من •  استعادة 25%   )SNZ( النيوزيلندي اإلحصاءات  معهد  حاول 
وقد  مختلفة.  وخدمات  منتجات  بيع  طريق  عن  اإلجاملية  ميزانيته 
مبادرة  وسمحت  البالد.  يف  إداري  تشديد  فرتة  يف  القرار  هذا  أخذ 
يف  تنجح  مل  املؤسسة  أن  غري  البامج.  بعض  حذف  بتفادي  املعهد 
يرد  مل  للتنفيذ.  مالمئة  غري  أخرياً  املبادرة  واعتبت  هدفها،  تحقيق 
ميزانيته، فاعتمد  التكاليف يف  إدخال  النيوزيلندي  اإلحصاءات  معهد 
سياسة لتقليص التكاليف. ووفقاً للموقع اإللكرتوين الخاص باملؤسسة، 
متاحة  املعهد  يجمعها  التي  املعلومات  من   90% حوايل  سيصبح 
والجداول  خصيصاً  املعدة  للتجميعات  تكاليف  وتقتطع  مجاناً. 
األجر،  مدفوع  فهو  الجزئية  البيانات  ملفات  إىل  النفاذ  أما  املفصلة. 

غري أن التعرفات مل تحدد بعد عىل املوقع اإللكرتوين”14.

الثامنينيات •  تكاليف  لتغطية  كامالً  برنامجاً  الكندي  االحصاء  وضع 
مضت  وقد  السياسية.  والضغوطات  امليزانية  ضغوطات  ملواجهة 
املؤسسة يف هذه املهمة عىل الرغم من االنتقادات الحادة التي وجهها 

http://www.stats.govt.nz/about-us/making- أنظر   14
more-informationfree/default.htm

اإلنجليزية فقط( )باللغة  األول 2007  أكتوبر/ ترشين  املوقع يف 18  زيار  ، متت 

إليها املستخدمون. وقد القى هذا البنامج نجاحاً طفيفاً وألغي قدر 
كبري منه، أو اختزل إىل حد بعيد. وقد ارتفع سعر النفاذ إىل البيانات 
بيانات  استخدام  إىل  الكنديني  الباحثني  كبرية، ما دفع  بنسبة  الجزئية 
اتحاد  طريق  عن  إليها  النفاذ  يسهل  املتحدة،  الواليات  يف  مجموعة 
أبحاث العلوم الساسية واالجتامعية بني الجامعات )ICPSR(. وقد 
التي  املشكلة  هذه  لحل   )IDD( البيانات  إتاحة  مبادرة  أطلقت 
كانت ال تصب يف املصالح الكندية. أما التحليل التايل، فكان هو رشارة 

التفكري يف مبادرة إتاحة البيانات:

إىل  النفاذ  من  املواطنني  جميع  متكني  يف  الحقيقية  اإلتاحة  تتجىل   ...“
املعلومات املعقدة ومن الحصول عىل املهارات الالزمة لفهم هذه املعلومات”. 
عىل   متارس  التي  للضغوطات  مدركاً   Paul  Brenard برنارد بول  كان  وإذا 
االحصاء الكنديحتى تقلص املؤسسة تكاليفها وترفع من مداخيلها، فهو يشعر يف 
القادرين  املستخدمني  فئات  البيانات يف  إىل  تنعكس اىل “نفاذ  بأنها  ذاته  الوقت 
املوقف إىل “... إعاقة  يؤدي هذا  أن  لرنارد، يرجح  لبول  الدفع”. ووفقاً  عىل 
التي  الفئات  العام، ومثلها  الشأن  موارد محدودة يف  التي متلك  الفئات  مشاركة 
متلك فرصاً ضئيلة يف االستفادة من استخدام البيانات أو تحقيق مكاسب ملموسة 
وفورية نسبياً منها”. وهو يضيف إن “... من شأن ذلك أن يؤدي عىل املدى 

الطويل إىل تطور أدىن من التطور األقىص، وإىل إتاحة غري حقيقية”. )1	( 

وهكذا أنشئت شبكة من 74 مؤسسة تعليمية تتيح النفاذ إىل كامل تشكيلة 
عىل  التشكيلة  هذه  وتحتوي   .S�a�is�ique Canada العامة لدى البيانات 
ملفات  آالف  وغريها  العام  لالستخدام  متاحة  جزئية  بيانات  حواىل 00	 ملف 

البيانات، وقواعد البيانات، وامللفات الجغرافية.

التحتية  البنية  إعداد  وتكاليف  املساعدة  تكاليف  االنتساب  رسوم  وتغطي 
التقنية حتى يستفيد منها املنتسبون واملؤسسة بأكب قدر ممكن. إمنا ال يراد ممنها 

تغطية تكاليف إنتاج البيانات.

عدد  وقع  التي  الوزارات  ال تفتح بوابة النفاذ إىل مصادر مبادرة IDD إىل 
يف  املشاركة  موضوع  إىل  الكنديتتطرق  االحصاء  مع   اتفاقات  عىل  منها  ككبري 
متويل استقصاءات معينة. وبصورة عامة، تتضمن هذه االتفاقات عىل حق النفاذ 

إىل البيانات الجزئية. لذا ال تتستجيب الخدمة املقرتحة إىل حاجات الوزارات.

النفاذ مدفوع األجر أو مجاين؟2.	. 

ليس من إجابة مطلقة عىل هذا السؤال. فثمة حجج كثرية تدافع عن تقليص مثن 
النفاذ إىل ملفات البيانات الجزئية إىل حده األدىن، حتى ال نقول أنها تشجع عىل 

املجانية املطلقة.

النفاذ املجاين

لعل الحجة األساسية التي تصب يف صالح مجانية النفاذ تتمثل أن الكثري من 
مكاتب اإلحصاءات الوطنية تعزز مامرساتها يف مجال نرش ملفات البيانات الجزئية. 

إذ تخىش هذه املؤسسات أن تبعد التعرفات املرتفعة للغاية للمستخدمني.

يقلص النفاذ املدفوع بشكل كبري عدد املستخدمني املحتملني، وبالتايل • 
يخفض قيمة البيانات.

يف البلدان النامية، قد ميثل عائقاً أمام املهتمني األساسيني باملوضوع: • 
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الطالب، ومراكز األبحاث املحلية، والجامعات، إلخ.

أما الحجة الثانية التي تصب يف صالح املجانية فهي مرتبطة بصياغة حقوق 
مكتب  تتوجه )إىل  ملن  وفقاً  تجاهها  العمل  فريق  دافع  يتغري  إذ  النفاذ. 
اإلحصاءات الوطني أو إىل مؤسسة وصاية(: لذا ينبغي أن يكون النظام فعاالً 

ليعمل عىل نحو سليم.

يستدعي النفاذ املدفوع األجر مستوى من الجودة ومن الخدمة.• 
الطلبات من •  النفاذ املدفوع ربحية كبرية: إذ تصدر معظم  ال يحقق 

الجامعات التي متلك موارد محدودة والتي تستطيع بسهولة أن تقصد 
مكاناً آخر وتستخدم بيانات أخرى.

ويف هذا الصدد، تظهر تجارب بعض البلدان، ال سيام من البلدان الصناعية، 
ذلك  مع  الصعب  من  يبدو  ما. ولكن  إىل حد  ممكنة  التكاليف  تغطية  أن 
ميكن  كام  الجزئية.  البيانات  بنرش  املتعلقة  اإلضافية  التكاليف  كل  تغطية 
إظهار أن اعتامد سياسة تعسفية لتغطية التكاليف ال تشجع عىل استخدام 
ملفات البيانات الجزئية، وتخفض من القيمة املحتملة لالستقصاء عىل املدى 

الطويل.

أما الحل املثايل ملكاتب اإلحصاءات الوطنية، فيقيض بأن تدرج جميع التكاليف 
يف ميزانية االستقصاء، ما يعزز من قدرة النفاذ إىل البيانات إىل أقىص حد. وميكن 
التكاليف، ما يعزز فوائد االستقصاء. ويعّد هذا الجانب  أن يتحمل الرعاة هذه 
ميلك  وحيث  محدودة،  إمكانيات  الباحثون  فيها  ميلك  التي  البلدان  يف  حاسامً 

املنتجون القليل من املوارد إلجراء تحليل البيانات.

النفاذ املدفوع األجر

من املرّجح للغاية أن يولّد نظام النفاذ املدفوع األجر مداخيل. ولكن مع ذلك، مثة 
عوامل أخرى ينبغي مراعاتها قبل اتخاذ القرار بوضع نظام كهذا، ال سيام اإلجابات 

عىل هذه األسئلة:

الحق يف •  القانونية  الناحية  من  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  ميلك  هل 
فرض مثن عىل حقوق النفاذ إىل هذه املنتجات؟ 

ما هي التكاليف التي يوّد مكتب اإلحصاءات الوطني استعادتها؟• 
هل ميكن تحديد هذه التكاليف بوضوح: هل سيفهمها املستخدمون • 

ويقبلونها؟ 
إنشاء هيئة •  الوارد  الدفع؟ هل من  هل ميلك املستخدمون إمكانيات 

تحديداً  يتطلب  هذا  إن  املتصاعدة؟  التكاليف  لتغطية  مستخدمني 
بني  األخرية  هذه  وتوزيع  تغطيتها،  ينبغي  التي  للتكاليف  واضحاً 

املؤسسات املستخدمة.
هل ميكن منح حقوق النفاذ بفعالية؟• 
ميكن ألشخاص ال يتمتعون باملهارات الالزمة الستخدام البيانات الجزئية • 

أن يراجعوا امللفات املعقدة املتاحة مجاناً عىل املوقع اإللكرتوين. وقد 
يؤدي ذلك إىل زيادة يف الحاجة إىل املساعدة.

مثة عامل آخر مهم ال بد من أخذه يف االعتبار عند صياغة اسرتاتيجية تعرفية: 
أخرى،  وخدمات  منتجات  عىل  املطبقة  التعرفية  السياسة  مع  التناسق  وهو  أال 
املواقع  النفاذ إىل معظم  الورقية والنفاذ إىل اإلنرتنت. إذ ميكن  املنشورات  مثل 
التكاليف  تكون  حني  مجاناً،  الوطنية  اإلحصاءات  مبكاتب  الخاصة  اإللكرتونية 

املنتجات  عىل  ينطبق  ال  نفسه  األمر  معدومة. ولكن  حتى  ضئيلة، أو  الهامشية 
الهامشية إلنتاج  الورقية. إذ تحدد تعرفة هذه األخرية وفقاً للتكاليف  بنسختها 
النسخ اإلضافية وإرسالها. وميكن تطبيق املبدأ عينه عىل ملفات البيانات الجزئية 

وعىل التكلفة الزائدة التي تسببها املساعدة اإلضافية املقّدمة إىل املستخدمني. 
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يف أي وقت من دورة البث ينبغي أن تجعل 9. 
البيانات الجزئية عامة؟ 

البث. وينصح  الجزئية ونرشها يف دورة  البيانات  إنتاج ملفات  يندرج  أن  يجب 
بشدة أن تنرش يف املقام األول املعلومات املتوجهة إىل جمهور كبري، بحيث يتمكن 
آراء  ملعرفة  نظام  ووضع  الفورية  حاجاته  تلبية  من  الوطني  اإلحصاءات  مكتب 
الجمهور. ويشمل ذلك تقارير وصفية لالستقصاءات والتحليالت التي يجريها منتج 
البيانات. ومن الرضوري أن يعّد منتجو البيانات الرسميون هذه الوثائق الرسمية 

ويبثوها/ أو ينرشوها منذ بداية دورة البث.

