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 موجز تنفيذي 

نات، ال سيما مع تدفق وسائل التكنولوجيا الحديثة وإدخال أنظمة تخليص ايبمن جمع وحفظ كّمٍّ هائلٍّ من ال تمّكنت الجمارك حتى يومنا هذا

والتصدير والترانزيت / العبور بين الدول. يتمتّع تحليل البيانات، من خالل  االستيرادجمركي جديدة من شأنها تسهيل تسجيل عمليات 

ين طريقة تعامل الجمارك مع التهديدات الناشئة وتوقع عدم المتّبعة فيها، بالقدرة على تحس واالتجاهاتاكتشاف الروابط وفهم األنماط 

 لألنظمة ومعالجته، باإلضافة إلى زيادة اإلنتاجية وتحسين األداء.  االمتثال

 الئمةغير أّن تطبيق تحليل البيانات في الجمارك ال يُعّد مهّمة سهلة، إذ يتطلّب بذل جهودٍّ جبّارة لتطوير القدرات التنظيمية والتقنية الم

 والالزمة لالستفادة من هذا الكّم الهائل من البيانات، واكتساب رؤى تساعد في اتخاذ قرارات أكثر وضوًحا. 

مؤخّرا منظمة الجمارك العالمية حول تحليل البيانات في الجمارك، لتقديم معلومات عن كيفية  اأجرته دراسةيستخدم هذا اإلطار نتائج 

جحة وبناء القدرات التنظيمية الالزمة لالستفادة بشكل تام من استخدام تحليل هذه البيانات. يجيب هذا التطبيق الفعّال لمبادرات تحليل نا

 اإلطار، على وجه التحديد، عن األسئلة اآلتية: 

  ما هي أنواع عمليات التقييم والتخطيط التي يجب إجراؤها قبل البدء بمشروع تحليل؟ 

  ما هي أساليب البيانات والتحليالت التي يجب اتّباعها؟ 

  لماذا تُعتبر حوكمة البيانات مهّمة، وكيف يمكن تطوير إطار خاص بها؟ 

 ما هي البُنية التنظيمية األكثر مالءمة للتحليل؟ 

  ما هي مجموعة المهارات وفئات الموظفين الالزمة؟ 

  ًا؟ لماذا وكيف تُعتبر إدارة التغيير أمًرا أساسي 

  ما هي السلوكيات والتصرفات األساسية التي يجب أن يُبديها القادة؟ 

سوف يساعد اتّباع مقاربة شاملة لتحليل البيانات على تطوير وتعزيز ثقافة التحليل في الجمارك، وتسهيل تطوير السياسات باإلضافة إلى 

 تحقيق النتائج اآلتية: 

  ،المستندة إلى األدلة، ُمدمجة في جميع أقسام المنظمة؛عمليات وضع السياسات واتخاذ القرار 

 ممارسات إدارة بيانات ُمحسَّنة تدعم تبادل المعلومات على نطاق واسع؛ 

 شفافية وثقة أعلى في عمليات اتخاذ القرارات الجمركية؛ 

  .تقديم خدمة تتماشى مع حاجات أصحاب المصلحة من شأنها تسهيل التعامل معهم 

 لإلبداع والتعاون في الجمارك.  خلق ثقافة معّززة 

  .تقليص ازدواجية البيانات والحلول التقنية ذات الصلة، تحسين الكفاءات، والتوفير في التكلفة واستخدام الموارد 

يئات تمكين الهإلى نموذج النُضج  يهدفتم اقتراح مقاربة نموذج نُضج من أجل قياس مدى نجاح مبادرة بناء المقدرة في تحليل البيانات. 

 الجمركية من تقييم قدراتها التحليلية باإلضافة إلى جهوزيتها، بناء على األشخاص، والعملية، والتكنولوجيا والحوكمة. 
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 الئحة االختصارات

AEO:  الُمشغّل االقتصادي الُمعتمد 

AI:  االصطناعيالذكاء  

AMM:   نموذج نُضج التحليل 

BACUDA:  مجموعة محلّلي بيانات الجمارك 

BI:  ذكاء األعمال 

CAO:  كبير المحلّلين 

CMM:  نموذج نُضج المقدرة 

DGF:  إطار حوكمة البيانات 

DL:  التعلّم العميق 

DM:  نموذج البيانات 

EDI:  تبادل البيانات الكترونيًا 

EDW:  مخزن بيانات المؤسسة 

GIS:  نظام المعلومات الجغرافية 

HR:  الموارد البشرية 

IoT:  إنترنت األشياء 

IMDB:  قاعدة البيانات في الذاكرة 

ISO:  المنظمة الدولية للمقاييس 

IT:  تكنولوجيا المعلومات 

KPI:  مؤشر األداء الرئيسي 

ML:  التعلّم اآللي 

MoU:  مذكرة تفاهم 

NoSQL:  نظام قواعد بيانات غير عالئقية 

OLAP:  معالجة تحليلية عبر شبكة اإلنترنت 

Q&A:  أسئلة وأجوبة 

RFID:  التعّرف بترّددات الراديو 

SaaS:  البرمجيات كخدمة 

SQL:  لغة قاعدة البيانات  -لغة االستعالم الهيكلية / البنيوية 

TSDS: م قاعدة بيانات السالسل الزمنية خاد 

XML:  لغة التوصيف القابلة للتوسعة 

HDFS:  نظام الملفات الموّزعة 

WCO:  منظمة الجمارك العالمية 
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 مقدمة 

ا للغاية للحكوم االقتصادفي ظل النمّو الذي يشهده  ات وأصحاب األعمال الرقمي ومجتمع المعلومات، أصبحت البيانات أصاًل تجاريًا مهمًّ

تحليلها من أجل تحقيق على حّد سواء. تولّد الثورة الرقمية فرًصا استثنائية في مجال إمكانية الوصول للبيانات، الحصول عليها، تجميعها و

 األهداف التنظيمية بفعالية أكبر. 

إذ أن ذلك ال يتعلق فقط  .1ى غرار المنظمات األخرى، ثمة ازدياد في الوعي بين الهيئات الجمركية إزاء أهمية وقيمة تحليل البياناتعل

باألحداث ويحدد  أالمحتمل لتحليل البيانات، الذي لم يعد أداة توصيفية وتشخيصية بحتة بل بات حالًّ ذكيًّا يتنب باالستخدامبالفوائد بل كذلك 

 ألفعال المالئمة في العديد من األوضاع.  ا

وضع عالمات للخطر والتصدير و االستيراديمّكن تحليل البيانات المتقدم، كالتحليل التنبؤي مثالً، الجمارك من تقدير مستوى خطر عمليات 

لبيانات على حّد سواء اأن يساعد تحليل  في الزمن الفعلي، وبالتالي يسهل عمل التجار الُممتثلين بينما يعترض الشحنات المخالفة. كما يمكن

دي الُمعتمد والتجار في تحديد وإعطاء األولوية للتدقيق القائم على أساس الخطر، باإلضافة إلى اإلدارة الفعالة لبرامج المشغّل االقتصا

 واإلدارية.  البنى التنظيمية الموثوقين. أثبت تحليل البيانات أيضاً فعاليته في التخطيط وتخصيص الموارد البشرية وتصميم نماذج

أجرته منظمة الجمارك العالمية مؤخّراً أنه على الرغم من إقرار غالبية الهيئات الجمركية التي شملها  2عتُظهر أدلة نتجت عن استطال

 لتحليل البيانات، إال أنها ما تزال تواجه بعض التحديات التي تتضمن اآلتي:  ةاالستراتيجيباألهمية  االستطالع

  معاناة مستمرة في العديد من المسائل المتعلقة بالبيانات، التطبيقات والتكنولوجيا؛ 

  تخصيص القدرات التحليلية بشكل رئيسي في مجال إجراء التحليل الوصفي عوض إجراء تحليل تنبؤي أو توجيهي؛ 

 ؛ ة من أجل تقييم المخاطرتقسيم الجهود المبذولة في مجال التحليل. في معظم الحاالت، تُبنى القدرات التحليلي 

  عدم دمج النتائج التحليلية بشكل جيد في أقسام المنظمة على نطاق واسع؛ 

  الخلط بين وظائف التحليل وتكنولوجيا المعلومات؛ 

 كية. استمرار القيود المتعلقة بالحصول على مواهب التحليل، على وجه التحديد المحلّلون الذين يتمتعون بخبرة جمر 

لداخلية ة أمثلة عن إدارات جمارك، بغض النظر عن مستوى تطورها، نجحت في حسن استخدام التحليل لتعزيز العمليات اغير أنه ثم

 وتحسين تخصيص الموارد. 

ة خالل األعوام القليلة السابقة، بذلت أمانة سر منظمة الجمارك العالمية جهوًدا متعددة لزيادة الوعي بين أعضائها حول الفوائد المحتمل

لجعل  3تحليل البيانات، ولدعم األعضاء في رحلتهم نحو التطبيق الناجح لوظيفة تحليل البيانات. كما أطلقت أمانة السر مؤخًرا مشروع بحثل

 األعضاء يألفون استخدام تحليل البيانات في سياق الجمارك عبر مبادرة تعاونية مع علماء بيانات من خارج المنظمة. ما يزال هذا المشروع

 . االستكشافرحلة في م

عدة األعضاء على اكتشاف تتمتع الجهود الحالية التي تبذلها منظمة الجمارك العالمية لزيادة قدرة الجمارك على تحليل البيانات بإمكانية مسا

 هذا المجال، لكنها يجب أن تُستكمل بتطبيق معايير في جوانب أخرى من بناء المقدرة المؤسسية. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تحليل البيانات هو علم استخالص القيمة من البيانات. 1
 .7ي الملحق متوفرة ف عستطالاالحول استخدام البيانات والتحليالت في الجمارك. ثمة نسخة عن هذا  2020في كانون الثاني / يناير  االستطالعأجري  2
3  ”BACUDA“ الجمركية البيانات محلّلي مجموعة. 
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، يتطلّب نجاح تحول تحليل البيانات التركيز على خمسة عناصر. تتضمن الخطوة األولى طرح عدد 4عدة وكاالت استشاريةبناء على آراء 

االستراتيجية. على سبيل المثال، في أي مجال ستُستخدم البيانات والتحليل؟ كيف ستساعد منتجات  ةالجوهرية لتطوير الرؤي ةاألسئلمن 

ادة األداء؟ يتمثل العنصر الثاني في توسيع تركيبة البيانات األساسية وقدرات جمع البيانات. أما العنصر التحليل في تحقيق األهداف وزي

تائج الثالث فهو امتالك القدرات التحليلية الالزمة الستخراج معنى من البيانات. يتمثّل العنصر الرابع في تغيير العمليات الداخلية لدمج ن

ا، تحتاج الجمارك إلى بناء قدرات القادة والمدراء من المستوى المتوسط لتمكينهم من فهم كيفية استخدام التحليل ضمن سير العمل. أخيرً 

 منتجات تحليل البيانات لتكون األساس الذي يعتمدون عليه في اتخاذ القرارات. 

في جلستها  5ياسة في منظمة الجمارك العالميةنظًرا إلى الدور األساسي واإلمكانيات الكبيرة لتحليل البيانات في الجمارك، وافقت لجنة الس

على تطوير إطار شامل لبناء المقدرة إلرشاد األعضاء نحو تبنّي واالستفادة بشكل تام من استخدام تحليل البيانات والتطبيق الفعال  82الـ

 . 6قترح لمحتوى اإلطار وبنيتهعلى المخطط الم 11للمبادرات التحليلية الناجحة. كما وافقت لجنة بناء المقدرة في جلستها الـ

ها منظمة الجمارك تُقدم هذه الوثيقة إطار تطوير قدرات تحليل البيانات ضمن الجمارك. يساهم هذا اإلطار المقترح في الجهود التي تبذل

ام من اإلمكانيات شكل تب االستفادةالعالمية لمساعدة الهيئات الجمركية على معالجة المشاكل الرئيسية والعقبات التي تعترضها في سبيل 

ي كتيّب تحليل البيانات فالمتاحة في مجال تحليل البيانات. من المقرر استكمال النظرة العامة لتحليل البيانات على المستوى العالي المقدمة 

ة الصحيحة للتطبيق نظيميلمنظمة الجمارك العالمية، من خالل تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تصميم، تخطيط وتطوير القدرات التقنية والت

 الناجح لتحليل البيانات في الجمارك. 

وهر هذا اإلطار، إذ جيُعتبر هذا اإلطار وثيقة حية ومن المقرر تحديثها استناًدا إلى ردود فعل وتوصيات أوساط الجمارك. تشّكل البيانات 

ل الحوكمة القوية، الئمة لحفظ البيانات وتحليلها، ومن خاليرّكز كل عنصر على تحسين قيمة البيانات من خالل األدوات والتكنولوجيا الم

 ر. ، والعمليات الواضحة لتبادل البيانات باإلضافة إلى وجود قيادة قوية لتسهيل إحداث التغييالكفؤةوالموارد البشرية 

خطة العمل ذات الصلة  نظمة باإلضافة إلىفي القسم األول، نناقش أهمية تقييم القدرات التحليلية، وتطوير استراتيجية تحليل على مستوى الم

لوجيا التحليل الصحيحة كيفية إقامة بنية تحتية قوية للبيانات، وتبنّي أدوات وتكنو فُ ص  لالستفادة من إمكانيات تحليل البيانات. من ثم نَ

ر خاص بها. رابعًا، نحّدد ت وكيفية تطوير إطالالستفادة التامة من الفرص التي تمنحها البيانات للجمارك. ثالثًا، نناقش أهمية حوكمة البيانا

زية أو مختلطة. خامًسا، األنواع المختلفة للبنية التنظيمية لتحليل البيانات، ونشرح ايجابيات وسلبيات وجود وظيفة تحليل مركزية أو ال مرك

ماج تحليل البيانات رة التغيير أساسيًة في إدبمواهب التحليل. عقب ذلك، نشرح لماذا وكيف تُعتبر إدا واالحتفاظنشرح كيفية جذب، تطوير 

 نظمة. في جميع أقسام المنظمة. أخيًرا، نناقش أهمية القيادة في تسريع تبنّي تحليل البيانات وتقبّلها في جميع أقسام الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                           
4 Deloitte, Gartner, KPMG and McKinsey & Company   
 .2019كانون األول/ ديسمبر  5حتى  3ُعقدت في سيول، جمهورية كوريا من  5
 .  2020آذار / مارس  6حتى  4ُعقدت في بروكسل، بلجيكا من  6
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  القسم األول: ما هي أنواع عمليات التقييم والتخطيط التي يجب إجراؤها قبل البدء بمشروع تحليل؟ 

جية تحليل مصّممة من أجل بناء المقدرة التنظيمية للتحليل، يجب تحديد وظائف وعمليات استراتيجية وتكتيكية. يبدأ ذلك مع وضع استراتي

 متّسقة مع استراتيجية الجمارك العامة وتدعمها.بشكل جيد وخارطة طريق لتحقيق النجاح 

ناصر وظائف التحليل، يمكن تطوير استراتيجية لتحليل البيانات تتماشى مع منهجية تخطيط استراتيجية. تبدأ عملية التخطيط مع تقييم جميع ع

ا استراتيجية بناء المقدرة لتوصيات التي ترتكز عليهبالمبادئ وا مااللتزاويجب أن تستند إلى المقاربة ذات المراحل المعيارية اآلتية، ذلك مع 

 لمنظمة الجمارك العالمية: 

 لتقييم ا .1

 إجراء تقييم تحليل بيانات من أجل ما يلي: 

 تحليل المقتضيات األساسية وتعريف حاجات العمل؛ 

  فهم القدرات الحالية وإجراء مراجعة شاملة للمتطلبات التنظيمية؛ 

 يل بما فيها تحسين الممارسات المتّبعة حاليًا. تحديد أبرز أولويات التحل 

 التصميم  .2

 وضع استراتيجية طويلة المدى للتحليل وتصميم بُنية النموذج التشغيلي من خالل ما يلي: 

  إعداد استراتيجية تحليل بيانات؛ 

   تطوير حالة عمل / دراسة جدوى؛ 

  .تعريف نموذج تشغيلي ُمستهدف ليُشّكل أساس مبادرة تطوير تحليل البيانات 

 خارطة طريق  .3

 وضع مخطط للبرنامج ولعملية التغيير ليشمل ترتيب األولويات والتبعيات بين مختلف الجوانب من خالل ما يلي: 

 مشاريع استراتيجية وتكتيكية ذات أولوية وقابلة للتطبيق.  راختيا 

 البرنامج المختلفة؛  تعريف مراحل 

  .تطوير خارطة طريق قابلة للتطوير 

المصاحبة لها. يجب أن يتم ذلك في الجوانب األساسية بدًءا  التحليليةفي البداية، ينبغي على وكالة الجمارك تقييم متطلبات عملها والقدرات 

يد المنظمة بوسائل تحديد وتقرير المقدرة التحليلية الرئيسية بالتكنولوجيا وانتهاًء بقدرات الموارد البشرية. تهدف مرحلة التقييم إلى تزو

من إلدارة النمو. تُقّدر مرحلة التقييم مدى نضج التحليل الحالي وتحّدد نقاط القوة والضعف فيه، باإلضافة إلى إعطاء األولوية لمبادرات 

 . 7شأنها دفع برامج التحول إلى التحليل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 2مثال على نماذج تقييم تحليل البيانات وارد في الملحق  7
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الممارسات المخّصصة بلتحسين التام للعمليات، بدًءا المقترحة، يرتبط مصطلح "النضج" بدرجة الطابع الرسمي وافي مقاربة نموذج النضج 

 والخطوات المحّددة رسميًا، مروًرا بقياس النتيجة الُموّجهة ووصواًل إلى تفعيل التحسين التام للعمليات. على الرغم من كون نموذج نضج

تطوير البرمجيات، إال أنه يُستخدم كذلك كنموذج يساعد المنظمات على ترشيد عمليات تسيير األعمال نابع من مجال  (CMM)المقدرة 

 . 8بشكل عام، كما تم استخدامه على نطاق واسع عالميًا في المجال الحكومي والتجاري والصناعي

 

 التحسين التام للعمليات           

 

 يتم قياس العمليات ومراقبتها                   

 

 تحديد عمليات المنظمة بشكل جيد وفهمها بالطريقة المناسبة. خطوة استباقية

 

 تخطيط العمليات وتوثيقها وتنفيذها ومراقبتها على مستوى المشروع. غالبًا ما تكون تفاعلية 

 

 ، مراقبة بشكل ضعيف وتفاعليةتنبؤيهتكون العمليات غير                                                          

 : خصائص مستويات النضج1الصورة 

 

لتقييم مدى نضج التحليل في منظمة ما. يصف هذا  AMM( 9(في تحليل البيانات، ثمة إطار متعارف عليه يسّمى نموذج نضج التحليل 

النموذج المراحل التي تمّر بها المنظمة لتحقيق عملية النضج. يقيس كل مستوى عملية النضج التي ينبغي على المنظمة التمتع بها للحصول 

التنبؤ بها أكثر. يشبه هذا النموذج الّسلم، حيث تمثّل كل درجة منه مستوى معينًا. ينبغي على المنظمة الوصول إلى كل على نتائج يمكن 

 مستوى قبل البدء بإجراء العملية التالية. يمكن تلخيص المستويات المختلفة على الشكل اآلتي: 

  1المستوى  

 تعتمد المنظمة على جداول بيانات وتحليل وصفّي مخّصص. ال وجود الستراتيجية تحليل ُمتّبعة في هذه المرحلة.  

  2المستوى  

ال تستخدم المنظمة البيانات بشكل استراتيجي. في حال وجود بعض التحليالت، تنحصر النتائج بعدد قليل من األشخاص ونادًرا 

 المنظمة.   ما يتم مشاركتها مع باقي أقسام

يعجز فريق اإلدارة عن فهم القيمة الكاملة التي يمكن أن تقّدمها البيانات. ال يكون هذا الفريق في موقع طرح األسئلة المهّمة التي 

 يمكن أن تجيب عنها البيانات والتحليل. 

  3المستوى  

ة الحاجة إلى حوكمة البيانات بشكل مناسب مما تدرك المنظمة الحاجة إلى نقل البيانات إلى المستوى التالي، حيث تفهم اإلدار

 من القوة الكاملة للتحليل.  ةاالستفاديسمح للمنظمة 

                                                           
 CIO(2020.) ؟ نموذج لالستفادة بشكل تام من عمليات التطوير." CMMI" ما هو نموذج تكامل نضج المقدرة  :سارة ك. وايت 8
 (.2017:" إطار تقييم النضج التحليلي لمنظمة ما." )غروسمانروبرت ل.  9

  5مستوى 

 التحسين التام 

 4مستوى 

 ر بشكل كّميُمدا

  3مستوى 
 محّدد 

  2مستوى 
 ُموّجه

  1مستوى 

 أولي 
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ًما متزايًدا بين إّن تطبيقات تحليل البيانات متاحة ويمكن لألشخاص المعنيين الحصول على البيانات. يُظهر هذا المستوى اهتما

 تحليلية.التحليل وإعطاء منتجات  الموظفين الستخدام أدوات

  4المستوى  

لى البيانات. يُعتبر هذا المستوى األكثر صعوبة لتصل إليه أي منظمة. هذا هو المستوى الذي يصبح فيه عمل المنظمة قائما ع

ت التحليل وإجراء يقوم أشخاص أكفاء بالتحليل، حيث يتواصلون ويتبادلون نتائج أعمالهم. تمتلك المنظمة القدرة على تحديد حاجا

ثقافة التحليل  متقّدم، بما في ذلك العمل باستخدام الذكاء الصناعي، في مختلف المجاالت. تكون المنظمة هنا قد تبنّتتحليل 

 وتستمر في سعيها لمأسستها والتشجيع على التحلّي بهذه العقلية في كل قسم من أقسامها.  