اإلطار 6	 سياسة آجال نرش البيانات يف املركز الوطني لإلحصاءات الصحية SHCN )الواليات املتحدة(

األخالقية لألبحاث واملواضيع اإلنسانية. ويف املبدأ، يتم إرسال البيانات هذا 

يف هذا اإلطار وفقاً التفاق يفرض إجراءات حامية مالمئة يتخدها الرشيك 

املعني.

الجاهزة  البيانات  سبيل  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز  “يعرتض”  ال   .2  

ملفات  إىل  واملسبق  املميز  النفاذ  حق  رشكائه  إىل  يقّدم  ال  كام  لإلتاحة. 

البيانات أو الجداول الجاهزة لإلتاحة. وأخرياً، ال يقّدم حق النفاذ املميز إىل 

الجداول املستندة إىل ملفات بيانات مل تصبح متاحة للعامة بعد.

عندما ترسل بيانات غري منشورة إىل مستخدم، يستحسن دراسة إتاحتها إىل 

مقدمي طلبات آخرين، يف ما ال يتجاوز بنود الرسية. أما ملفات الجداول 

التي مل تتم املوافقة عىل نرشها بعد نظراً إىل خطر الكشف عن املعلومات 

الرسية التي تحتوي عليها، فيمكن مراجعتها الحقاً يف مركز البيانات التابع 

للمركز الوطني إلحصاءات الصحة )أو مبا يتوافق مع سياسة املركز الوطني 

لإلحصاءات الصحية يف مسائل الرسية، وذلك يف عقود استخدام مميزة(، من 

أجل ضامن أوسع نطاق ممكن الستخدام البيانات املنتجة. ويف حاالت نادرة 

)كحاالت منشورات وزارية يعود تاريخ إصدارها إىل زمن بعيد مثالً(، ميكن 

أن تتاح البيانات املجدولة قبل إتاحتها العامة.

أما استثناءات هذه القاعدة فهي عادة نادرة وتبر حالة بحالة. ويجب أن تقدم 

مسائل  عن  املسؤول  إىل  البيانات  جمع  عملية  يف  املبارشة  قبل  الطلبات  جميع 

الرسية التي يحددها املركز الوطني لإلحصاءات الصحية، وأن يوافق يوافق عليها 

املدير العام”. )ترجمة من اإلنجليزية(

البيانات  بنرش  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز  سياسة  تقيض  الصدد،  هذا 

التي  للقيود  فقط  وتخضع  البيانات،  جمع  بعد  ممكن  وقت  أبكر  يف  الجزئية 

يعيق  وال  النوعية.  واملتطلبات  التقنية  والقيود  املتاحة،  مواردها  عليها  تفرضها 

الجزئية ليحرصها  للبيانات  اإلتاحة الرسيعة  الصحية  الوطني لإلحصاءات  املركز 

فقط يف مساعديه، أو رشكائه، أو فريق عمل مؤسسات أخرى متلك حقوق النفاذ 

إليها.

الترصف 1.  يف  العام  لالستخدام  املتاحة  الجزئية  البيانات  ملفات  وضع  يتم 

السلطات  لدى  واملوافقة  والضبط،  للتحضري،  الرضورية  املراحل  إنهاء  بعد 

إلحصاءات  الوطني  للمركز  التابعة  الرسية  ضبط  لجنة  سيام  ال  املختصة، 

الصحة.

املركز  يسّخر  قد  االختصاص،  ومجال  البيانات  متثلها  التي  للمصلحة  وفقاً 

الوطني لإلحصاءات الصحية بعض الرشكاء )منهم املمولني( يف إطار عملية 

إعداد البيانات التي تسبق إتاحتها، مبا يف ذلك تعديل امللف، وإعادة ترميزه، 

يدرس  قد  مهمة،  املراحل  هذه  أن  تبني  وإذا  النهائية.   هيكليته  وتحديد 

بعد  تنرش  مل  بيانات  إرسال  إمكانية  الصحية  لإلحصاءات  الوطني  املركز 

للعامة إىل رشيك له. أما إرسال البيانات غري الجاهزة بعد لإلتاحة يف هذا 

اإلطار، فينبغي أن يتم استباقه يف أحكام سياسة الرسية التي يتبعها املركز. 

كام ينبغي أن يتم اإلرسال مبا يحرتم األحكام القانونية التي يطبقها املركز، 

ومع املوافقة الخطية بعد العلم باملخاطر والتوصيات الصادرة عن اللجنة

املصدر: http://www.cdc.gov/nchs/about/policy/data_release.htm )متت زيارة املوقع يف 7 يونيو/ حزيران 2010، باإلنجليزية فقط(

يتطلب إنتاج ملف بيانات جزئية بعض الوقت، ويحّرك املوارد املتخصصة، كام 
يتطلب عملية تحقق. وعالوة عىل ذلك، يتعني عىل مكاتب اإلحصاءات الوطنية 
قد  معينة. وهكذا  خارجية  أو  داخلية  تحليلية/ علمية  أهدافاً  تلبي  أن  أحياناً 
تضطر إىل تأجيل إنشاء ملف بيانات جزئية بعض األشهر بعد نرش نتائج استقصاء 
بتاريخ  املتوقع، يوّد الباحثون أن يتم إبالغهم  معني. ومهام كان جدول األعامل 
تكون  أن  الخاصة. ويجب  دراساتهم  تخطيط  يتمكنوا من  املرتقب، حتى  النرش 

املهلة معقولة. فإذا دامت املهلة سنوات عدة، كانت النتائج أقل ثباتاً بكثري.

“حتى تتم اإلتاحة برسعة، يفضل أحياناً أن ينرش جزء من البيانات الجزئية 
الكامل.  الجزئية  البيانات  مجموع  إتاحة  تاريخ  قبل  املجمعة  البيانات  أو 
إن يشعر  ما  أو دراستها  التخطيط  املسائل منذ مرحلة  )ويوىص( باستباق هذه 

بالجاجة إليها”. ]14[  
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ما هي املتطلّبات الاّلزمة من حيث    .	0
البنية التحتية التقنية؟  

 “يتطلّب النفاذ إىل البيانات الجزئية واالستفادة القصوى من هذه البيانات بنية 
الّدويل  املستوى  النظر عىل  يف وجهات  واسعاً  وتقارباً  متكيفة  تكنولوجية  تحتية 
وتكتيس  الفّعالة. )...(  البيانات  نوعية  البيني وآليات مراقبة  العمل  يف كّل من 
يتعني  لذا  خاّصة.  أهميًة  البيانات  إىل  للنفاذ  املطلوبة  التحتية  البنية  استدامة 
عىل مؤسسات األبحاث والوكاالت الحكوميّة أن تطلع رسميًا مبسؤوليّة التأكّد من 
أن البيانات يتّم حفظها وإدارتها بفعالية باإلضافة إىل جعلها متاحًة للعامة بغية 
استخدامها بشكل فّعال ومالئم عىل املدى الطّويل. وال بّد ]عالوًة عىل ذلك[ من 
البحثية  البيانات  سالمة  ضامن  إىل  الرامية  واألدوات  التقنيّات  استخدام  تشجيع 
وأمنها. ومن أجل ضامن سالمة البيانات البحثيّة، يجب تسخري الجهود كافة من 
ألمن  بالّنسبة  أما  أخطاء،  عىل  اشتاملها  وعدم  البيانات  اكتامل  من  التّأكّد  أجل 
البيانات من  البيانات والبيانات الوصفية والتوصيفات املالمئة، فمن املهّم حامية 
أو  كلّها مقصودة  به سواء كانت  املرّصح  والّنفاذ غري  والتّعديل  والتلف  الفقدان 

غري مقصودة، وذلك مبا يتوافق مع بروتوكوالت أمن البيانات الرّصيحة”. ]17[

وال بّد من وضع بنية تحتية متكيّفة بغية تغطية كل األوجه املختلفة الخاصة 
بأرشفة البيانات الجزئيّة )من توثيق البيانات وفهرستها وبثّها وإغفالها وحفظها(.

توثيق البيانات الجزئية

توثيق  إضفاء طابع رسمّي عىل  بغية  الدولية  الجزئية  للبيانات  معايري  تّم وضع 
 DDI البيانات  إتاحة  مبادرة  وتشكل  الصلة.  ذات  واملوارد  الجزئية  البيانات 
العملية.  الحلول  الثاين  الفصل  ومعيار دبلن كور Dublin Core املفّصلتان يف 
فيكون من األسهل تحقيق توثيق البيانات مبا يتالئم مع هذه املعايري وذلك بفضل 
محّرري البيانات الوصفية املختّصني وهام مجموعة أدوات إدارة البيانات الجزئية 
من الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية IHSN )اإلطار 17( وبرمجيّة 
الرنويجية  البيانات  بخدمات  الخاص   Ness�ar  Publisher البيانات  إدارة 

 .NSD للعلوم االجتامعية

فهرسة البيانات الجزئية وبّثها

خصائص  توافر  عن  صحيحة  بطريقة  املحتملني  املستخدمني  إعالم  من  بّد  ال 
مجموعات  حول  املعلومات  من  قلياًل  منهم  عدد  ميلك  إذ  البيانات.  ملجموعات 
البيانات املتاحة – وال يعّد ذلك كافياً. فمن الرضورّي تزويد املستخدمني ببيانات 

وصفيّة نوعيّة، ومن املفّضل أن تكون عىل شكل فهرس للبحث عىل الشبكة.

بالّنفاذ بسهولة إىل  للمستخدمني  الّسامح  الجزئية إىل  البيانات  يهدف فهرس 
البيانات والتوثيق وذلك عب صيغة عمليّة جًدا. ويحتوي فهرس االستقصاء عىل 

أدوات متنّوعة من أجل تأدية الوظائف التّالية:

املستخدم. •  احتياجات  أكرث من غريه  يلبي  الذي  البيانات  إيجاد ملف 
وال يعتب نوع األداة هذا مهامً جداً عندما تكون كمية ملفات البيانات 
عدد  يتزايد  عندما  األهمية  غاية يف  يصبح  أنه  الجزئية محدودة، إال 
امللفات. ففي هذه الحالة، يوفّر أداة تتيح البحث عن ملفات البيانات 

وفقاً للمتغرّيات. 

املعني •  الباحث  حاجات  مع  املستقاة  املعلومات  مالءمة  مدى  تقييم 
البيانات  وتضطلع  والتعريفات(.  واملفاهيم  االستقصاء  عامل  )مثال 

الوصفية بهذا الدور إذ تشكل بيانات امللف التوثيقية. 

النفاذ إىل البيانات. تتطلّب هذه الوظيفة نظام استخراج للبيانات و/• 
أو تحميلها. وميكن عامًة تحميل امللفات املعنية عب موقع إلكرتوين أو 
الوطني  مدخل املوقع أو خادم FTP. ويستطيع مكتب اإلحصاءات 
قرص  عىل  البيانات  تقديم  بغية  داخلياً  هذا  األداة  نوع  استخدام 

مضغوط/ قرص فيديو رقمي. 

الباحثني •  أعامل  لتنفيذ  واحدة  أداة  تتوافر  ال  إذ  البيانات.  استخدام 
لهم  يتيح  ما  متنّوعة،  صيغ  إىل  االستناد  هؤالء  ويؤثر  التحليلية، 
االستعانة باألدوات الّتي يقع عليها خيارهم. ومن األدوات الّشائعة، 

 .ASCIIو SASو STATAو SPSS نذكر

ندرج أدناه خصائص نظام كفوء لفهرسة البيانات الجزئية: 

• من وجهة نظر املستخدم، يكون الفهرس جيداً عندما:	

يتوافق مع معيار بيانات وصفية دولية. • 

إذ تسّهل بشكل ملحوظ معايري البيانات الوصفية الدولية يف صيغة 
XML إنتاج الفهارس وصيانتها.