  5المستوى  

ّددت ووضعت بشكل حبيانات في عملية اتخاذ القرار. وتكون اإلدارة قد تكون المنظمة قد طبّقت بالكامل المقاربة القائمة على ال

الوحدات. كما وصارم األدوار الموكلة لكبير المحلّلين. تمنح المنظمة منّصة تتيح مشاركة منتجات التحليل بين مختلف الفرق 

جعل أدائه وقدرته  ع مرور الوقت، وبالتالييكون فريق التحليل متطوًرا بالكامل. يمكن تحسين النموذج من خالل التعلّم الذاتي م

 على التنبؤ مثالية. 

يقّدم نموذج نضج التحليل أمثلة ملموسة عن المتطلبات والنشاطات المرتبطة بكل مستوى من مستويات نضج تحليل البيانات، غير أنه ال 

ه المتطلبات والنشاطات. لذلك، يمكن استخدام أداة تقييم يتعلق بهذ فيمايقّدم أي أداة تساعد المنظمات على تقييم مستوى النضج الخاص بها 

د نضج قائمة على نموذج نضج التحليل لمساعدة الجمارك على تقييم قدراتها التحليلية مقابل أفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، تحدي

 سب األولوية.حوترتيبها ب 10البياناتالثغرات األساسية، والتحديد بشكل أفضل ألهداف ومحتوى ونشاطات مبادراتها لتحليل 

ه منظمتهم و/ بوبناء على ذلك، تتيح أداة تقييم النضج لمدراء الجمارك الحصول على صورة معقولة وواقعية لمستوى النضج الذي تتمتع 

تسّهل أداة التقييم، من  يتعلق بتحليل البيانات، وبالتالي تقليص عدد األخطاء المرتبطة بهذا النوع من المبادرات. كذلك، قد فيماأو وحدتهم 

الجمارك حول  خالل كونها سهلة االستخدام وقابلة إلعادة االستخدام، التواصل بين محلّلي البيانات وخبراء الجمارك، توعية مسؤولي

 لمتعلقة بتحليل البيانات، باإلضافة إلى اعتبارها أداة يمكن للمقيّمين الخارجيين استخدامها. الجوانب والتحديات ا

ئمة والعمليات الالزمة بعد تقييم القدرات والموارد الحالية، ثمة حاجة لتطوير رؤية متناسقة إلعداد استراتيجية واضحة وتصميم البُنى المال

 للنجاح في تطبيق تحليل البيانات. 

جانب القيمة المضافة للبيانات والتحليل. كما ترشد االستراتيجية وتقود كيفية تطبيق جميع المكّونات األساسية  11ةأن تشرح هذه الرؤييجب 

واضحة كفاية لتجنّب حدوث الخالف الذي عادة ما ينجم عن  ةعلى البيانات. يجب أن تكون الرؤيمن أجل أن تصبح منظًمة يقوم عملها 

 أو سوء تفاهم. توقعات متباينة 

هو ما الذي تريد  االعتباربعين  خذيؤمرحلة، إّن أكثر الجوانب أهمية لواضحة، يجب وضع استراتيجية لتطبيقها. في هذه ال ةعند وجود رؤي

ديات األساسية واألسئلة المنظمة تحقيقه وكيف يمكن أن تساهم البيانات في تحقيق هذه األهداف. إّن ذلك يعني أّن المنظمة تحتاج لتحديد التح

 المهّمة التي تتطلّب أجوبة عنها، ومن ثم جمع وتحليل البيانات التي تساعد على حلّها. 

تحليل البيانات تساهم في استراتيجية الجمارك الشاملة، تُترجم الحاجة إلى تطوير مخطط أكثر تفصياًل وتعزيز إّن إعداد استراتيجية خاصة ل

. تساهم استراتيجية تحليل البيانات في تحقيق أهداف على مستوى المنظمة 12كفاءة مميزة في المجال العملي لضمان الفعالية وأداء أفضل

 أقصى استفادة من وظيفة التحليل. من فهم أفضل لدورهم في رسالة المنظمة وكيف يمكنهم تحقيق  وتمّكن اإلدارة والموظفين المعنيين

 

 

                                                           
 .3مثال عن استطالع حول نضج تحليل البيانات وارد في الملحق  10
 .4في الملحق  الرؤية واردمثال عن بيان  11
 (.2019؟ ال وجود لتأثير على األعمال!" غارتنر )ولرؤية تحليليةغارتنر: "ال وجود لبيانات  12
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ك لتحقيق ذلك يجب أن تتماشى استراتيجية تحليل بيانات ناجحة مع استراتيجية المنظمة. بعض النشاطات التي يمكن أن تطبّقها الجمار

، ترجمة تتضمن وجود نظرة عامة واضحة لألولويات على مستوى  ضافة إلى االستراتيجية إلى مشاريع تحليلية، باإل االحتياجاتعالٍّ

 استخدام التحليل في عملية تطوير االستراتيجية بحّد ذاتها. 

. يجب أن تتماشى كل استراتيجية مع ثقافة المنظمة وأولوياتها 13تجدر اإلشارة إلى أنه ال وجود الستراتيجية تحليل بيانات تالئم الجميع

دها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تكون استراتيجية تحليل البيانات مرنة، تسمح بإجراء مراجعات وتحديثات دورية لمواكبة التغيرات وموار

 الحاصلة في بيئة العمل. 

 عند إعداد استراتيجية تحليل، تحتاج الجمارك إلى أخذ العناصر المهّمة اآلتية بعين االعتبار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عناصر استراتيجية تحليل البيانات2الصورة 

 

لترجمة األهداف االستراتيجية في نشاطات قابلة  14بعد وضع استراتيجية تحليل البيانات، تتمثّل الخطوة التالية في تطوير خارطة طريق

 حل المختلفة للخطة االستراتيجية.للتنفيذ ومتطلبات تحليلية. يجب أن تُبنى خارطة الطريق لترسيم تسلسل المرا

                                                           
 مثال على استراتيجية التحليل وارد في الملحقات. 13
 .4مثال على خارطة طريق تطوير التحليل وارد في الملحق  14

 استراتيجية التحليل 

محتوى 

 الجمارك 
، الرسالة

، ةالرؤي

  االستراتيجية

 لمنظمة ا

الثقافة، القيادة، 

أصحاب 

 المصلحة 

 التكنولوجيا 

 مخزن البيانات،

 البيانات التحليل،

 اآللي التعلّم الكبيرة،

  الحوكمة
العمليات، 

 اإلطار، البُنية 

 األشخاص
المهارات، 

التدريب، التطوير، 

   الموارد

  البيانات
المصادر، الجودة، 

   الحاجات، األفكار
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ي تتضمن خارطة الطريق مبادراتٍّ ونشاطاتٍّ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. تهدف النشاطات قصيرة المدى إلى وضع األساس الذ

تحليل البيانات. أما النشاطات طويلة  التسليم فيسوف تُبنى عليه الحلول، في حين تسعى المبادرات متوسطة المدى جاهدة إلى دعم وظائف 

 المدى، فتهدف إلى إضفاء طابع مؤسساتي على وظيفة التحليل واالستفادة منها بشكل تام. 

ر عند وضع مسوّدة خارطة الطريق، من بينها تحديد العالمات البارزة والتبعيات ثمة العديد من العناصر المهّمة ألخذها بعين االعتبا

األساسية، وتقرير تسلسل مختلف النشاطات واألطر الزمنية والمسؤوليات والتكاليف والمخاطر. تسمح خارطة الطريق بتحقيق تقّدم مرّكز 

 ً  إلى جنب مع الفرص لتحسين النشاطات وتكييفها.  ومدروس، جنبا
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 القسم الثاني: ما هي البيانات وعمليات التحليل التي يجب اتّباعها؟ 

وكيف يمكن لهذه األخيرة  عوضاً عن البدء بالبيانات بحدّ ذاتها، يجب أن تبدأ كل وكالة جمارك بتحديد ما الذي تريد تحقيقه من خالل البيانات

اذ قرارات أكثر مساعدتها على تحقيقه. لكي تكون البيانات مفيدة بالفعل، يجب أن تُلبي حاجة جمركية محددة ومساعدة المنظمة على اتخ

حديد التحديات ًء تؤدي إلى تحقيق مستوى أعلى من األداء وتنفيذ عمليات أكثر فعالية. ذلك يعني أن وكاالت الجمارك بحاجة إلى تذكا

بة، ومن ثم جمع وتحليل األساسية التي تواجهها، بما فيها الضعف التشغيلي وتقرير األسئلة المهّمة المتعلقة بالجمارك والتي تحتاج إلى أجو

 التي ستساعد على حلّها. البيانات 

الستراتيجية المتعلقة ثمة طرق مختلفة لتحديد الفرص التحليلية. في المقاربة التنازلية، يقوم كبار المدراء بتحديد الحاجات واألولويات ا

خبراء جمارك من ونات بالتحليل وإبالغ الوحدات المعنية بشأنها. ثمة طريقة أخرى تتمثّل في إنشاء مجموعة مركزية مؤلفة من محلّلي بيا

لى قدرة هذه المجموعة الفرص المحتملة. تعتمد هذه المقاربة التصاعدية ع إليجادمختلف أقسام الجمارك مهّمتها اكتشاف البيانات التنظيمية 

 على اكتشاف أسئلة تتعلق باألعمال في هذه البيانات، وتقدم الفرصة لعرض أفكار مبتكرة. 