يستند إىل املوقع اإللكرتوين لتسهيل األبحاث. • 

اإلطار 7	 مجموعة أدوات إدارة البيانات الجزئية )الشبكة 
)IHSN الدولية الستقصاءات األرس املعيشية

طّورت خدمات البيانات الرنويجية للعلوم االجتامعية NSD وفريق البنك الدويل 

ملعالجة البيانات التنموية يف إطار الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية 

 Management  Toolkit الجزئية  البيانات  إدارة  أدوات  مجموعَة   IHSN

مجموعة  وتهدف  األدوات(.  مجموعة  باسم  أدناه  إليها  )املشار   Microdata

توثيق  عند  الفضىل  واملامرسات  الدولية  املعايري  العتامد  الرتويج  إىل  األدوات 

البيانات الجزئيّة وبثّها وحفظها.

وتشتمل مجموعة األدوات عىل منوذجني. إذ يُستخدم محّرر البيانات الوصفية 

الخاصة  النافذة  الدولية  للمعايري  وفًقا  البيانات  لتوثيق   Metadata  Editor

 Core كور  دبلن  ومعيار   DDI البيانات  إتاحة  )مبادرة  الوصفية.  بالبيانات 

Dublin(. وميكن للمستخدمني بفضل برنامج املستكشف Explorer  املّجاين أن 

يقرأوا امللفات الّتي يستحدثها محّرر البيانات الوصفية. كام يتيح هذا البنامج 

للمستخدمني عرض البيانات الوصفية وإعادة تصدير البيانات يف صيغ مشرتكة 

مختلفة )مثال Stata وSPSS وغريها(. ويعّول كل من محّرر البيانات الوصفية 

البيانات  أنشأتهام خدمات  وقد   Nesstar نيستار  تكنولوجيا  واملستكشف عىل 

القرص  منشئ  استخدام  يتّم  وأخــرًيا   .  NSD االجتامعية  للعلوم  الرنويجية 

سهلة  منتجات  لتطوير   NADA  Portal و   CD-ROM  Builder املضغوط 

االستخدام )قرص مضغوط وموقع إلكرتوين( بغية نرش البيانات وأرشفتها.

http://www.ihsn.org/toolkit أنظر
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يكون غنياً بالبيانات الوصفية مبا فيها املتغرّيات. • 

عندما  وفعاليّة  استدامة  أكرث  االستقصاء  فهارس  تصبح  إذ 
الوصفية عىل توصيف مفّصل لالستقصاء نفسه  البيانات  تحتوي 
)معلومات حول العنوان، والباحث الرئيس، والعيّنة، وتاريخ جمع 
البيانات، واملواضيع املدروسة، والتغطية الجغرافية، وغريها( وإمّنا 
أيضاً عىل مستوى كّل متغري )تسمية املتغرّيات وبطاقة التعرفة، 
والفئات، وصياغة األسئلة، والتوجيهات للباحثني، والتعريفات(. 

وأدوات   DDI البيانات إتاحة  ميكن االطالع عىل معيار مبادرة 
األرس  الستقصاءات  الدولية  الشبكة  تقّدمها  التي  البمجيات 
الجزئية  البيانات  أدوات  مجموعة  والسياّم   IHSN املعيشية 

 .)www.ihsn.org متوافرة عىل موقع( NADA ومنّصة

مبادرة •  معيار  إطار  كافة. يف  الدراسة  للبحث يف حقول  متاحاً  يكون 
إتاحة البياناتDDI، يفيض ذلك للقول إنه يتعنّي عىل الفهرس أن يتيح 
بأبحاٍث حول دراسة ما )العنوان، والسنة، والبلد، واملنظّمة(  القيام 
تعرفة  ويطاقة  التعرفة  وبطاقة  املتغرّيات  املتغرّيات )تسمية  وحول 
وظائف  عىل  الفهرس  يشتمل  أن  املستحسن  ومن  املتغري(.  قيمة 

للبحث يف مجمل النص عىل أن تكون سهلة االستخدام. 
يتضّمن معلومات واضحة حول سياسة النفاذ إىل البيانات واإلجراءات • 

املتّبعة. 

إليها •  مبارشة  تؤدي  التي  والروابط  املرجعية  بالوثائق  قامئة  يتضّمن 
)االستامرات واملنهجية والكتيّبات والتقارير( 

يتيح إمكانية “البحث بالكلمة املفتاح” وفقاً لتصنيف معياري.• 

وقد وضع مجتمع أرشفة البيانات مكنزاً يصف املوضوعات التي 
بها.  الخاصة  الفهارس  يف  املدرجة  البيانات  مجموعات  تغطّيها 
املستخدمة  واملفاهيم  املصطلحات  من  قامئة  عن  عبارة  واملكنز 
واملتغريات،  البيانات،  )مجموعات  محددة  عنارص  لوصف 
املكنز  مصطلحات  تنظيم  يتم  ما  وعــادًة  وغريها(.  والكتب، 
)بدءاً  هرمياً  متسلسلة  قامئة  شكل  أوعىل  الشجرة  منط  عىل 
باملصطلحات العامة لالنتقال إىل مفاهيم محّددة أكرث(. وبشكل 
عام، يظهر املكنز املرادفات واملصطلحات ذات الصلة فيضمن أن 
هؤالء  يستخدم  مل  وإن  حتّى  نتيجة  املستخدمني  أبحاث  تحقق 

املصطلحات املخّصصة. 

ويستند عدد كبري من األرشيف عىل مكنز إلضافة الكلامت املفتاح 
باملتغرّيات. ويعّزز استخدام  املرتبطة بدراسة أو مبفاهيم خاصة 
املصطلح عينه لوصف غرض  استخدام  إذ يضمن  االتّساق  املكنز 
. فضالً عن ذلك، حني يصبح املكنز متاحاً أمام املستخدمني  معنّيٍ
للمصطلحات  استخدامهم  فرص  تزيد  قد  البيانات،  عن  للبحث 
النتائج األكرث  الحصول عىل قامئة  التّي تساعدهم عىل  واملفاهيم 

دقًة. 

عىل سبيل املثال، يعتمد الفهرس الذي تديره املنظمة األوروبية 
ألرشفة البيانات يف العلوم االجتامعيّة CESSDA، عىل مكنٍز. 

أتاح الفهرس عرض نتائج األبحاث برسعة حتّى لو كان ضخامً، ما حتّم • 
إذاً االستعانة بنظام فهرسة فّعال.

قّدم الفهرس أداة للمقارنة بني منتجات الفهرس. وتعتب هذه الوظيفة • 
أو  متنّوعة  معيارية  استقصاءات  بني  املتغرّيات  مقارنة  بغية  مفيدة 

للمقارنة عند تنزيل نسخات مختلفة الستقصاء واحد. 

كل •  يف  املطبقة  النفاذ  سياسات  عن  واضحة  معلومات  الفهرس  قّدم 
االقتضاء توافر توصيف  الجزئية، وعند  البيانات  توافر  دراسة )مثال 

واضح ألمناط الحصول عليها(.

قّدم الفهرس وظائف جيّدة وفّعالة للمساعدة عىل الشبكة.• 

قّدم روابط بني منتجات الفهرس واملوارد املتاحة عىل موقع إلكرتويّن • 
خارجّي وإذا سمح بإضافة معلومات مكّملة مثل املراجع البيبليوغرافيّة 

إىل املنشورات القامئة عىل دراسة ما. 

• ومن وجهة نظر مدير الفهرس، يكون نظام الفهرسة جيًدا إذا:	

قّدم بيئة آمنة لتخزين البيانات والبيانات الوصفيّة ومشاركتها.• 

املوافقة •  )من  الجزئية  البيانات  إىل  الّنفاذ  عملية  إدارة  أدوات  وفّر 
التلقائية للبيانات الجزئية التي ميكن النفاذ إليها بدون قيود إىل أنظمة 

إدارة إجراءات الّنفاذ املرشوطة مبوافقة ومعالجتها. 

وأخرى •  العام  لالستخدام  متاحة  ملفات  إليصال  حالً  النظام  وجد 
خاضعة لرتخيص.

ما •  والوثائق،  الجزئية  البيانات  إليصال  مضمونة  وسيلة  النظام  شّكل 
يزيد معدل نفاذ املستخدمني النهائيني.

التي •  والتنزيالت  الفهرس  مستخدمي  حول  معلومات  النظام  جمع 
يقومون بها ويف حال اقتىض األمر جمع أيضاً معلومات حول غايات 
إذ  الدراسات  رعاة  اهتامم  مشابه  تسجيل  ويثري  البيانات.  استخدام 
مهام  يعتب  وأنّه  كام  الجزئية.  البيانات  استخدام  بتقييم  لهم  يسمح 
نسخات  نرش  عند  إبالغهم  باإلمكان  يصبح  إذ  النهائيني  للمستخدمني 

جديدة من البيانات أو عند مراجعة الدراسات التي نّزلوها.

البيانات الجزئية  إغفال 

يستدعي إغفال البيانات تواجد فريق عمل كفوء يف مجال اإلحصاءات عىل أن يألف 
قياس  املختصة  البمجيات  بعض  استخدام برمجيات S�a�a أو SPSS. وتتيح 
مخاطر اإلفصاح عن البيانات أو التخفيف منها. ولكن، ال تقّدم أي تطبيقات حلوالً 
متكاملة ومرضية للملفات ذات البيانات املعقدة املتسلسلة هرمياً. ومن الناحية 
الحالة املطروحة.  تتالئم مع  البيانات إىل حّد كبري، عملية  إغفال  العملية، يبقى 
إغفال  بتسهيل  كفيلة  توجيهية  وخطوط  أدوات  تطوير  عىل  وحالياً، يتّم العمل 
املعيشية  األرس  الدولية الستقصاءات  الشبكة  أخرى يف  أعامل  بني  البيانات )من 

.)IHSN
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وكام رأينا، يتّم إغفال ملف االستقصاء عىل مرحلتني: إذ ال بّد أوالً من تحديد 
عنارص من املحتمل أن تكون عرضة لخطر اإلفصاح، ومن ثم وضع تقنيات تقييد 
للبيانات أو تشويشها بغية التقليل من هذا الخطر. وتستلزم هذه املرحلة األخرية 
تدّخل شخص يتمتع بالكفاءات الالزمة حتى يتمكن من فرض قيود عىل املعلومات 

التي ترّض بحد أدىن مبستخدمي امللفات النهائيني. 

حفظ البيانات الجزئية والبيانات الوصفية

ومكّونات  البمجيات  لتقادم  عرضة  الرقمية  الوصفية  والبيانات  البيانات  تعتب 
واألخطاء البرشية.  املادية  للتهديدات  وأنها عرضة  كام  التخزين  ووسائط  املواد 
لذا يتطلب حفظ البيانات والبيانات الوصفية عىل املدى الطويل، وضع إجراءات 
األرس  الستقصاءات  الدولية  للشبكة  عمل  ورقة  وتفّصل  مالمئة.  تحتية  وبنية 
املبادئ  واالجتامعية  السياسية  لألبحاث  الجامعات  بني  االتحاد  أعّدها  املعيشية 

واملامرسات الفضىل يف مجال حفظ البيانات. ]	[  
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ما هي املتطلبات املؤسسية املتعلقة 		. 
بإتاحة ملفات البيانات الجزئية؟

تعّد عملية إتاحة ملفات البيانات الجزئية بالنسبة إىل كثري من مكاتب اإلحصاءات 
الوطنية نشاطاً حديثاً للغاية، من شأنه استحداث وسائل استخدام هائلة وهامة 
لبياناتها. ويف وثيقة بعنوان املبادئ والخطوط اإلرشادية ملنظمة التعاون والتنمية 
االقتصاديني OECD بشأن النفاذ إىل بيانات البحث التي متّولها األموال العامة، 
املبادئ  من  سلسلة   OECD االقتصاديني  والتنمية  التعاون  منظمة  حددت 

الرئيسية املوّجهة إىل مقّدمي البيانات:

“ االنفتاح 

يعنى باالنفتاح حق النفاذ إىل البيانات عىل وجه املساواة يف قلب جامعة الباحثني 
الهامشية  التكلفة  تتعدى هذه األخرية  أال  تكلفة ممكنة، ويفّضل  الدولية، بأدىن 

لإلتاحة. )...(

املرونة

تفرتض املرونة أن تؤخذ يف االعتبار تطورات رسيعة يف عامل تقنيات املعلوماتية 
عادة ما ال ميكن التنبؤ بها، )...(، إىل جانب األنظمة القانونية والثقافية الخاصة 

بكل بلد )...(. 

الشفافية

يجب أن تكون املعلومات املتعلقة ببيانات البحث واملؤسسات املنتجة للبيانات، 
استخدامها، متاحة عىل  تحكم  التي  الرشوط  وميزات  البيانات  توثيق  إىل جانب 

الصعيد الدويل، بكل شفافية، ويفّضل أن يكون ذلك عب شبكة اإلنرتنت. )...(

االمتثال للقوانني

يجب أن تحرتم أحكام النفاذ إىل البيانات الحقوق والواجبات الرشعية الخاصة بكل 
أطراف نشاط البحث العام )...(.

حامية امللكية الفكرية

يجب أن تراعي رشوط النفاذ إىل البيانات ظروف تطبيق حقوق امللكية أو غريها 
بيانات  قواعد  تطال  أن  ميكن  والتي  الفكرية  بامللكية  املتعلقة  الترشيعات  من 

البحث التي متولها األموال العامة. )...(

املسؤولية الرسمية 

ينبغي أن تشجع تدابري النفاذ املامرسات املؤسسة الواضحة والرسمية، مثل وضع 
أنشطة  يف  املشاركة  األطراف  مختلف  مبسؤوليات  املتعلقة  واألنظمة  القواعد 
البيانات، وذكر اسم  تأليف  املامرسات بحقوق  أن تعنى هذه  البيانات. وينبغي 
منتجيها، وامللكية، واإلتاحة، وقيود االستخدام، والتدابري املالية، والقواعد األخالقية، 

ورشوط الرتخيص، واملسؤولية املدنية، واألرشفة املستدامة. )...( 

املهنية

قابلة  البحث عىل معايري مهنية  بيانات  املؤسسة إلدارة  التدابري  أن تستند  يجب 
للتطبيق وعىل قيم مدرجة يف قواعد السلوك الحسن يف األوساط العلمية املعنية. 

)...(

التوافقية

تعّد التوافقية التكنولوجية واملعنوية رضورية لتسهيل وتشجيع النفذا إىل بيانات 
النفاذ  البحث واستخدامها يف سياق دويل متداخل التخصصات. ويفرتض بتجابري 
أن تأخذ يف االعتبار عىل نحو رسمي املعايري الدولية الثابتة واملطبقة يف ما يتعلق 

بتوثيق البيانات )...(.

النوعية

ترتبط قيمة البيانات وفائدتها إىل حد كبري بنوعية هذه االبيانات. لذا يتعنّي عىل 
مديري البيانات ومؤسسات جمعها أن يحرصوا حرصاً شديداً عىل احرتام معايري 

النوعية الواضحة. )...(

األمن

ينبغي الحرص باألخص عىل تشجيع استخدام التقنيات واألدوات الرامية إىل ضامن 
سالمة البيانات وأمنها )...(. 

الكفاءة

البيانات ومشاركتها يف  يتمثل أحد األهداف األساسية املالزمة لتشجع النفاذ إىل 
تحسني الكفاءة العاملية لعملية )جمع البيانات( التي متولها األموال العامة، وذلك 

يف سبيل تفادي النكرار غري املجدي واملكلف لجهود جمع البيانات. )...( 

واجب املساءلة

فرق  تجريه  دوري  تقييم  إىل  البيانات  إىل  النفاذ  تدابري  عمل  يخضع  أن  يجب 
املستخدمني، واملؤسسات املسؤولة، ومؤسسات التمويل )...(. )17(

جديدة.  وذهنيات  جديدة  بتدابري  شك  دون  من  املبادئ  هذه  احرتام  وميّر 
إذ تعّرف منظمة التعاون والتنمية االقتصاديني OECD، يف خطوطها اإلرشادية 
هذه  البيانات )وتنطبق  إىل  النقاذ  حقوق  مبنح  املتعلقة  الكبى  )17(، األسئلة 
البيانات الرسمية لغايات  البيانات الجزئية التي ينشئها منتجو  األسئلة أيضاً عىل 

إحصائية(:

نفاذ •  إمكانية  من  الرغم  عىل  اإلدارة:  وأسئلة  املؤسسية  “األسئلة 
الجامعات  كل  إىل  بالنسبة  هامة  مسألة  تشكل  البيانات  إىل  أفضل 
العلمية، فإن تنوع األنشطة العلمية يحيلنا إىل االعتقاد بأن املقاربات 
املصممة خصيصاً والنامذج املؤسسية املتنوعة إلدارة البيانات ستكون 

فعالة ال شك لالستجابة لحاجات الباحثني. 

التحتية •  البنية  تستلزم  بامليزانية:  املتعلقة  واألسئلة  املالية  األسئلة 
ودعامً  متواصالص  خاصاً  ميزانياً  تخطيطاً  العلمية  بالبيانات  الخاصة 
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مالياً مالمئاً. وال ميكن تعزيز استغالل بيانات البحث بأفضل الطرق إذا 
أضيفت تكاليف النفاذ واإلدارة والحفظ إىل مشاريع البحث. وينبغي 
التشديد عىل أن تكاليف تخزين البيانات وإدارتها انخفضت كثرياً يف 
السنوات األخرية، وأن نقص املعلومات بشأن هذه التغيريات بحد ذاته 

ميكن أن يشّكل عائقاً أمام التقدم.

واالتفاقات •  الوطنية  الترشيعات  تؤثر  والسياسية:  القانونية  األسئلة 
الدولية، ال سيام يف مجاالت قوانني امللكية الفكرية وحامية الخصوصية 
البيانات  إىل  بالنفاذ  املتعلقة  املامرسات  املثال، مبارشة يف  عىل سبيل 
ومشاركتها، وينبغي أخذها يف االعتبار بكاملها يف صياغة أحكام النفاذ 

إىل البيانات.

مالمئة •  ومكافئة  تدريب  آليات  وضع  ميثل  والسلوك:  الثقافة  أسئلة 
إىل  بالنفاذ  املتعلقة  املامرسات  عىل  التشجيع  عملية  من  مهامً  جزءاً 
البيانات ومشاركتها. وتنطبق هذه االعتبارات عىل من ميّول البيانات، 

ومن ينتجها، ومن يديرها ويستخدمها )...(”.

يف  وإدارتها  البيانات  إىل  النفاذ  جوانب  مختلف  مسؤولية  تذكر  أن  ويجب 
وثائق تعنى باملهام الرسمية التي تضطلع الخاصة باملعاهد، وطلبات املساعدات، 

وعقود األبحاث، واتفاقات النرش والرتاخيص عىل سبيل املثال”. )17(

املرجعيات الرقمية املوثوق بها تشكل بديالً ممكناً 

وخدمة  بيانات  أرشيف  وإدارة  وضع  يعّد  البيانات،  منتجي  بعض  إىل  بالنسبة 
إتاحة لها هدفاً بعيداً عن الواقعية، وذلك ألسباب عدة من بينها أسباب ميزانية 
وقانونية. أما إحدى البدائل فتتمثل يف تفويض هذه املهمة. ولنأخذ مثال أرشيف 
بيانات اململكة املتحدةUKDA 15 الذي يتخذ مقره يف قلب جامعة إيسيكس 
البحث،  ومؤسسات  اإلحصاءات،  معاهد  بيانات  ويتيح  يدير  والذي   ،Essex
والباحثني أنفسهم. ومثة مثال آخر هو: اتحاد أبحاث العلوم الساسية واالجتامعية 
وظيفة  يشغل  والذي  ميتشيغان  جامعة  يف  القائم   )ICPSR( الجامعات بني 

مامثلة يف الواليات املتحدة16.

الرتاخيص فحسب، بل  لعملية منح  إدارة فعالة  البيانات  أرشيفات  ال تحقق 
املثال،  سبيل  فعىل  واالبتكار.  البيانات  قيمة  رفع  يف  محورياً  دوراً  أيضاً  تؤدي 
املتحدة،  اململكة  بيانات  بأرشيف  الخاصة  الجديدة  اإللكرتونية  الصفحات  لنذكر 
التي تقّدم التوجيه فيام يتعلق بإدارة البيانات ومشاركتها. أما الهدف فيتمثل يف 
أن تعرض عىل مؤلفي البيانات ومديريها والقيّمني عليها االسرتاتيجيات والطرق 

الفضىل الرامية إىل إنشاء مجموعات بيانات معّدة لالستفادة العامة17.

http://www.data archive.  ac.uk/ أنظر  15

http://www.esds.ac.uk/aandp/create/research.asp  أنظر  16
/http://www.nsf.gov/pubs/2005/nsb0540 أو

http://www.data archive.ac.uk/sharing/ أنظر  17
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ما السبيل إىل التشجيع عىل استخدام 2	. 
ملفات البيانات الجزئية؟

امللفات  أو  العام  لالستخدام  املتاحة  الجزئية  البيانات  ملفات  وجود  يعّد  هل 
الخاضعة لرتخيص كافياً لتوسيع قاعدة مستخدمي هذه املنتجات؟ لألسف، ليس 
بالرضورة. إذ يتطلّب ذلك إقناع املستخدمني باملشاركة، أي إعدادهم لهذه الغاية.

البيانات  الرأي، وملفات  استطالعات  طريق  عن  الوطنية  االستقصاءات  متثل 
املتاحة لالستخدام العام والناتجة عن املسوح مواضيع تثري اهتامم جامعة واسعة 
من الباحثني واملحللني. ويفرتض بالتوثيق والدعاية املالمئة أن يساهام يف استخدام 
البنامج  الصدد، يظهر  للغاية. ويف هذا  البيانات عىل نطاق واسع  مجموع هذه 
 Heal�h Survey ( العاملي لالستقصاءات الدميوغرافية واستقصاءات الصحة
عىل  الطلب  حجم  ضخامة  واضحة  بصورة   )DHS ،Demographic and
DHS، فهي  برنامج  بيانات  مجموع  أما  النوع	1.  هذا  من  البيانات  مجموع 
أن حّملها  البيانات هذه، بعد  وبسهولة. وقد ساهمت مجموعات  متاحة مجاناً 
عدد كبري من املستخدمني، يف إصدار سلسلة غنية ومتنوعة للغاية من الدراسات 

واملنشورات.