. من خالل هذه اآلليات، يمكن 15 مفتوحة يلية من خالل منتديات وأدوات االستعانة الكترونيًا بمصادر خارجيةكما يمكن تحديد الفرص التحل

رك، لجميع الموظفين تقديم أفكارهم أو اقتراحاتهم الخالقة حول كيفية استخدام التحليل لتحقيق أهداف مختلفة، من بينها تحسين عمليات الجما

من  االعتبارلخ. توفّر هذه الطريقة تدفقًا مستمًرا لألفكار الجديدة ألخذها بعين إ لمتثاااليف المخاطر، وتعزيز زيادة العائدات الجمركية، تخف

قبل المنظمات، وتشجع مشاركة الموظفين في علم البيانات. تحقق هذه الطريقة نتائج فعالة في المنظمات التي أنشأت في وقت سابق مجموعة 

 WCO BACUDA project فريق مشروع مجموعة محلّلي بيانات الجمارك التابع لمنظمة الجمارك العالمية أو شبكة محلّلي بيانات )مثل

team.قادرة على فرز األفكار التي تم جمعها من منظمة ما ) 

ة. يجب أن تضع مع ظهور فرص تحليلية، تبرز الحاجة إلى التعامل معها بالدقة ذاتها التي يعامل بها أي استثمار آخر تقوم به المنظم

رد المناسبة. لذلك، ينبغي وكاالت الجمارك عمليات إدارة المشاريع مقابل األهداف التحليلية، معايير النجاح، األطر الزمنية المعقولة، والموا

 يكون معيار منهجيات إدارة المشاريع لتحليل البيانات قائًما من أجل تطبيق المشاريع التحليلية في الجمارك. أن 

ثمة مجموعات من الممارسات للتعاون والتواصل بين علماء البيانات وخبراء الجمارك، التي يمكن استخدامها للمساعدة على تنفيذ المشاريع 

نتاج التحليلي. يُعتبر التحليل المرن مثااًل على هذه الممارسات المؤلفة من بعض المبادئ اإلرشادية والقيم التحليلية وإدارة دورة حياة اإل

 . 16طوير منتجات التحليل سلسة وفعالةاألساسية لتحسين التعاون بين أعضاء الفريق وفعاليته وجعل عملية ت

كاالت الجمارك عندها البدء بالتفكير في كيفية الحصول على مصادر أفضل بعد تحديد ما الذي يريدون تحقيقه من خالل البيانات، يمكن لو

والتأكد من جودتها العالية هما المفتاح لالستفادة التامة من التحليل. لتحقيق  17. إّن جعل البيانات متاحةاالحتياجاتللبيانات وجمعها لتلبية هذه 

وكمة كيفية استخراج البيانات، تنقيتها، نقلها وتحميلها في بيئة تحليلية متكاملة. كما هذه الغاية، يجب أن تتّبع الجمارك عملية محددة جيًدا لح

 أنه من المهم التأكد من سالمة البيانات وأمنها وخصوصيتها. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
يرة والتمويل، من المصدر الخارجي هو نموذج مصادر يحصل من خالله األفراد أو المنظمات على بضائع وخدمات، بما فيها األفكار، التصويت، المهمات الصغ 15

شاركين وتقسيم العمل فيما نترنت لجذب الماسعة ومفتوحة نسبيًا وغالبًا ما تكون سريعة التطور. يتضمن المصدر الخارجي في العادة استخدام اإلمجموعة مشاركين و
 بينهم من أجل تحقيق نتيجة تراكمية )ويكيبيديا(.

ن ممارسة تهدف إلى جعل لممارسات؛ إّن عمليات التعلّم اآللي هي عبارة ع( أمثلة على هذه اMLOps( / عمليات التعلّم اآللي )DevOpsتُعتبر عمليات التطوير ) 16

البيانات يوافق عموًما على كونها مصطلًحا  تطوير وصيانة إنتاج التعلّم الذاتي رشيقًا وفعااًل. في حين تُعتبر عمليات التعلّم اآللي حديثة العهد نسبيًا، إال أّن مجتمع علم
 مبادئ اإلرشادية في مجال التعلّم اآللي وال تقتصر فقط على كونها حاًل تقنيًا واحًدا.شاماًل ألفضل الممارسات وال

 يُستخدم مصطلح "بيانات" و"بيانات كبيرة" كمترادفين في متن هذا المستند. 17
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رك أكثر وبذلها الذي أجرته مؤخًرا منظمة الجمارك العالمية حول تحليل البيانات، برزت الحاجة اللتزام الجما عاالستطالبناء على نتائج 

جهوًدا أكبر لتتمّكن من جمع البيانات وحفظها واستخدام أدوات التحليل، التي تشمل تطبيقات المصادر المفتوحة، بطريقة فعالة. في ضوء 

لتكنولوجيا ذلك، ومع مراعاة ما تعنيه في الواقع زيادة طلبات الحصول على البيانات وبناء النماذج، ومع ظهور أنواع جديدة من البيانات وا

لخ..(، من المهم جًدا أن تبقى وكاالت الجمارك مستجيبة وأن تبني مقدرتها إاستخراج تدفق البيانات،  ، البيانات السحابية،18)البيانات الكبيرة

 على إدارة البيانات والتحليل والتكنولوجيا بطريقة فعالة. 

لتامة من الفرص التي التركيز في هذا القسم هو على كيفية إرساء بنية تحتية قوية وتبنّي أدوات وتكنولوجيا التحليل الصحيحة لالستفادة ا

 تمنحها البيانات. 

 مصادر البيانات  2.1

من  ةاالستفادلى نوع البيانات، يمكن للجمارك . استناًدا إ19تُقّسم البيانات إلى ثالثة أنواع هي: البيانات المنظمة وشبه المنظمة وغير المنظمة

مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة. على سبيل المثال، يمكن التقاط معلومات متوافرة على موقع الكتروني وتحليلها بهدف جمع بيانات 

التعليقات والتويتات. يمكن التقاط وتويتر كميات هائلة من  فيسبوكمثل  االجتماعي. تولّد مصادر وسائل التواصل ياالحتيالحول السلوك 

تجار بالمخدرات أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية. الجديدة المعتمدة في اإل تاالتجاهاهذه البيانات وتحليلها من أجل تحديد، على سبيل المثال، 

استخدامها من أجل تحليل المخاطر أو كما تولّد أنظمة التخليص الجمركي بيانات حول السلع والموّردين والمركبات أو الطرق والتي يمكن 

ف اتخاذ القرار. كما يوجد كميات هائلة من البيانات الجغرافية المكانية، مثل تلك التي تنتجها أجهزة الهواتف المحمولة أو وسائل التعرّ 

وهة وتحسين تخصيص الموارد بترددات الراديو والتي يمكن استخدامها لمساعدة الجمارك على تحديد مواقع المهّربين أو الشحنات المشب

 تبعًا لذلك. يمكن كذلك تحليل بيانات الصور والبيانات الصوتية والسمعية لغايات أمنية. 

ا. في الحقيقة، ترّكز معظم ال تستفيد حاليًا غالبية وكاالت الجمارك من اإلمكانية الكاملة التي تقّدمها مصادر البيانات المتعددة المتاحة له

حول  رؤية واضحةبنّي تلية على استخدام بيانات مهيكلة لتقديم تقارير تقليدية وآليات المتابعة. يمكن تحسين ذلك من خالل النشاطات التحلي

 فظها وتحليلها. استخدام مختلف أنواع البيانات واألدوات والتكنولوجيا المالئمة للحصول على البيانات شبه المنظمة وغير المنظمة وح

، ومع بروز تكنولوجيات جديدة لجمع البيانات ومعالجتها، بات من 20المنظمة بوتيرة أسرع من نمو البيانات المنظمةمع نمو البيانات غير 

 .21على جميع أنواع البيانات، على وجه التحديد البيانات غير المنظمة، لزيادة إضافية في قيمة منتجات التحليل داالعتماالضروري زيادة 

المتعددة للحصول على البيانات، على الصعيد الداخلي لوكاالت الجمارك والوكاالت  تستراتيجيااال رعتبااالمن المهم جداً كذلك األخذ بعين 

الدولية )الجمركية وغير الجمركية( وفي السوق المفتوح سواء المدفوعة منها وغير المدفوعة. كما تُولى األهمية، على وجه التحديد، لما 

 ّمى هذه األيام البيانات البديلة، حيث يتم استخدام عمليات مبتكرة لجمع بيانات يتم استخدامها كوكيل الكتشاف المعلومات التي ال يمكنيُس

نترنت وتحديد بيانات المواقع الجغرافية من . تتضمن مصادر البيانات البديلة استخراج البيانات من مواقع اإل22الحصول عليها بشكل مباشر

 لخ. إتف المحمولة وصور األقمار االصطناعية الهوا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تقنيات جديدة اللتقاطها وحفظها وكما تتطلب تكنولوجيا "البيانات الكبيرة" هو مصطلح يُستخدم لوصف البيانات الكبيرة من ناحية الحجم والسرعة والتنوع والمصداقية؛  18

 وتحليلها باإلضافة إلى استخدامها في تحسين اتخاذ القرار، وتقديم الرؤى واالكتشاف، والدعم واالستفادة التامة من العمليات.
 . 1فة للبيانات واردة في الملحق تفاصيل إضافية حول األنواع المختل 19
 بالمئة من البيانات المتاحة محددة على أنها غير منظمة. 90بناء لمجلة فوربس،  20
 تفاصيل إضافية حول بعض التكنولوجيات المتاحة إلدارة األنواع المختلفة من البيانات واردة في المالحق. 21
بما فيها صور األقمار  –انية يانات الجغرافية المكمثال على فاعل في هذا المجال هو "الرؤية المدارية" التي تستخدم التعلّم اآللي لتحويل مصادر متعددة من الب 22

إلى بيانات يمكن أن تستخدمها الجمارك لمراقبة التهريب عبر  –الصناعية، والمواقع الجغرافية على الهواتف المحمولة، والسيارات المتصلة، وبيانات انترنت األشياء 
 ./http://orbitalinsight.com المثال:الحدود، على سبيل 
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ات وصحتها، توافرها إلى عدد من المعايير، بما فيها مصداقية البيان ااستناديجب تقييم مصادر البيانات المحتملة للجمارك عند تحديدها، 

 لخ. إواتساقها مع مرور الوقت وفيما بين المصادر، حسن توقيتها، وقدرتها على دعم التحليالت الخاصة بالجمارك 

 حفظ المعلومات وإدارتها  2.2

أن تقوم بها الجمارك للتعامل مع البيانات. حاليًا، تستخدم معظم وكاالت  يُعتبر التقاط أو تقييم وتنظيم البيانات الخطوة األولى التي يجب

لحفظ البيانات المنظمة. غير أن مقاربات هذا المخزن التقليدي ال تستفيد من  23التقليدي )EDW (الجمارك بيئات مخزن بيانات المؤسسة

 .24لمختلفةاإلمكانية التامة للبيانات ألنها غير مناسبة إلدماج مصادر البيانات ا

البيانات غير  أظهرت نتائج استطالع منظمة الجمارك العالمية أّن العديد من وكاالت الجمارك تواجه تحديات في حفظ الكّم الهائل من

ات إضافية غير تلك المنظمة التي تولّدها أو تجمعها من مصادر خارجية. الواقع أّن إدارة البيانات غير المنظمة يفرض على الجمارك تحدي

جاع البيانات ذات التي تفرضها إدارة البيانات المنظمة. تتضمن التحديات األساسية مقدرة الحفظ الضخمة الالزمة، صعوبة تقييم أو استر

 الصلة، والكلفة.