امللفات، أصبح تعدد اآلراء يف  النوع من  إنتاج هذا  اعتادت  التي  البلدان  يف 
مناقشة السياسة استناداً إىل هدف استخدامها أمراً طبيعياً. غري أن استخدام ملفات 
البلدان األخرى. وقد  عىل نحو صحيح يف  الجزئية قد ال يكون مفهوماً  البيانات 
تضطر الجهات التي بدأت للتو يف بث ملفات البيانات الجزئية إىل اعتامد طرق 

متنوعة للتشجيع عىل استخدامها وإعالم املستخدمني بقيمتها، وبحدودها أيضاً.

وال بّد أن تؤدي ثقافة مشاركة البيانات والتعاون يف مجالها يف إغناء معارف 
جديدة. لذا يطلب من مكاتب اإلحصاءات الوطنية ورشكائها أن ترّوج الستخدام 
ملفات البيانات الجزئية، وذلك عن طريق الندوات والدورات التدريبية مثالً، عىل 

الصعيدين الوطني والدويل. فكثرية هي الفرص لتحقيق ذلك. 

يعّد  كام  والتعليم.  البحث  مجايل  يف  مهمة  الجزئية  البيانات  ملفات  تعّد 
الحكومات  إىل  بالنسبة  مهامً  والبامج  السياسات  إعداد  ألغراض  استخدامهام 
األخرية حليفة  تعتب هذه  أن  السواء. ويفرتض  الدولية عىل  والوكاالت  الوطنية 
الجزئية  البيانات  مللفات  السليم  االستخدام  الوطنية يف دعم  اإلحصاءات  ملكاتب 
والرتويج له. كام تستطيع الجامعات أن تؤدي دوراً أساسياً يف تدريب مستخدمني 

جدد. 

من الرضوري أن يطلع األشخاص املؤهلون عىل وجود املنتج وأن يحيطوا علامً 
بالفوائد التي يقّدمها، كام يجدر تنظيم حمالت توعية لضامن نجاح بث بيانات 
مكاتب اإلحصاءات الوطنية. ويجري ذلك عن طريق تحديد املؤسسات واألشخاص 
ويف  منهم.  والتقّرب  محتملني،  مستخدمني  يصبحون  قد  الذين  إليها  املنتسبني 
حاالت كثرية، تدرك مكاتب اإلحصاءات الوطنية هذه الرضورة، وتتلقى طلبات 
من هؤالء املستخدمني. وعالوة عىل ذلك، تشّكل الكتيبات والدعوات إىل الندوات 

بعض اإلجراءات التي قد يتم اللجوء إليها.

تنظم  إذ  محتملني.  مستخدمني  تدريب  أيضاً  ينبغي  سابقاً،  ذكرنا  وكام 
الرتويج  هدفها  تدريب  دورات  اإلطار  هذا  يف  الكندية   البيانات  إتاحة  مبادرة 
الستخدام ملفات البيانات الجزئية وغريها من املنتجات ودعمها، لغايات البحث 

http://www.measuredhs.com  18

البيانات  الباحثني إىل ملفات  الكثري من  والتعليم19. ويف كندا، سبق وأن تعّرف 
الرتويج.  بتحقيق  املكلفة  املؤسسات  عىل  يرِس  مل  ذاته  األمر  أن  غري  الجزئية. 
عمل  وفريق  للباحثني،  يسمح  إلكرتوين  تراسل  نظام  بفضل  الوضع  تحّسن  وقد 
بطرح  املهتمني  األشخاص  من  وغريهم  والوسطاء،  الوطنية،  اإلحصاءات  مكاتب 
نفيساً  املقّدمة مصدراً  اإلجابات  أرشيف  األسئلة ومبشاركة خباتهم. كام يشّكل 
التي ال تضطر إىل  الوطنية  الضغط عن مكاتب اإلحصاءات  للمعلومات ويخفف 

اإلجابة عىل جميع األسئلة التي تتلقاها.

تفاعل  الباحثني هو  إىل  البيانات  ملفات  نجاح بث  مفاتيح  وأخرياً، لعّل أحد 
فريق عمل مكاتب اإلحصاءات الوطنية مع شبكة جامعة الباحثني واألرشيفات. 
واملعضالت،  للحاجات  املتبادل  التحديد  عىل  الطرفني  يساعد  ذلك  أن  شك  وال 

وينشئ قاعدة تواصل يف االتجاهني

:IDD مببادرة الخاص  التدريب  وثائق  تقديم  زيارة موقع  إىل  القّراء  ندعو   19
https://ospace.scholarsportal.info/handle/1873/69 )متت 

األول 2007( أكتوبر/ ترشين  املوقع يف 18  زيارة 
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امللحق 1 

طلب نفاذ إىل مجموع البيانات الخاضعة لرتخيص يف إطار مرشوع بحث محدد

يجب تكييف منوذج الطلب هذا مع املتطلبات الخاصة املطبقة.

ستبقى املعلومات التي تقّدمونها يف منوذج الطلب هذا رسية، إال يف حال انتهاك 
االتفاق القانوين املبم، إذ يبلغ مكتب االستقصاءات الوطني يف هذه الحالة معاهد 

اإلحصاءات الرشيكة القامئة يف بلدان أخرى باألمر. 
الرجاء إرسال منوذج الطلب هذا عن طريق البيد أو الفاكس إىل العنوان أو الرقم 

التايل، مرفقاً برسالة من املؤسسة املسؤولة:

العنوان: ]العنوان[
الفاكس: ]رقم الفاكس[

البيد االلكرتوين )نسخة مصورة(: ]عنوان البيد اإللكرتوين[

املطلوبة )العنوان  البيانات  مجموعات(  مبجموع )أو  الخاصني  والرقم  العنوان 
الكامل، والسنة، ورقم املرجع كام يف فهرس االستقصاء(: 

الرشوط املطبقة

يف هذا االتفاق،

ميثل “الباحث الرئييس” الباحث املكلرَّف االذي سيتم التواصل معه بشكل رئييس يف ما 1. 

يخص هذا االتفاق. ويتحمل الباحث الرئييس مسؤولية احرتام رشوط هذا االتفاق يف 

ما يتعلق بالنفاذ إىل البيانات. وينبغي أن يكون الباحث الرئييس مؤهالً لتمثيل الجهة 

املستفيدة يف إطار هذا النوع من االتفاقات.

الرئييس، ومن بينهم املساعدون، 2.  الباحث  ميثل  “الباحثون اآلخرون” األشخاص غري 

الذين سيتمكنون من النفاذ إىل البيانات الرسية.

متثل “الجهة املستفيدة” املنظمة/ الجامعة/ املؤسسة التي توظف الباحث الرئييس.3. 

االسم • 
الكنية • 
املنصب  • 
املنظمة  • 
الوظيفة يف املنظمة  • 
العنوان البيدي • 
الهاتف )مع رمز البلد(• 
الفاكس )مع رقم البلد(• 
البيد اإللكرتوين • 

الرجاء ذكر أسامء كل األعضاء اآلخرين يف فريق الباحثني املخّول النفاذ إىل البيانات 
الرسية، ومناصبهم واملنظامت التي ينتمون إليها.

القسم أ. الباحث الرئييس

القسم ب. الباحثون اآلخرون

اإلسم والكنية• 
الوظيفة• 
املنظمة الحاضنة• 

اسم املنظمة

نوع املنظمة )اخرت اإلجابة املناسبة(
ƛ وزارة/ إدارة عامة
ƛ جامعة
ƛ مركز أبحاث
ƛ مؤسسة خاصة
ƛ منظمة دولية
ƛ  )منظمة غري حكومية )وطنية
ƛ  )منظمة غري حكومية )دولية
ƛ )غري ذلك )يرجى التحديد

)URL موقع املنظمة اإللكرتوين )رابط
العنوان البيدي

املتوقعة،  النتائج  الوسائل،  األهداف،  )األسئلة،  البحث  مرشوع  وصف  يرجى 
أو  يرفض طلبكم  أن  كافية، ميكن  املقّدمة غري  املعلومات  كانت  الرشكاء(. وإذا 
أن تتلقوا طلباً مبعلومات مكّملة. وميكن أن ترفق هذه املعلومات يف ملحق لهذا 

الطلب.

قامئة النتيجة املنتظرة )النتائج املنتظرة( وسياسة البث

تقّدم مكاتب اإلحصاءات الوطنية عىل مواقعها اإللكرتونية بيانات وصفية مفّصلة. 
وهي تضم وصفاً مللفات البيانات واملتغريات التي تكّون كل مجموعة من البيانات. 
أما الباحثون الذين ال يحتاجون إىل االطالع عىل مجموع البيانات بكامله، فريجى 
منهم تحديد املجموعة الفرعية للمتغريات أو الحاالت التي تهّمهم. وهكذا يقلّص 

خطر الكشف عن البيانات، وبالتايل تزيد فرص الحصول عىل البيانات املطلوبة.

يرمي الطلب إىل النفاذ إىل )إخرت اإلجابة املالمئة(:

ƛ )مجموع البيانات الكاملة )كل امللفات والحاالت
ƛ  ييل ما  مع  يتوافق  مبا  الحاالت،  و/أو  املتغريات  من  فرعية  مجموعة 

)مالحظة: تحتوي املجموعات الفرعية بشكل منهجي عىل املتغريات مثل 
معامالت الرتجيح الخاصة بالعينة، ومعّرفات التسجيالت(

القسم د. التعريف باالستخدام املنتظر للبيانات

القسم ج. الجهة املستفيدة

القسم هـ. تحديد البيانات واملتغريات الالزمة
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يوافق الباحث الرئييس والباحثون اآلخرون عىل االمتثال إىل الرشوط التالية:

الرئييس والباحثني اآلخرين املحددين 1.  بالباحث  البيانات الرسية  يحرص االطالع عىل 

يف هذا االتفاق.

البيانات 2.  إىل  تستند  بيانات  أي  أو  الرسية  البيانات  نسخة عن هذه  بأي  القيام  مينع 

إال  االتفاق،  املذكورين يف هذا  أولئك  إىل أشخاص غري  إرسال نسخ عنها  أو  األصلية 

مبوجب ترخيص رسمي من مكتب اإلحصاءات الوطني.

أنها 3.  كام  علمي.  بحث  أعامل  إطار  يف  أو  إحصائية  لغايات  البيانات حرصاً  تستخدم 

تهدف فقط إىل تشكيل بيانات مجّمعة، مبا يف ذلك تصميم املعلومات. أما البحث عن 

أشخاص أو منظامت بحد ذاتها فمحظور بجميع أشكاله. وال تستخدم البيانات، بأي 

شكل من األشكال، لغايات إدارية أو ملصالح تتعلق بامللكية أو لتنفيذ القانون.

أو 4.  األشخاص،  أحد  تحديد  إعادة  شخص  أي  يحاول  بأال  الرئييس  الباحث  يتعّهد 

العائالت، أو الرشكات أو املنظامت. وعالوة عىل ذلك، مينع استخدام هوية أي شخص 

أو منظمة تم اكتشافها مصادفًة. وينبغي إبالغ مركز اإلحصاءات الوطني بأي اكتشاف 

من هذا النوع. كام ال ينبغي أن يعلم باالكتشاف أي شخص ال يرد اسمه يف هذا العقد 

الذي يدير النفاذ إىل البيانات.

يتخذ الباحث الرئييس إجراءات األمن الالزمة لتجّنب أي نفاذ غري مرّخص إىل البيانات 5. 

الجزئية الخاضعة لرتخيص والتي قّدمها مكتب اإلحصاءات الوطني. ويجب أن تتلف 

البيانات الجزئية حتامً عند انتهاء أعامل البحث، إال يف حال قّدم إىل مكتب اإلحصاءات 

الوطنية  البيانات، ويف حال وافق مكتب اإلحصاءات  الكايف لحامية  الضامن  الوطني 

خطياً عىل حفظها. أما إتالف البيانات الجزئية فيؤكّده خطياً الباحث الرئييس ملكتب 

اإلحصاءات الوطني. 

أو 6.  الدراسات،  أو  العمل،  وثائق  أو  املقاالت،  أو  الكتب،  كل  تحتوي  أن  يجب 

األطروحات، أو التقارير، أو غريها من املنشورات املستندة إىل البيانات التي قّدمها 

مكتب اإلحصاءات الوطني عىل مراجع ملصدرها، وفقاً لطلب ذكر مراجع االقتباسات 

الخاص مبجموع البيانات املقّدمة.

املنشورات 7.  كل  تضم  إلكرتونية  بصيغة  نسخة  الوطني  اإلحصاءات  مكتب  إىل  تقّدم 

املستندة إىل البيانات املطلوبة. 

اإلحصاءات 8.  مكتب  وال  األوىل،  املرحلة  يف  البيانات  جمعت  التي  الجهة  تتحمل  ال 

املرتبطة  املسؤولية  األشكال  من  شكل  بأي  املعنية  املمولة  الجهات  وال  الوطني، 

باستخدام البيانات املقّدمة أو تحليلها، أو النتائج املستخلصة منها.

البيانات الرسية 9.  النفاذ إىل مجموع  تاريخ منح حقوق  اعتباراً من  العقد  يرسي هذا 

ويبقى نافذاً حتى تاريخ نهاية املرشوع، أو حتى تاريخ يسبقه إذا انتهى املرشوع يف 

وقت مبكر. 

يتعنّي عىل الباحث الرئييس أن يحصل عىل موافقة مكتب اإلحصاءات الوطني املسبقة   .10 

يف ما يتعلق بكل تغيري يف خصائص املرشوع، وتدابري األمن، ولكل تغيري يطال فريق 

العمل أو املنظمة املذكورة يف منوذج طلب النفاذ هذا. ويستدعي اي تغيري يف قلب 

املنظمة التي توظف الباحث الرئييس تقديم طلب جديد، كام تنهي املرشوع األصيل.

ال يتساهل مكتب اإلحصاءات الوطني يف أي انتهاك لهذا العقد، وسيقدم عىل مالحقة القسم و. اتفاق النفاذ إىل البيانات  .11 

األشخاص املسؤولني عن االنتهاك سواء أكان متعمداً أم ال. ويعّد عدم احرتام تعليامت 

مكتب اإلحصاءات الوطني انتهاكاً كبرياً لهذا العقد، وقد يؤدي إىل مالحقة قضائية. 

البيانات الرشيكة له  الوطني ويشارك مع أرشيفات  كام سيملك مكتب اإلحصاءات 

قامئة باألشخاص واملنظامت املسؤولة عن ارتكاب انتهاكات لعقد النفاذ إىل البيانات، 

وسيقوم هؤالء الرشكاء مبنع بث البيانات يف املستقبل لهذه الجهات.

الطرفان املوقعان

اتفاق  بقراءة أحكام  املستفيدة  الجهة  أو ممثل مؤهل عن  الرئييس  الباحث  قام 
النفاذ إىل البيانات الواردة يف القسم و أعاله واملوافقة عليه:

االسم

التوقيع
التاريخ

قام بدراسة الطلب .... يف )التاريخ(
قرار اللجنة:

ƛ قبول الطلب
ƛ )رفض الطلب )السبب
ƛ طلب استكامل معلومات
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امللحق 2

منوذج لسياسة النفاذ إىل مركز بيانات محمي

فيام ييل اقرتاح لصياغة السياسة، ينبغي تعديله وفقاً للبلد املعني.

ما  إليه يف  املحمي )املشار  الوطني  البيانات  مركز  الوطن  البيانات  أرشيف  أنشأ 
ييل باسم “املركز”( ليسمح للباحثني الذين يتمتعون مبؤهالت معينة بالنفاذ إىل 
آلية  املركز  ويقّدم  مشددة.  مراقبة  تحت  الرسية،  اإلحصائية  البيانات  ملفات 
دون  من  تام،  بأمان  املفصلة  البيانات  ملفات  عىل  باالطالع  للباحثني  تسمح 

تعريض مجهولية هوية املستجيبني للخطر. 

يقع املركز يف )عنوان املركز، الهاتف، الفاكس، البيد اإللكرتوين واملوقع اإللكرتوين(

يستطيع الباحثون النفاذ إىل البيانات يف املركز بإرشاف فريق عمل املركز. ويوضع 
يف ترصفهم جهاز حاسوب، وبرمجيات، ومكتب.

الباحث •  وصول  قبل  الالزمة  البيانات  ملفات  املركز  عمل  فريق  يعّد 
ويحرص عىل أال ترتك املركز أي معلومة رسية.

باالستعانة •  عديدة  تحليالت  إجراء  يوّدون  الذين  الباحثني  إىل  بالنسبة 
مبجموعات متعددة من البيانات، سيتمكنون من النفاذ إىل كل مجموعة 
من البيانات عىل حدى. وال يسمح للباحثني بأي حال من األحوال بدمج 

مجموعات البيانات بأنفسهم. 
مع •  لدراستها  املغفلة  الخاصة  بياناتهم  بإحضار  للباحثني  املركز  يسمح 

مجموعات بيانات املركز وإنشاء قواعد بيانات مدمجة معّدة للتخزين يف 
املركز. ويجب أن تكون البيانات التي يقّدمها الباحثون بياناتهم الخاصة 
التي قاموا بجمعها والتي “ميلكونها”، أوغريها من البيانات العامة التي 
يقّدموا  أن  إلزامياً  الباحثني  عىل  ويتعنّي  قانونية.  بطريقة  عليها  حصلوا 
إىل املركز توثيقاً كامالً لكل البيانات التي ستدمج مع بيانات املركز. كام 
الذين يوّدون اللجوء إىل ملفات مدمجة أن يطلبوا  الباحثني  يتحتم عىل 
بياناتهم  أنهم يستطيعون دمج  ليتأكدوا من  املركز  مساعدة فريق عمل 
البيانات بصيغ SPSS ،SAS، و املركز ملفات  املركز. ويقبل  ببيانات 

.S�a�a
ويحتفظ •  الحاسوب  عىل  امللفات  لكل  نسخاً  دوري  بشكل  املركز  يصدر 

بفريق  إليه  النفاذ  يحرص  آمن،  مكان  يف  الحفظ  ملفات  وتخّزن  بها. 
عمل املركز. كام ميكن أن توضع هذه النسخ يف ترصف الباحثني الذين 
يحتاجون إىل إجراء تحليالت مكّملة. وتحتوي ملفات الحفظ هذه عىل 
بيانات قّدمها الباحثون وملفات مدمجة. وتتلف هذه امللفات بناًء عىل 

طلب خطي من املستخدم.   

ا األهداف

املكان

أنشطة املركز

البيانات

باألسود •  وطابعة  املستخدمني  لعمل  مكاتب   )N( عىل  املركز  يحتوي 
املركز  يف  الحاسوب  أجهزة  أما  محمية.  غرفة  يف  موجودة  واألبيض 
املستخدم  يتمكن  ال  بحث  ومجّهزة  اإلنرتنت،  بشبكة  متصلة  فليست 
املرنة،  من إدخال أي واسطة متحركة )DVD ،CD-ROM، األقراص 

.)USB مفاتيح
 • )Pen�ium X XXX MHz( جّهزت أمكنة العمل يف املركز مبعالج

وتشغتغل بأنظمة )/Windows NT غريه(.

 • S�a�a و ،SPS و ،SASو ،EPI-Info و ،CSPro حّملت برمجيات
حزمة  جانب  إىل  الباحثني  الستقبال  املعّدة  الحاسوب  أجهزة  عىل 
عند  إضافية  وبرمجة  تحليل  لغات  تقّدم  أن  وميكن   .MS  Office
الطلب. وللمزيد من املعلومات بشأن نسخ البمجيات املتوفرة يف املركز، 

نرجو منكم االتصال بنا.

الخاصة •  تحليالتهم  إلجراء  الالزمة  باملهارات  الباحثون  يتمتع  أن  يجب 
خدمة  املركز  يقّدم  ال  إذ  املقّدمة.  البمجية  التطبيقات  إحدى  بواسطة 

مساعدة تقنية لهذه البمجيات.

دوام  ساعات  ويف  املركز  عمل  فريق  إرشاف  تحت  الباحثون  يعمل   •
املكتب االعتيادية فقط )من اإلثنني إىل الجمعة، من الثامنة والنصف صباحاً حتى 

الخامسة مساًء(.

يحرص النفاذ إىل املركز بالباحثني املذكورين يف منوذج تقديم الطلب.   •
وتطلب منهم بطاقة هوية تظهر صورتهم عند الدخول.

أن  أقىص  كحد  نفسه  املرشوع  عىل  يعملون  باحثني  لثالثة  ميكن   •
يشغلوا جهاز عمل واحد.

يطبّق املركز قاعدة “األولوية ملن يصل أوالً”.  •

ميتنع الباحثون الخارجيون عن إحضار أي وثيقة، أو كتيب، أو دراسة، إلخ، • 
ميكن أن تسمح بالتعّرف إىل هوية املستجيبني أو تكشف عن معلومات 
وأجهزة  الهاتف،  أجهزة  متنع  كام  املركز.  ترصف  يف  وضعت  شخصية 

املناداة، وغريها من وسائل االتصال مع الخارج.
ال يسّجل الباحثون أي نتيجة، أو ملف، أو برنامج عىل أي وسيطة بيانات • 

عند  الخدمة  هذه  املركز  عمل  فريق  يقّدم  بل  للنقل.  قابلة  إلكرتونية 
الطلب.

ال يحق للباحثني أن يأخذوا نتائج تحليالتهم إال بعد ال يحق للباحثني أن • 
يأخذوا نتائج تحليالتهم إال بعد يخضعها فريق عمل املركز لفحص ضبط 
الكشف عن الرسية. وتقيض فحوصات ضبط الكشف عن الرسية بالبحث 
تضم  التي  والجداول  حاالت،  خمس  من  أقل  إىل  التعائدة  الخاليا  عن 

الربمجيات

مكان العمل

إرشاف فريق عمل املركز )يف إطار ضبط الكشف عن الرسية(

تجهيزات العمل
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تقديم مشاريع البحث

متغريات جغرافية، والنامذج التي تضم متغريات جغرافية )أو متغريات 
توازي املتغريات الجغرافية(، أو حتى قوائم الحاالت.

يجب أن تطبع جميع السجالت أو تؤرشف بصيغة إلكرتونية. يقوم املركز • 
يجريها  التي  والعمليات  بالبامج  إال  يحتفظ  وال  امللفات،  هذه  بحفظ 
الباحثون الخارجيون. أما التسجيالت التي تخص أبحاثهم الخاصة فال يتم 

االحتفاظ بها.
تخضع كل النتائج التي يتم الحصول عليها بواسطة برامج اإلحصاءات إىل • 

املتعلقة بها إىل ضبط للكشف عن الرسية  الخطية  جانب كل املذكرات 
يجريه فريق عمل املركز قبل مغادرة املركز. وميكن نقل الجداول املركبة 
فقط. وال ميكن أن يحتوي أي جدول بأي شكل من األشكال خالبا تتعلق 
بأقل من خمس حاالت تم تحديدها. وعند االقتضاء، تحذف هذه الخاليا 
عادة عن طريق املحو. وحرصاً عىل أال تتم إعادة بنائها عن طريق خاليا 
الخطوط  كل  العمل  فريق  يحذف  نفسه،  العمود  أو  الخط  يف  أخرى 
واألعمدة الخاصة بهذه الخاليا. وبعد أن تنتهي إجراءات ضبط الكشف 
النهائية. ويطبّق  الجداول  الباحثون عىل نسخة من  الرسية، يحصل  عن 
فريق عمل املركز أفضل املامرسات النافذة لتحديد ما إن كانت البيانات 
املجدولة تتيح التعّرف إىل هوية املستجيبني أم ال، ويتخذ قرارت حريصة 
استناداً إىل ذلك. وتعّد قرارات املركز نهائية وال ميكن للباحثني املفاوضة 

بشأنها.   