ارك أن تعتمد مكن للجميمن أجل تخطي هذه التحديات ولتلبية الحاجة المتزايدة لحفظ مختلف أشكال البيانات وتقييمها من أجل اتخاذ القرار،  

 على الحوسبة السحابية إذا كانت خوادم الحفظ الخاصة بها غير كافية أو غير مالئمة. 

تُبنى الحوسبة السحابية حول سلسلة من األجهزة والبرمجيات التي يمكن الولوج إليها عن بعد عبر أي متصفح ويب. في العادة، يتشارك 

 .25ا ويتم مركزة جميع البيانات عن بعد بدل حفظها في األقراص الصلبة للمستخدمينالعديد من المستخدمين التطبيقات ويعملون عليه

ن هما: األمن تجدر اإلشارة إلى أن حفظ بيانات الجمارك في بنية تحتية عامة قائمة على الشبكات تزيد المخاوف في مسألتين أساسيتي

ارة التحّكم بخصوصية ال أنه يُشّكل خطًرا أمنيًا أكبر قد يؤدي إلى خسوالخصوصية. على الرغم من كون السحابة العامة خياًرا أقل كلفة، إ

ظ السحابي الخاص بيانات الجمارك، حيث أن عملية الوصول إلى البيانات ال تخضع إلدارة الوكالة. ثمة خيار آخر يتمثل في استخدام الحف

 لبيانات الكبيرة. ه في الوقت عينه يزيد كلفة مشاريع تحليل االذي يقّدم بيئة أكثر أمانًا ويبقي البيانات المهمة داخل المنظمة، لكن

 يبدأ حفظ البيانات من خالل تحديد أي نوع من البيانات هو األكثر قيمة للمنظمة لجمعها وتحليلها. تتم عملية الحفظ على خطوات ثالث هي:

ينة ينبغي تحديدها في إطار حوكمة البيانات التي ، والحفظ. يجب أن تتبع هذه الخطوات مبادئ مع27، التحويل26الحصول على البيانات

ض تحتاج كل وكالة جمارك وجوده من أجل التأكد من حفظ البيانات ومعالجتها وفقًا لألنظمة المرعية، تأمين الحماية لها من الفقدان، التعر

 لهجمات الجريمة السيبرانية، أو التسّرب.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ضمن الطرق التقليدية لحفظ البيانات المنظمة واسترجاعها البيانات العالئقية، مخازن البيانات المرّكزة، ومخازن البيانات.تت 23
 .1تفاصيل إضافية حول حلول الحفظ المختلفة واردة في الملحق  24
 بة. شبكة الحفظ وتحديات الخادم. جيسيكا سكارباتي، تحليل البيانات الكبيرة في السحا 25
 ل.الهدف الرئيسي من امتالك البيانات هو قراءة البيانات التي تقّدمها قنوات التواصل المتنوعة، بمختلف الترددات، األحجام، واألشكا 26
   .بياناتخزن المعدة البيانات أو تهدف مرحلة التحويل إلى نقل البيانات، تنظيفها، تقسيمها، ترجمتها، دمجها، تصنيفها وإقرارها قبل تحميلها في قا 27
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توافر البيانات، تتضمن عملية إدارة البيانات الناجحة تدابير متعلقة بجودة البيانات واإلشراف عليها. مع اإلقرار باإلضافة إلى التأكد من 

توصية تضع مبادئ إرشادية لجودة  2015في العام  28بأهمية جودة البيانات في مصداقية نتائج التحليل، تبنّى مجلس التعاون الجمركي

 البيانات. 

 بشكل عام من خالل الخصائص اآلتية: تظهر جودة البيانات 

 الشمولية: يجب ربط جميع البيانات ذات الصلة من جميع المصادر الممكنة؛  لاالكتما / 

 ئية أو الدقة: يجب أن تكون البيانات واضحة وصحيحة ومتّسقة، مع إصالح مشاكل البيانات الشائعة مثل األخطاء اإلمال

 ؛ االختصارات

  إمكانية الوصول إليها: يجب أن يكون الوصول للبيانات متاًحا عند الطلب؛ 

  .الوقت المناسب: يجب أن تكون البيانات الموجودة حاليًا متاحة 

ات نشاطاً إلدارة يُعتبر وضع نماذج للبيانات إحدى النشاطات ذات الصلة التي تساهم في تحسين جودة البيانات. يُعّد وضع نموذج للبيان

 ي حاجات المنظمة. يانات يساعد في تقليص التكرار والتأكد من أّن أنظمة المعلومات تلتقط وتحفظ بالفعل البيانات الصحيحة التي تلبالب

أداة قوية لتستخدمها الجمارك في وضع   WCO Data Model (DM)في هذا السياق، يمكن اعتبار نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية

تضمن تفاصيل، لكل مجال على حدة، حول مجموعات البيانات التي تحتاج لحفظها في قاعدة بياناتها. يضمن نموذج ي 29معجم للبيانات

 البيانات لمنظمة الجمارك العالمية جودة البيانات من خالل وضع متطلبات البيانات بعناية وتحديثها بشكل دوري لتلبي الحاجات اإلجرائية

 والعبور. واالستيرادعبر الحدود مثل الجمارك، مراقبة عمليات التصدير والقانونية للوكاالت التنظيمية 

لمعلومات والبيانات . يحّدد هذا المرجع الدولي خصائص اISO 8000كذلك يمكن التأكد من جودة البيانات من خالل التقيّد بالمعيار العالمي 

 ات والبيانات. التي تقّرر جودتها، تقّدم طرقًا إلدارة وقياس وتحسين جودة المعلوم

لى البيانات"( عثمة جانب آخر إلدارة البيانات مرتبط باإلشراف على البيانات. يتضمن ذلك تعيين شخص مخّصص أو بُنية معيّنة )"مشرف 

كما يحب  دة بشكل جيد.للتأكد من أن البيانات منظمة ودقيقة وجاهزة إلعداد التقارير، ومن أن التحليل والمسؤوليات عن إدارة البيانات محد

 وضع مخطط للبيانات المطلوبة من قبل األشخاص الذين يعرفون البيانات من وجهة نظر تقنية وجمركية على حّد سواء.  

جة لالستمرار في في حين طبّقت العديد من وكاالت الجمارك إجراءات محددة جيًدا لدمج البيانات وأمنها وخصوصيتها، تقّر جميعها بالحا

نات الذي سيتم ة البيانات، بما فيها اإلشراف على البيانات. يجب إدراج جميع هذه الجوانب في إطار حوكمة البياتحسين ممارسات إدار

 شرحه في القسم التالي. 

 عمليات وتكنولوجيا التحليل  2.3

لتحقيق النتيجة المرجوة. استناًدا إلى بعد حفظ البيانات، يأتي دور معالجة التحليل. تقّدم هذه العملية رؤى تتيح لمتّخذي القرار القيام بأعمال 

يمكن للجمارك تطبيقها وهي  30حاجات المنظمة وأولوياتها، ونوع الرؤية، ومستوى نُضج وظيفة التحليل، ثمة أربعة أنواع أساسية للتحليل

 .   31والتنبؤي والتوجيهي يواالستطالععلى وجه التحديد التحليل الوصفي 

 

 

 

 

  

                                                           
 الرسمي لمنظمة الجمارك العالمية. االسممجلس التعاون الجمركي هو  28
 .1تعريف معجم البيانات وارد في الملحق  29
 للحصول على معلومات إضافية حول أنواع التحليل المختلفة. 6على الملحق  االطالعيرجى  30
 لفة في الجمارك.على كتيّب منظمة الجمارك العالمية حول تحليل البيانات للحصول على معلومات وأمثلة إضافية عن استخدام أنواع التحليل المخت االطالعيرجى  31
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نترنت، لوحات المتابعة / وسجالت قياس اإلنجاز، وتصّور مثل عملية إعداد التقرير / التحليل عبر شبكة اإلاستُخدم التحليل الوصفي 

البيانات، على نطاق واسع لفترة من الزمن، وتُعتبر أساس تطبيقات ذكاء األعمال التقليدي. إّن التحليل الوصفي يستند إلى نظرة رجعية 

 ويُظهر األمور التي حدثت سابقًا. 

راجع، التعلّم اآللي، يقترح التحليل التنبؤي األمور التي ستحدث في المستقبل. اعتُمدت وسائل وخوارزميات للتحليل التنبؤي مثل تحليل الت

هذه  عند استخدام ما هو إال تسمية أخرى للتحليل التنبؤي. ياالستكشافأو  ياالستطالعوالشبكات العصبية لفترة من الزمن. إّن التحليل 

 طلحات، فإنها تشير عادة إلى إيجاد عالقات في البيانات الكبيرة لم تكن معروفة في السابق. المص

 يُعتبر التحليل التوجيهي المستوى األخير في معالجة البيانات المحوسبة الحديثة، بعد التحليل الوصفي والتنبؤي. في حين يُظهر التحليل

وجيهي األمور التي يجب القيام بها. على سبيل المثال، يمكن أن يحّدد الحلول المثلى التنبؤي األمور التي ستحدث، يقترح التحليل الت

يجاد أنسب األوقات الممكنة لتحديد مواعيد إلتخصيص الموارد المحدودة، أي عندما يُستخدم التحليل التوجيهي لمساعدة الجمارك على 

 الكشف الفعلي على البضائع. 

ي. صحيح أنّه ثمة ارك العالمية أّن معظم اإلدارات الجمركية تعتمد بشكل أساسي على التحليل الوصفأظهرت نتائج استطالع منظمة الجم

استخدام التحليل التنبؤي وبذل جهود لتطبيقه، لكن ما زال الكثير من األمور التي يجب القيام بها. مع انتقاء الخيار حيال اهتمام متزايد 

عالجة كميات كبيرة من البيانات، استخدام الوقت الفعلي، أو ما يقاربه، البيانات، والتقاط جميع الصحيح لتقنية التحليل، يمكن للجمارك م

 أنواع البيانات المتاحة لتحسين العمليات واالستراتيجيات التنظيمية. 

ئية، المجموعات األكثر تستخدم بعض وكاالت الجمارك تحليل البيانات لتحسين استهداف الخطر عبر تحديد، باالستعانة بالبيانات اإلحصا

لي احتمالية سواء لالنتشار أو للتعرض للمخاطر. في هذا السياق، تُستخدم البيانات إليجاد روابط بين األحداث والمجموعات المعنية، وبالتا

 . االحتماليةتُسّهل استهداف الخطر بناء على تحليل 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 سير عمل ُمبسّط لتحليل البيانات :3الصورة 
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 البيانات 
التصّور وتفاعل 

م   الُمستخد 

 إدارة البيانات 

 قبل المعالجة  -
 التصفية  -

 التجميع  -
 التحويل  -
 مهام البيانات األخرى  -

 تحليل النتيجة

الوصف، والتوقع  -

 والتوجيه
 تقييم األثر  -

 وضع نماذج البيانات 

 تقدير النموذج  -
 اعتماد النموذج  -

 تسجيل النموذج -
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المعرفة والرؤى  ( الستخراجPython( أو )Rيتم تحليل البيانات عموًما من خالل تطوير لوغاريتمات باستخدام أدوات تحليل البيانات مثل )

 (ML) مثل التعلّم اآللي (AI) ياالصطناعمن أدوات الذكاء  ةاالستفادمن أنواع البيانات المختلفة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لتحليل البيانات 

 لتصنيف البيانات والتنبؤ بها.  (DL) أو التعلّم العميق

 

مة لحّل مشكلة معينة. يستخدم إّن التعلّم اآللي، في أبسط أشكاله، هو إمكانية اآلالت على التعلّم من التجارب السابقة باستخدام البيانات القدي

رات )أبعاد( إدخال إلعداد نموذج )رياضي( واحد أو أكثر يشّكل قاعدة إعطاء النتيجة المرجوة مع استخدام مؤشالتعلّم اآللي لوغاريتمات 

ب إلعطاء النتيجة بدل التنف  يذ المبرمج للوغاريتم.البيانات. هذا هو الفرق األساسي بينها وبين أي برنامج حاسوب حيث يُستخدم نموذج مدرَّ

 

قع، ومع إمكانية وا. في ال)RPA(32دمج أنواع التحليل المختلفة أو إشراك التعلّم اآللي في المكننة اآللية للعملياتلي البيانات كما يمكن لمحلّ 

لية مكننة أي عملية يدوية، ما دام إجراء التشغيل الواضح متاًحا، يمكن للجمارك أن تمكنن العمل المتكّرر والروتيني باستخدام المكننة اآل

. هذه هي الحالة على سبيل المثال عند دمج عملية التعّرف االصطناعيعمليات الذكية المتقدمة من خالل أدوات كالذكاء للعمليات أو مكننة ال

مع نظام آلي لإلنذار واإلشعار من أجل إعالم مسؤول الجمارك عن وجود مواد  االصطناعيعلى صور األشعة السينية الُمستعينة بالذكاء 

 غير شرعية. 

 

ين نقاط ن هذين الحلّ مر باختيار أداة تحليل البيانات، يمكن للجمارك استخدام حلول تجارية أو من مصدر مفتوح. إن لكّل معندما يتعلق األ

نها مختبرة ومصادق قوة ونقاط ضعف. اإليجابية الرئيسية الستخدام األدوات التجارية هي أنها أكثر نُضًجا من أدوات المصدر المفتوح لكو

ظمات عدة بشكل السلبيات الرئيسية تتمحور بشكل أساسي حول الكلفة ومستوى المرونة المنخفض. بالنتيجة، تدرس من عليها وموثّقة. أما

 متزايد خيارات المصدر المفتوح لمعالجة البيانات. 

 

ا. وتقّدم مرونة عوائق الدخول لها واستخدامه ، األمر الذي يقلّل بشكل ملحوظ( مجانًاPython( و)Rتتوافر أدوات المصدر المفتوح مثل )

توح وسائل التكنولوجيا كاملة لطريقة استخدام األدوات والبيانات. باإلضافة إلى ذلك، وبسبب طبيعتها الُمجتمعية، تتصّدر حلول المصدر المف

ل في قدرة أي شخص وات المصدر المفتوح تتمثّ نترنت. غير أنّه ثمة سلبيات ألدالمتطورة وتقّدم وثائق ونماذج أسئلة وأجوبة على شبكة اإل

ر وإضافة أي الذي تحتاجه عملية تطوي عن العمل الكبير على المساهمة فيها من دون ضمان جودتها أو إجراء اختبار مسبق لها، فضاًل 

 مقدرة معقّدة جديدة. 

 

متع بهذه المؤهالت، وبما أّن معظم وكاالت الجمارك ال تت( في أنها تتطلّب مهارات البرمجة. Python( و)Rتتمثّل عيوب التكنولوجيات مثل )

مهارات البرمجة. يشار  واإلفالت والتي ال تحتاج إلى طلتقاااليمكن لها أن تختار امتالك تكنولوجيات تحليل البيانات الُمستندة إلى روابط 

 لتصّور.         إليها بشكل عام على أنها تكنولوجيات تحضير بيانات الخدمة الذاتية والتحليل وا

 

تراتيجيًا للجمارك يُعتبر تبنّي أدوات المصدر المفتوح، سواء كان بهدف تخفيض التكاليف أو تطوير معرفة المحلّلين وذكائهم، خياًرا اس

 لتطوير منتجات تحليل البيانات واالستفادة من الموارد المتاحة.  

 

بمقدرة  فاالستخفاإلجراء التحليل. صحيح أنّه لطالما جرى  Excelتخدام تطبيق باإلضافة إلى أدوات المصدر المفتوح، يمكن للجمارك اس

على التحليل لوقت طويل، إال أنه ما يزال شائعًا للغاية بين المستخدمين ومحلّلي األعمال على حدّ سواء، بما في ذلك استخدامه  Excel تطبيق

قادر على معالجة مليون سطر من البيانات واستخراجها من أي قاعدة بيانات أو منتج ذكاء  Excel. إّن تطبيق 33في تحليل البيانات الكبيرة

 األعمال، كما أن لديه أوجه تحليلية قوية. فضاًل عن إمكانية إضافة وظيفة تحليل إضافية من طرف ثالث. 

 
 

 

 

                                                           
 لسير العمل التنظيمي. الستباقيةاوالمتمثّل في التحويل الرقمي والتنسيق واإلدارة  )BPA(هي وسيلة تحقيق المعالجة اآللية لألعمال  )RPA (المكننة اآللية للعمليات 32
 .  ) 2012Information Week Research Report( (2012كذبات عن تحليل البيانات الكبيرة". تقرير البحث األسبوعي للمعلومات ) تهيلي: "سم  33
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من المميزات إضافية.  ، حتى وإن قّدمت أطراف ثالثة العديدال يوصى به لدعم عمليات علم البيانات Excelغير أن ُكثُراً يعتقدون أّن تطبيق 

عض المشاكل (. ترتبط بPython( أو )Rأداة تختلف اختالفًا جذريًا عن لغات البرمجة مثل لغة ) Excelويعود السبب وراء ذلك إلى كون 

اط مع الخلفية، اإلصدارات، ، قابلية التكرار، فّك االرتبفي علم البيانات بالتعاون، األمن، سالمة البيانات Excelالمترتّبة عن استخدام تطبيق 

 والتعقّب.  

 

ام وتلك المتعلقة بالتعلّم عيعتمد بناء أو تحسين قدرات التحليل على إمكانية الجمارك في االستخدام األمثل لتكنولوجيات التحليل المتاحة بشكل 

نيع اآلالت بقدرات صل مؤخراً في الخوارزميات وقوة المعالجة التي أتاحت تصاآللي والتعلّم العميق بشكل خاص، ال سيما مع التقّدم الحا

 تحليل غير مسبوقة. 

 

مليات ذكاء األعمال. عندما تكون قدرات التحليل الداخلية محدودة، يمكن للجمارك استخدام تكنولوجيا السحابة إلجراء تحليل البيانات أو ع

ى سحابة خاصة نترنت. يُطبّق التحليل السحابي، مثل الحوسبة السحابية، علعلى شبكة اإل يتم ذلك من خالل نظام برمجة تستضيفه منصة

 سحابة.  أو عامة. تستخدم بعض المنظمات النموذج المختلط الذي يُبقي بعض الوظائف داخل المنظمة في حين ينقل وظائف أخرى إلى

 

يقّدم معها البائع العتاد،  ،software-as-a-service (SaaS) كخدمة – فيما يتعلق بالتحليل، تتوافر الخدمات السحابية على شكل برمجة

يق )على سبيل المثال برنامج التطبيقات، نظام التشغيل، والتخزين. يُحّمل المستخدم البيانات ويستخدم برنامج التطبيقات سواء لتطوير تطب

 تقرير( أو ببساطة معالجة البيانات باستخدام البرنامج )على سبيل المثال تصنيف أو وضع مالمح المخاطر(. 

 

 لخيارات السحابية ااستخدام الحوسبة السحابية أو التحليل السحابي، يجب أن يحقق مدراء الجمارك التوازن بين جدوى التكلفة لمختلف  عند

 فيماًصا وبين حماية بيانات الجمارك. يتطلّب ذلك من جانب الحكومات / الجمارك تطوير سياسة حوسبة سحابية وإطار تنظيمي، خصو

 م وأمن البيانات. يتعلق بموقع الخاد

 

بهدف المساعدة في تقّدم جدول أعمال تحليل البيانات في الجمارك، تخطط منظمة الجمارك العالمية لتأمين منصات تحليل البيانات )خوادم 

وادم بشكل في مقاربة تدريجية، لتزويد األعضاء بإمكانية الوصول إلى خوادم مجّهزة بمقدرة حاسوبية عالية. سوف تُستعمل الخ 34سحابية(

نترنت، وتبادل أساسي لتحليل البيانات المتعلقة ببحث تعاوني وطني / إقليمي، وأخيًرا للعمليات مثل مراقبة بيانات األسعار على شبكة اإل

 بيانات التجارة غير المشروعة وبيانات التجارة المتماثلة. 

 

الردود على  . إنّ 35مارك تطوير واستخدام هندسة معمارية مرجعيةمن أجل اختيار أدوات وتكنولوجيا التحليل األكثر مالءمة، يمكن للج

تحسين فهم الجمارك بأن تصميم هندسة معيارية مرجعية كاملة للمشاريع لاستبيان منظمة الجمارك العالمية سلطت الضوء على الحاجة 

 المتصلة بالبيانات كافة هو أمر حاسم للنهوض بأجندة التحليل.

 

ها بواسطة التحليل. من التكتيكية واالستراتيجية التي يجب تلبيت االحتياجاتي على تحديد سالبيانات يعتمد بشكل رئي ل تحليلاختيار حلو إنّ 

على بيانات وخصائص  إلى أهداف تحليلية قابلة للقياس. أخيًرا، يجب أن تختار المنظمة أداة لتأمين الحصول االحتياجاتثم يتم تقسيم هذه 

 وضع التقارير المساعدة على تحقيق أهداف التحليل.

 

م تقييم أدائه. يساعد ن المهمعند تطوير منتج التحليل، تبرز عندئذ الحاجة لنشره. على الرغم من ذلك، وقبل البدء بالنشر النهائي للنموذج، 

تار في العمل مستقبالً لتحقيق يتعلق بدقة تنبؤاته ويحدد مدى فعالية النموذج المخ فيماالتقييم على ايجاد أفضل منتج تحليل يمثّل البيانات 

 األهداف المرجوة من تطويره. 