يتعنّي عىل مستخدمي املركز دفع الرسوم العائدة إىل استخدام املكان والتجهيزات، 
وإرشاف فريق العمل، وإجراءات ضبط الكشف عن الرسية، وصيانة التجهيزات 
املعلوماتية )من آليات وبرمجيات(، وإنشاء ملفات البيانات التي يطلبها الباحثون 

وإدارتها. وتشمل رسوم النفاذ إىل املركز:

رسوم القبول

قد يُفرض مبلغ إضايف يف حاالت العمليات الخاصة، مثل دمج البيانات اإلضافية، 
أو إنشاء صيغ ملفات مصممة خصيصاً، أو حتى الحصول عىل برمجية مميزة غري 
معيارية وتحميلها. ويتم االتفاق عىل هذا املبلغ بني الباحث وفريق عمل املركز. 

أما الدفع فيتم سلفاً ويسبق استخدام املركز. 

وتدفع املبالغ إىل: )معلومات عن طريقة الدفع(

مشاريعهم.  لتقديم  التالية  الصفحة  يف  املوجودة  االستامرة  الباحثون  يستخدم 
التي  البيانات  أن  للتحقق من  املركز  التواصل مع فريق عمل  إىل  وهو مدعوون 
تهّمهم موجودة متوفرة فعالً، وذلك قبل البدء بصياغة مرشوعهم. أما هذا األخري، 
فينبغي أن يوصف بحيث يساعد فريق املركز يف إعداد امللفات التحليلية الالزمة 
للمرشوع. كام يجب تحديد املتغريات الرضورية وتحديد الخاالت الالزمة يف نهاية 
البيانات  عنارص  عىل  إال  التحليلية  البيانات  ملفات  تحتوي  بوضوح. وال  املطاف 
الالزمة للتحليالت املنتظرة. ويف هذا اإلطار، يتعنّي عىل مقّدم الطلب أن يحدد 
يف أي أمر يحتاج البيانات التي يوّد الحصول عليها. أما املشاريع البالغة الضخامة 
والتعقيد، أو عىل العكس تلك الهزيلة للغاية، فتتطلب تواصالً معمقاً بني فريق 
عمل املركز ومقدمي الطلب، األمر الذي قد يبطّئ العملية. وميكن أن يتم عمل 
واملعقدة  الكبرية  املشاريع  كانت  إذا  معقولة  مهل  يف  البيانات  مللفات  التحضري 

مقّسمة إىل أجزاء عدة، وإذا كانت البيانات الالزمة لها محددة بوضوح.
أن  خارجية  ببيانات  املركز  من  بيانات  دمج  يوّدون  الذين  الباحثني  عىل  ويتعنّي 

يقّدموا هذه األخرية إىل فريق عمل املركز قبل القدوم. 

يدرس املرشوع عند استالمه، وتقيّمه لجنة ضبط الكشف عن الرسية لهذه الغاية.

وال بّد من تطبيق الخصائص الثالث التالية يف فحص املرشوع:
الجدوى التقنية والعلمية للمرشوع• 
جهوزية موارد املركز• 
خطر الكشف عن املعلومات الرسية• 

كام يحيط الباحثون علامً بأن قبول املركز لطلبهم، ال يعني موافقته أو تأييده العام 
ملنهجية مرشوعهم املقرتح، أوفرضياته أو سياسته، وال يعرتف له بقيمة مميزة.

إطار  يف  البيانات  ملفا  استخدام  لقانونية  تقدير  مجّرد  املركز  موافقة  متثّل  إذ 
األبحاث املوصوفة، ويشري إىل إمكانية استكامل املرشوع بنجاح يف املركز.

تكاليف استخدام 

التجهيزات 

)باليوم وحسب 
عدد أمكنة 

العمل(

تكاليف إعداد 

امللفات وإنشائها 

)التكاليف 
الثابتة( الجهة التي ينتمي إليها الباحث الرئييس

ستخدمون الوطنيون

ً مجانا مجاناً فريق عمل وكالة منتمية إىل مركز اإلحصاءات الوطنية

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( وكاالت عامة أخرى

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( الجامعات/ مراكز األبحاث

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة(
مستخدمون الدوليون

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( بحث بالرشاكة مع مركز اإلحصاءات الوطني

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( املنظامت الدولية

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( الجامعات/ مراكز األبحاث

)التكلفة/ العملة( )التكلفة/ العملة( املنظامت غري الحكومية
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امللحق 	 

طلب نفاذ إىل مجموع البيانات الخاضعة لرتخيص يف إطار مرشوع بحث محدد

يجب تكييف منوذج الطلب هذا مع املتطلبات الخاصة املطبقة.

ستبقى املعلومات التي تقّدمونها يف منوذج الطلب هذا رسية، إال يف حال انتهاك 
االتفاق القانوين املبم، إذ يبلغ مكتب االستقصاءات الوطني يف هذه الحالة معاهد 

اإلحصاءات الرشيكة القامئة يف بلدان أخرى باألمر. 

الرجاء إرسال منوذج الطلب هذا عن طريق البيد أو الفاكس إىل العنوان أو الرقم 
التايل، مرفقاً برسالة من املؤسسة املسؤولة:

العنوان: ]العنوان[
الفاكس: ]رقم الفاكس[

البيد االلكرتوين )نسخة مصورة(: ]عنوان البيد اإللكرتوين[

املطلوبة )العنوان  البيانات  مجموعات(  مبجموع )أو  الخاصني  والرقم  العنوان 
الكامل، والسنة، ورقم املرجع كام يف فهرس االستقصاء(: 

الرشوط املطبقة

يف هذا االتفاق،

ميثل “الباحث الرئييس” الباحث املكلرَّف االذي سيتم التواصل معه بشكل رئييس يف ما 1. 

يخص هذا االتفاق. ويتحمل الباحث الرئييس مسؤولية احرتام رشوط هذا االتفاق يف 

ما يتعلق بالنفاذ إىل البيانات. وينبغي أن يكون الباحث الرئييس مؤهالً لتمثيل الجهة 

املستفيدة يف إطار هذا النوع من االتفاقات.

الرئييس، ومن بينهم املساعدون، 2.  الباحث  ميثل  “الباحثون اآلخرون” األشخاص غري 

الذين سيتمكنون من النفاذ إىل البيانات الرسية.

متثل “الجهة املستفيدة” املنظمة/ الجامعة/ املؤسسة التي توظف الباحث الرئييس.3. 

ميثل “ممثل الجهة املستفيدة” الشخص املؤهل متثيل الجهة املستفيدة يف إطار هذا 4. 

االتفاق.

االسم  • 
الكنية  • 
املنصب • 
املنظمة• 
الوظيفة يف املنظمة • 
العنوان البيدي  • 

القسم أ. الباحث الرئييس

الهاتف )مع رمز البلد(  • 
الفاكس )مع رقم البلد(   • 
البيد اإللكرتوين   • 

الرجاء ذكر أسامء كل األعضاء اآلخرين يف فريق الباحثني املخّول النفاذ إىل البيانات 
الرسية، ومناصبهم واملنظامت التي ينتمون إليها.

اإلسم والكنية  • 
الوظيفة  • 
املنظمة الحاضنة  • 

األبحاث، مع  الطلب بسرية ذاتية خاصة بكل من يشارك يف  إرفاق هذا   يرجى 
تحديد جنسياتهم.

اسم املنظمة 

نوع املنظمة )اخرت اإلجابة املناسبة(

ƛ وزارة/ إدارة عامة
ƛ جامعة
ƛ مركز أبحاث
ƛ مؤسسة خاصة
ƛ منظمة دولية
ƛ  )منظمة غري حكومية )وطنية
ƛ  )منظمة غري حكومية )دولية
ƛ )غري ذلك )يرجى التحديد

) URL موقع املنظمة اإللكرتوين )رابط
العنوان البيدي

االسم• 
الكنية  • 
املنصب   • 
املنظمة   • 
الوظيفة يف املنظمة   • 
العنوان البيدي  • 
الهاتف )مع رمز البلد(  • 
الفاكس )مع رقم البلد(   • 
البيد اإللكرتوين• 

القسم ب. الباحثون اآلخرون

القسم ج. الجهة املستفيدة

القسم د. ممثل الجهة املستفيدة
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القسم و. تحديد البيانات واملتغريات

القسم ز. الربمجيات الالزمة

القسم هـ. التعريف باالستخدام املنتظر للبيانات

املتوقعة،  النتائج  الوسائل،  األهداف،  )األسئلة،  البحث  مرشوع  وصف  يرجى 
الرشكاء(. ملاذا ال يستجيب مجموع البيانات العامة إىل حاجاتكم بالكامل؟ وإذا 
طلباً  تتلقوا  أن  أو  طلبكم  يرفض  أن  كافية، ميكن  غري  املقّدمة  املعلومات  كانت 

مبعلومات مكّملة. وميكن أن ترفق هذه املعلومات يف ملحق لهذا الطلب.

قامئة النتيجة املنتظرة )النتائج املنتظرة( وسياسة البث

□ ال هل تنوون بث مجموع البيانات إىل جانب بيانات أخرى؟  □ نعم 

ينبغي  التي  األخرى  البيانات  مجموعات  تحديد  يرجى  نعم،  اإلجابة  كانت  إذا 
دمجها.

وصفاً  تضم  وهي  مفّصلة.  وصفية  بيانات  اإللكرتوين  مواقعه  عىل  املركز  يقّدم 
من  البيانات. ويرجى  من  مجموعة  كل  تكّون  التي  واملتغريات  البيانات  مللفات 
الباحثني تحديد املجموعة الفرعية للمتغريات أو الحاالت التي تهّمهم حتى يتمكن 

املركز من تحضري ملفات البيانات.

يرمي الطلب إىل النفاذ إىل:

ƛ .)مجموع البيانات الكاملة )كل امللفات والحاالت
ƛ  ييل ما  مع  يتوافق  مبا  الحاالت،  و/أو  املتغريات  من  فرعية  مجموعة 

)مالحظة: تحتوي املجموعات الفرعية بشكل منهجي عىل املتغريات مثل 
معامالت الرتجيح الخاصة بالعينة، ومعّرفات التسجيالت(.

سيستخدم الباحثون البمجية التالية:

ƛ CSPro
ƛ S�a�a
ƛ SPSS
ƛ SAS
ƛ  :)برمجية أخرى )يرجى التحديد

مالحظات:

يقود املركز بتحديث برمجياته دورياً. لذا يرجى التواصل معنا للمزيد من • 
املعلومات بشأن النسخة املتوافرة لكل تطبيق.