 

 

                                                           
ريب الالزم، بما في ذلك كيفية الخوادم السحابية وتزويدهم بالتدإّن المبادرة مرهونة بتوافر التمويل. قد تتم دعوة األعضاء أصحاب الطلب للمشاركة / الوصول إلى  34

 االتصال بمختلف حقول الخوادم السحابية.
 .1تعريف الهندسة المعمارية للبيانات وارد في الملحق  35
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، البيانات التي يتضمنها، والجوانب المختارة للتحليل، يعّد تقييم النموذج في األساس عملية مستمرة إلعادة فحص الخوارزميات المستخدمة

حيحة باإلضافة إلى المراقبة الدائمة لدقة أداء النموذج في بيئة جمركية واقعية. يتم احتساب األداء ومقارنته من خالل اختيار المقاييس الص

 . 36التي تقيس بالفعل مدى نجاح النموذج في تحقيق األهداف الشاملة للمنظمة
 

في عملية التحليل. من المهم جًدا اختيار أفضل أدوات ووسائل وضع التقرير التي تلبي التالية تبر تقديم نتائج التحليل الخطوة األساسية يُع

ة من خصائص تحليل البيانات تتيح إمكانية تصّورها  متطلبات المنظمة. كما في ذكاء األعمال التقليدي، يُعتبر وضع التقرير خاصية مهمًّ

، مراقبة المعلومات في الوقت الفعلي، التحذيرات والمؤشرات األساسية لألداء، 37ة مفيدة، على سبيل المثال من خالل تصّور التقاريربطريق

 لدعم العمليات اليومية والمساعدة على اتخاذ قرارات تستند إلى الوقائع. 

 

تخاذ اإلجراءات المستخدمين من فهم أفضل لمنتجات التحليل وا قد يتخذ تصّور البيانات شكل قوائم، خرائط، ورسوم بيانية أخرى لتمكين

، ام والنصوصداول األرقستثناءات بطريقة أكثر وضوًحا من ج، واالتاالتجاهاالمناسبة. في الواقع، تنقل الرسوم البيانية للبيانات األنماط، 

 أكثر لنقل النتائج. مة ئمالبالتأكيد ثمة أوقات تُعتبر النصوص والجداول طريقة غير أنه 

 

في الوقت الفعلي بمرور  إّن مراقبة البيانات في الوقت الفعلي هو تسليم تدفّق المعلومات المحّدثة بشكل متواصل. مع تتبّع مراقبة البيانات

غذية راجعة سريعة إلى م تالزمن، يمكن أن تكشف الجمارك وتتنبأ باالتجاهات واألداء. إّن إمكانية إجراء التحليل على البيانات الحية وتقدي

 على سبيل المثال.  لاالحتياالنظام قد يُستخدم في ردع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   

                                                           
 .6نظرة عامة للمقاييس المختلفة لتقييم نماذج التنبؤ واردة في الملحق  36
 لالتجاهات واألنماط المتّبعة تقرير تصّوري يقّدم تحليالً  لىمثااًل ع WCO Illicit Trade Report (ITR) لمنظمة الجمارك العالميةيُعتبر تقرير التجارة غير المشروعة  37

 في المخدرات، التبغ، السجائر، فرض تطبيق حقوق الملكية الفكرية، األمن، الحماية البيئية واإلرث الثقافي.
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 وكيف يمكن تطوير إطار خاص بها؟  القسم الثالث: لماذا تُعتبر حوكمة البيانات مهّمة،

ف حوكمة البيانات على أنها "إطار حقوق ومسؤوليات اتخاذ القرار لتشجيع السلوك  . يرتبط ذلك 38المرغوب به في استخدام البيانات"تعرَّ

األدوار، المعايير والمقاييس التي  بتوافر بيانات المنظمة، إمكانية استخدامها، دمجها، أمنها، خصوصيتها وإلغائها، ويتضمن العمليات،

 الفعال والكفوء للبيانات. ماالستخداتضمن 

 يتضمن هذا التعريف ثالثة عناصر أساسية هي اآلتية: 

 قواعد إدخال البيانات والحفاظ عليها؛  .1
 تطبيق هذه القواعد بما فيها اإلجراءات والمسؤوليات؛  .2

 اعد. إدارة البيانات من قبل المستخدمين داخل الجمارك الذين يعملون على البيانات وفق هذه القو .3

عًا، مع ظهور أطر أّن حوكمة البيانات والتحليل ما تزال تشّكل أزمة للجمارك. كان ذلك أمًرا متوق عاالستطالمن ناحية الحوكمة، أظهر 

 تحليل البيانات. لجهةج الحوكمة في منظمة ما عندما تصل إلى مستوى معيّن من النض

ية. في غياب هذه العمليات التقن إلى نشري معايير لتطوير التحليل، باإلضافة حاجة وكاالت الجمارك لتطوير وتبنّ  عاالستطالكما أظهر 

 المعايير، قد ال يمكن دمج نتائج التحليل بشكل جيد في عملية اتخاذ القرار على جميع المستويات في المنظمة. 

رز الحاجة إلى لتعاون بشكل أكبر، وتبإلى اسؤولو الجمارك في مختلف الوحدات مع النمو السريع لوظيفة التحليل في الجمارك، يحتاج م

ار حوكمة على منتجات التحليل. لذلك، يصبح من الضروري تطوير إط داالعتماتطوير عمليات جديدة، كما يحتاج المدراء إلى زيادة 

 لمعالجة هذه المشاكل. 

( يتمحور حول ست 4)الصورة   (DGF)إطار حوكمة للبيانات  Data Governance Institute (DGI)اقترح معهد حوكمة البيانات

مية التي يدعمها ( السياسة، المعايير واالستراتيجية )على سبيل المثال، سياسات البيانات الرس1جوانب أساسية لحوكمة البيانات هي: )

( الخصوصية، 3بة(، )( جودة البيانات )على سبيل المثال معايير الجودة وأنظمة المراق2المشرفون على البيانات متعددو الوظائف(، )

المعمارية والدمج  ( الهندسة4واألمن )على سبيل المثال برامج خصوصية البيانات واالمتثال لها وأمنها بتكليف من اإلدارة(، ) لمتثااال

سبيل المثال على )( مخازن البيانات وذكاء األعمال 5)على سبيل المثال ربط احتياجات البيانات بالهندسة المعمارية وتحديات الدمج(، )

 على دعم إداري(.  ( دعم اإلدارة )على سبيل المثال برامج البيانات التي ترّكز على الحصول6عمال(، و)برامج مخازن البيانات وذكاء األ

نات ( أحد عشر اختصاًصا أو فئةً لحوكمة البيا11غير أنه، وحتى يومنا هذا، يتمحور واحد من أكثر أُُطر حوكمة البيانات شمولية حول )

 : 39هي اآلتية

 بولها، تقليلها أو نقلها؛ : وسيلة يمكن من خاللها تحديد المخاطر، تصنيفها، تحديد كميتها، تجّنبها، قواالمتثالإدارة مخاطر البيانات  .1

تولّدها لقصوى التي من خاللها تصنيف أصول البيانات وتحديد كميتها لتمكين المنظمة من تحقيق القيمة ا عملية يمكنتوليد القيمة:  .2

 أصول البيانات؛

ية لحوكمة البيانات البُنى التنظيمية والوعي: مستوى المسؤولية المشتركة بين األعمال وتكنولوجيا المعلومات، واإلقرار بالمسؤول .3

 على مستويات اإلدارة المختلفة؛ 

المراقبة صول، تقليل الخطر، واإلشراف: نظام مراقبة الجودة مصّمم لضمان الرعاية الحضانية للبيانات من أجل تعزيز األ .4

 التنظيمية؛ 
 السياسة: التعبير الكتابي عن السلوك التنظيمي المرجو؛  .5
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 ارها وحفظها؛ إدارة جودة البيانات: الوسائل المستخدمة لقياس، تحسين، المصادقة على جودة البيانات وسالمة إنتاجها، واختب .6

 ائها؛ ، حفظها وإلغاستخدامهاإدارة دورة حياة المعلومات: مقاربة منهجية قائمة على السياسة من أجل جمع المعلومات،  .7
 ل البيانات؛ أمن المعلومات وخصوصيتها: السياسات، الممارسات والمراقبة التي تستخدمها منظمة ما لتقليل الخطر وحماية أصو .8
ة أمام المستخدمين نظمة وتطبيقات البيانات المنظمة وغير المنظمة التي تجعل البيانات متاحهندسة البيانات: التصميم الهندسي أل .9

 المناسبين؛ 
: الطرق واألدوات المستخدمة في وضع تعريفات داللية مشتركة لمصطلحات األعمال وتكنولوجيا 40التصنيف والبيانات الوصفية .10

 المعلومات، نماذج البيانات، والمخازن؛ 
 عالية حوكمة البيانات. فمات التسجيل والتبليغ: العمليات التنظيمية لمراقبة وقياس قيمة البيانات والمخاطر باإلضافة إلى تدقيق معلو .11

 

                         

  

 (DGI): مكّونات إطار حوكمة البيانات، كما حّدده معهد حوكمة البيانات4صورة 

 

ءات التنفيذ، عند إعداد إطار الحوكمة، تتمثّل الخطوة األولى في تحديد مهام حوكمة البيانات، مع وضع أهداف مرّكزة وواضحة، إجرا

البيانات مفهومة بشكل  مقاييس الحوكمة، وتدابير األداء. تتمحور الخطوة الثانية حول إعداد اإلرشادات، المتطلبات والعمليات للتأكد من أن

 خصوصية البيانات.  راالعتباوثوقة، يمكن الوصول إليها، وآمنة. كما يجب األخذ بعين صحيح، م

شكل أساسي أثار مجتمع الجمارك خالل العديد من اجتماعات منظمة الجمارك العالمية مسألة خصوصية البيانات وأمنها. يُعنى ذلك ب

 للجمارك بجمعها، والتدابير الوقائية الضرورية لكيفية استخدامها.  يُسمحبالبيانات التي يجب أن 
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على الرغم من وجود عالقة وثيقة بين أمن البيانات وخصوصيتها، إال أنه ثمة فروقات واضحة بينهما. يشير أمن البيانات إلى كيفية حماية 

التي تساعد على ضمان سرية البيانات وسالمتها وتوافرها، في حين تتمحور وكاالت الجمارك لبياناتها، بما فيها التدابير الوقائية التقنية 

 خصوصية البيانات حول استخدام وحوكمة البيانات الشخصية. 

 

                            

 : خصوصية البيانات مقابل أمن البيانات5صورة 

 

الخاصة التي تتضمن عادة البيانات التي يجب جمعها، كيفية جمعها عند التعامل مع خصوصية البيانات، يجب أن تحّدد الجمارك سياستها 

بطريقة شرعية، ومدة حفظ هذه البيانات.  اأو حفظهواستخدامها، من سيتمكن من الوصول إليها، كيفية تبادلها، ما إذا كان باإلمكان جمعها 

ينبغي أن تمتثل لها المنظمة في جمعها للبيانات الشخصية يجب أن تشير السياسة كذلك إلى الموجبات التنظيمية الوطنية والدولية التي 

 وحفظها ومعالجتها.