أما الباحثون الذين يستخدمون برمجية غري مدرجة يف قامئة البمجيات • 
املعيارية التي يقّدمها املركز، فيتعنّي عليهم تقديم رخصة الستخدام هذه 

القسم ح. اتفاق النفاذ إىل البيانات

البمجية سارية املفعول. ويقوم فريق عمل املركز بتحميل البمجية لفرتة 
عمل الباحثني )ويبقى الباحث محتفظاً مبلكية ترخيص االستخدام(. ويف 
التواصل مع املركز قبل استكامل طلبكم، من  هذا السياق، نرجو منكم 

أجل التأكد من إمكانية تحقيق املرشوع تقنياً. 

يبم االتفاق التايل، برشط موافقة الطرفني:

يوافق الباحث الرئييس والباحثون اآلخرون وممثل الجهة املستفيدة عىل االمتثال 
إىل الرشوط التالية:

يحرص االطالع عىل البيانات الرسية بالباحث الرئييس والباحثني اآلخرين املحددين يف 1. 

منوذج استامرة الطلب والذين يوقعون تعهداً بالرسية.

بيانات 2.  تشكيل  إىل  فقط  تهدف  أنها  إحصائية. كام  لغايات  البيانات حرصاً  تستخدم 

مجّمعة، مبا يف ذلك تصميم املعلومات. أما البحث عن أشخاص أو منظامت بحد ذاتها 

فمحظور بجميع أشكاله. وال تستخدم البيانات، بأي شكل من األشكال، لغايات إدارية 

أو ملصالح تتعلق بامللكية أو لتنفيذ القانون.

أو 3.  األشخاص،  أحد  تحديد  إعادة  شخص  أي  يحاول  بأال  الرئييس  الباحث  يتعّهد 

العائالت، أو الرشكات أو املنظامت. وعالوة عىل ذلك، مينع استخدام هوية أي شخص 

النوع.  اكتشاف من هذا  بأي  املركز  إبالغ  اكتشافها مصادفًة. وينبغي  أو منظمة تم 

كام ال ينبغي أن يعلم باالكتشاف أي شخص ال يرد اسمه يف هذا العقد الذي يدير 

النفاذ إىل البيانات. 

أو 4.  الدراسات،  أو  العمل،  وثائق  أو  املقاالت،  أو  الكتب،  كل  تحتوي  أن  يجب 

األطروحات، أو التقارير، أو غريها من املنشورات املستندة إىل البيانات التي قّدمها 

مبجموع  الخاص  االقتباسات  مراجع  ذكر  لطلب  وفقاً  ملصدرها،  مراجع  عىل  املركز 

البيانات املقّدمة.

البيانات 5.  املنشورات املستندة إىل  إلكرتونية تضم كل  املركز نسخة بصيغة  تقّدم إىل 

املطلوبة.

ال تتحمل الجهة التي جمعت البيانات أساساً، وال املركز، وال الجهات املمولة املعنية 6. 

بأي شكل من األشكال املسؤولية املرتبطة باستخدام البيانات املقّدمة أو تحليلها، أو 

النتائج املستخلصة منها.

ال يتساهل املركز يف أي انتهاك لهذا العقد، وسيقدم عىل مالحقة األشخاص املسؤولني 7. 

عن االنتهاك سواء أكان متعمداً أم ال. ويعّد عدم احرتام تعليامت املركز انتهاكاً كبرياً 

لهذا العقد، وقد يؤدي إىل مالحقة قضائية. كام سيملك املركز ويشارك مع أرشيفات 

انتهاكات  ارتكاب  عن  املسؤولة  واملنظامت  باألشخاص  قامئة  له  الرشيكة  البيانات 

لعقد النفاذ إىل البيانات، وسيقوم هؤالء الرشكاء مبنع بث البيانات يف املستقبل لهذه 

الجهات.

يحتفظ املركز بحق إيقاف أي مرشوع، ويف أي وقت من األوقات، إذا اعتب أن أنشطة 8. 

الباحث ال تراعي الرسية أو املعايري األخالقية التي ينبغي احرتامها يف إطار البحث.

ال ميكن إخراج أي وثيقة مطبوعة، أو ملف إلكرتوين، أو أي ملف أو وسيطة من املركز 9. 

من دون أن يفحصه مسبقاً فريق عمل املركز إلبعاد أي خطر.

ميكن أن تغلق أبواب املركز يف وجه الباحث الرئييس والباحثني اآلخرين نهائياً للفرتة   .10 

التي يقّدرها املدير رضورية، وذلك لحامية نزاهة املركز ورّسيته.

الطرفان املوقعان

الواردة يف  البيانات  إىل  النفاذ  اتفاق  أحكام  بقراءة  أدناه  املوقعان  الطرفان  قام 
القسم ح أعاله واملوافقة عليه:
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الباحث الرئييس

االسم  
التاريخ    التوقيع   

ممثل الجهة املستفيدة

االسم  
التاريخ    التوقيع   

بالبحث  املتعلقة  واملبادئ  باملعايري  يلتزموا  أن  الباحثني  كل  من  املركز  ينتظر 
اإلحصايئ يف إطار أعاملها. وال سبيل إلجراء تحليالت غري تلك التي يتم املوافقة 
وحظر  البحث  مرشوع  إلغاء  عليه  فيرتتب  التعليامت،  احرتام  عدم  أما  عليها. 

دخول املركز الحقاً.
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املواقع اإللكرتونية

)AASDA( الرابطة األفريقية ألرشفة البيانات اإلحصائية
 h��p://www.aasda.ne�/home_dev/index.php

 )ABS(  مكتب اإلحصاءات األسرتايل
 h��p://www.abs.gov.au/

الجمعية األمريكية اإلحصائية 
 h��p://www.ams�a�.org/comm/cm�epc/index.cfm?fuseac�ion=main

 )CSO( مكتب اإلحصاءات املركزي، أيرلندا
 h��p://www.cso.ie/

)CESSDA(  املنظمة األوروبية ألرشفة البيانات يف العلوم االجتامعيّة
 h��p://www.cessda.org/

Da�a.Gov )بريطانيا( 
 h��p://da�a.gov.uk

Da�a.Gov )الواليات املتحدة( 
 h��p://www.da�a.gov/

مبادرة إتاحة البيانات IDD )باستضافة جامعة أونتاريو – شبكة خدمة البيانات االقتصادية واالجتامعية( 
 h��ps://ospace.scholarspor�al.info/handle/1	7	/69

 DDI تحالف مبادرة توثيق البيانات
 h��p://www.IDDalliance.org

قسم التعداد واإلحصاء، رسي النكا 
 h��p://s�a�is�ics.sl�idc.lk

 )DCMI( للبيانات الوصفية Dublin Core معيار دبلن كور
 h��p://dublincore.org/

)ESDS( خدمة البيانات االقتصادية واالجتامعية
 h��p://www.esds.ac.uk/aandp/crea�e/research.asp

االستقصاء االجتامعي األورويب 
 h��p://www.europeansocialsurvey.org/index.php?op�ion=com_con�en�&�ask=view&id=7	&I�emid=190

 )EUROSTAT( املكتب اإلحصايئ لالتحاد األورويب
 h��p://epp.euros�a�.ec.europa.eu/por�al/page/por�al/euros�a�/home/

معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية، لجنة استقصاء األرس البيطانية 
h��p://www.iser.essex.ac.uk/ulsc/bhps/

 )IHSN( الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية
 h��p://www.ihsn.org
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 )ICPSR( اتحاد أبحاث العلوم السياسية واالجتامعية بني الجامعات
 h��p://www.icpsr.umich.edu

 )LIS( دراسة الدخل يف لوكسمبورغ
 h��p://www.lisprojec�.org/

 Measure DHS
 h��p://www.measuredhs.com

 )MCRDC( مركز ميشيغان للبحوث وبيانات السكان
 www.isr.umich.edu/src/mcrdc/

املركز الوطني لإلحصاءات الصحية )NCHS(، مركز بحوث البيانات )الواليات املتحدة( 
 h��p://www.cdc.gov/nchs

املركز الوطني لبحوث الرأي )NORC( يف جامعة شيكاغو 
 www.norc.org/Da�aEnclave

مؤسسة العلوم الوطنية )الواليات املتحدة(
 h��p://www.nsf.gov/index.jsp

برنامج مراكز البيانات للبحوث واإلحصاءات )CDR( - كندا 
 www.s�a�can.gc.ca/rdc-cdr/index-fra.h�m

 )IDD( إحصاءات كندا، مبادرة إتاحة البيانات
h��p://www.s�a�can.gc.ca/dli-ild/dli-idd-fra.h�m

املركز الدميغرايف ألمريكا الالتينية والكاريبي )CEPAL(، لجنة األمم املتحدة اإلحصائية
 h��p://www.cepal.org.ar/sof�ware/icepa	c.h�ml

شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
 h��p://uns�a�s.un.org/unsd/me�hods/s�a�org/Principles_s�a�_ac�ivi�ies/principles_s�a�_ac�ivi�ies.asp

 )UKDA( أرشيف بيانات اململكة املتحدة
 h��p://www.da�aarchive.ac.uk/sharing/me�ada�a.asp

h��p://secureda�a.ukda.ac.uk/abou�/abou�.asp 

جهاز اإلحصاء البيطاين 
 h��p://www.s�a�is�icsau�hori�y.gov.uk/assessmen�/code-of-prac�ice/index.h�ml

مكتب اإلحصاء األمرييك 
 h��p://www.census.gov/popula�ion/www/cen2000/pums/index.h�ml

 www.census.gov/srd/sdc/

موقع ويكيبيديا 
h��p://en.wikipedia.org
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www.ihsn.org
E-mail: info@ihsn.org

 IHSN  بخصوص الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية

يف فباير/ شباط 2004، التقى ممثلون عن عدد كبري من البلدان ووكاالت التنمية يف مراكش باملغرب، يف إطار االجتامع الثاين الدويل للامئدة املستديرة املعني بإدارة 

نتائج التنمية. وقد متثّلت املهام يف دراسة كيفية تحسني عملية التنسيق بني مساعدات املمولني، من أجل دعم النظام اإلحصايئ وتعزيز قدرات املتابعة والتقييم الالزمة 

.)MAPS( حتى تأخذ الدول عىل عاتقها إدارة عملية التنمية فيها. وقد نتج عن هذا اللقاء، من ضمن جملة من األمور، اعتامد خطة عمل مراكش لإلحصاء

أما توصيات خطة العمل فكان من أبرزها إنشاء شبكة دولية الستقصاءات األرس املعيشية. وقد اعرتف املجتمع الدويل من خالل إنشاء هذه الشبكة بالدور الحاسم الذي 

تضطلع به مناذج االستقصاءات يف تخطيط السياسات وبرامج التنمية وتنفيذها ومتابعتها. كام قّدمت إىل املنظامت الوطنية والدولية منصة تسمح بتحسني عمليتي التنسيق 

واإلدارة فيام يتعلق بجمع البيانات االجتامعية االقتصادية وتحليلها، وتتيح حشد الوسائل لتعزيز الفعالية والكفاءة يف مجال تحقيق االستقصاءات يف البلدان النامية.

وتهدف سلسلة وثائق عمل الشبكة الدولية الستقصاءات األرس املعيشية IHSN إىل إغناء نقاش األفكار الدائر بشأن تأليف االستقصاءات وإجرائها لدى األرس، وتحليل 

البيانات التي تجمع بواسطة هذه االستقصاءات وتحليلها وبثها واستخدامها. أما إذا رغبتم يف تقديم نص بهدف نرشه يف سلسلة وثائق عمل الشبكة الدولية الستقصاءات 

. info@ihsn.org:فرنجو منكم االتصال بأمانة الشبكة عىل العنوان اإللكرتوين التايل ،IHSN األرس املعيشية

www.ihsn.org
info@ihsn.org :العنوان اإللكرتوين