المعيار المعتمد في إدارة خصوصية البيانات. يرتبط هذا المعيار بطريقة جمع المنظمة  ISO 27701 معيار على المستوى الدولي، يمثّل

للبيانات الشخصية ومنع االستخدام غير المشروع لها أو الكشف عنها. من وجهة النظر التنظيمية، يُعتبر نظام خصوصية البيانات العامة 

األوسع انتشاًرا واألكثر شمولية لخصوصية البيانات؛  التشريع Europe’s General data Privacy Regulation (GDPR)في أوروبا

 األوروبي.  االتحاد، لحفظ البيانات الشخصية لمواطني 2018وقد أُصدر في أيار/ مايو 

ية التي يمكن من أجل حماية البيانات، يجب تطبيق تدابير أمنية. يبدأ ذلك مع فهم نوع البيانات وتصنيفها بشكل صحيح. تتضمن التدابير األمن

 تطبيقها مراقبة الوصول إلى البيانات، تشفيرها، إدارة كلمات المرور، تحليل سلوك المستخدم، وكشف التهديد واالستجابة له. 

ً  البياناتتتواجد أصول  في سياق هدف محدد وتخضع ألساس قانوني معيّن. غير أنّه يمكن توقّع إعادة استخدام البيانات ألهداف متعددة  غالبا

يتعلق بحماية البيانات وسّريتها. يتطلب ذلك اتخاذ تدابير معيّنة للتأكد من خصوصية  مافيغير هدفها األولي. قد يكون لالستخدام الثاني تبعات 

 وأمن هذا النوع من البيانات. 

بيق مراقبة أمن المعلومات من المعيار الدولي الذي يصف أفضل ممارسة ألمن البيانات. إذ يقّدم اإلرشاد لتط ISO 27001 معيار يُعتبر

من أجل التوصل إلى برامج أمنية متناسقة وموثوقة. يرتبط المعيار بطريقة إبقاء المنظمة للبيانات دقيقة، متاحة، ويمكن الوصول إليها فقط 

 األشخاص المخّولين. 
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، يحب أن يخضع مسؤولو الجمارك للتدريب على حماية البيانات لكي يتمكنوا من فهم العمليات 41من أجل ضمان أمن البيانات وخصوصيتها

 واإلجراءات الضرورية للتأكد من جمع، تبادل، واستخدام البيانات الحساسة بصورة سليمة. 

ليهم هذه األدوار إخاص الذين ستُسند يُعتبر تعريف األدوار والمسؤوليات خطوة مهمة أخرى في إعداد إطار حوكمة البيانات. يجب على األش

لعمل حوكمة البيانات  فهم هذه المسؤوليات وتقبّلها. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تتكيّف هذه األدوار والمسؤوليات مع كيفية توقّع المنظمة

 في المستقبل. 

ماذا يجب القيام لم، متى يجب القيام بالتحليل، يتعلق بعملية التحليل، يجب أن يقّدم إطار الحوكمة توضيًحا حول األشخاص ومهامه فيما

مطلوب، وذات قيمة بالتحليل، وأي تكنولوجيا تحليل يجب استخدامها. يجب ضمان أن تكون التحليالت والتقارير دقيقة، متاحة، في الوقت ال

ليل، المصطلحات، ات لجميع تقارير التحإضافية للمنظمة. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يقّدم إطار الحوكمة تعريفات واضحة، معايير وسياس

نب التحسين مؤشرات األداء األساسية والحسابات، دورات إعداد التقارير ونشر المعلومات، كما يجب مراجعته بشكل دوري لتحديد جوا

 الممكنة. 

فة إلى ذلك، يتطلب يصال، وحّل المسائل التي قد تعيق إتمام مشاريع التحليل. باإلضاإكما ينبغي أن يتضمن إطار الحوكمة آليات لتحديد، 

 كية األخرى. هذ اإلطار آلية لتأمين الموارد الكافية لمشاريع التحليل ولموازنة األولويات بين مشاريع التحليل والمشاريع الجمر

ً  42يمكن تطوير إطار الحوكمة لهذه الغاية. يجب أن تشمل هذه اللجنة جميع األشخاص المعنيين بمن  من قبل لجنة تشكلها الجمارك خصيصا

فيهم كبار المدراء، خبراء تكنولوجيا المعلومات، محلّلي البيانات، وممثلين عن مختلف الوحدات الجمركية؛ كما قد تتضمن مجموعات 

 لخ(. إمختلفة تحّدد لها مسؤوليات معيّنة )تنفيذية، تقنية، 
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 القسم الرابع: ما هي البُنية التنظيمية األكثر مالءمة للتحليل؟

 

ّمة ثالثة نماذج لبُنى التحليل، يتعلق بتحليل البيانات. ث فيماتحّدد البُنية التنظيمية األدوار والمسؤوليات المميزة الموكلة لكل مجموعة أو فرد 

 هي المركزية والالمركزية والمختلطة. 

يجاد نماذج إبشكل عام، يعتمد وضع أي بُنية تحليل تنظيمية على مجموعة من األهداف. قد تؤدي األولويات المختلفة لهذه األهداف إلى 

 . تتضمن هذه األهداف اآلتي: 43تنظيمية مختلفة

  .دعم متّخذي القرار بالقدرات التحليلية 

  .توفير القيادة لمحللي البيانات، وإمكانية تبادل األفكار والتعاون في المشاريع في مختلف الوظائف بسهولة 

  يل. يتعلق بمشاكل وقرارات التحل فيماتعزيز شفافية التحليل في جميع أقسام المنظمة وسهولة الحصول على المساعدة 

  .وضع مقاربات، أدوات، وعمليات منهجية معيارية 

 ث وتبنّي ممارسات تحليل جديدة. البح 

  .تقليص كلفة تسليم نتائج التحليل 

  .بناء ومراقبة قدرات وخبرة التحليل 

يق مختلف الوظائف الخبرة والدعم العملي بشكل متناغم. يؤدي هذا الفر ،عندما تكون وظيفة التحليل مركزية، يقّدم فريق تحليل البيانات

يتعلق  وفيماانية، ثكما تكون هذه الوحدة مسؤولة عن تحديد اتجاه التحليل للمنظمة بالكامل. من جهة للمنظمة ويعمل على مشاريع متنوعة. 

وتُنشئ بيئة  بوظيفة التحليل الالمركزية، يعمل محلّلو البيانات ضمن مختلف وظائف ووحدات المنظمة. في هذه الحالة، تدير كل وحدة

 ولين عن تفسير البيانات التي يقّدمها هذا الفريق. البيانات الخاصة بها، حيث يكون المحلّلون مسؤ

لمنظمة وسهولة اتتمثّل اإليجابية األساسية من وجود فريق تحليل بيانات مركزي في توحيد أكبر لعملية وضع التقارير في مختلف وحدات 

سّهل المركزية كثيًرا تلتحليل البيانات. كما  في تطبيق سياسات حوكمة التحليل والبيانات، وفي الوقت عينه تبنّي مقاربة مؤسساتية وشمولية

آخر العتماد المركزية  توزيع المحلّلين على المشاريع مع اتباع أولوية استراتيجية، وهو األمر الذي ال توفّره أنواع البُنى األخرى. دافع

لغاء العمل المعنيين وإالمصلحة أصحاب من أوجه التآزر بين  ةاالستفاديكمن في كلفة مشاريع التحليل التي يمكن تخفيضها من خالل 

 المتكرر.

البيانات بشكل  غير أّن للمركزية سلبيات كثيرة من بينها انخفاض مستوى المرونة. إذ يستطيع مستخدمو البنية الالمركزية الحصول على

ن فهمهم العام من البيانات وتحسي أسهل وأسرع نظًرا لعدم اضطرارهم إلى الخوض في عملية داخلية طويلة. يتيح لهم ذلك تجربة المزيد

 وقدراتهم التحليلية. 

اضح ألهداف وظيفة التحليل من دون وجود فهم و رؤية، األداء، والسرعة. ال يمكن تحقيق رؤيةتكمن دوافع الالمركزية عموًما في ال

لمقام األول تتطلّب داء عملية تعاونية في اوأولويات مختلف وحدات ووظائف المنظمة. بنفس الطريقة أيضاً، يُعتبر تأثير التحليل على األ

مة قلق يتمثّل في عدم عماًل متعدد التخصصات. إاّل أّن تطبيق ذلك مهّدد عادة بالبيروقراطية التي تتسم بها المنظمة المركزية. أخيًرا، ث

 اخل المنظمة.دية الموافقة الطويلة إمكانية فريق التحليل المركزي على التعاون وتحقيق إنجازات بالسرعة المرغوبة، نظًرا إلى عمل

التحليل المركزية،  رقرق البيانات الالمركزية، من خالل التركيز على وظيفة واحدة في المنظمة، تميل إلى التمتع بتركيز أعمق من ف  إن ف  

ة تبنّي السلوك المتوقّع سهول البياناتيجابية تمكين محلّلي إبين المشاريع والجوانب. يمنح التركيز العميق  ةورمدااألمر الذي يسّهل أكثر ال

من أفضل  ةستفاداالوتحديد أوجه الخلل المحتملة في البيانات. غير أّن التركيز األوسع للفريق المركزي يمكن أن يساعد المحلّلين على 

 سام أخرى في المنظمة بشكل أسهل. الممارسات وتبنّي طرقاً من أق
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مختلطة. يتميّز هذا النوع من البنى بوجود تعاون  تنظيميةأعاله، تُفّضل بعض المنظمات اختيار بنية باإلضافة إلى المقاربات المذكورة 

متعدد التخصصات. تُعنى المركزية بحوكمة البيانات وهندستها، إدارة وصيانة التكنولوجيا الضرورية للتحليل، وتطبيق نتائجه مثل لوحات 

 .44يل التي تسّخر البيانات واألدوات تُعتبر المركزية من أجل تحقيق أفضل تأثير على أداء المنظمةالمتابعة والتقارير. غير أّن وظيفة التحل

جمارك تتم داخل قسم في حالة الجمارك بالتحديد، أظهر استطالع منظمة الجمارك العالمية أّن نشاطات تحليل البيانات في غالبية وكاالت ال

محلّلين العاملين في العديد من الحاالت، يجري تحليل البيانات من خالل جيوب محصورة من ال تكنولوجيا المعلومات. كما أظهر أيضاً أنه

 بوظيفة إدارة المخاطر. 

 تحتاج لمحلّلين في كل يُستخدم عادة نموذج الوظيفة الالمركزية عندما تكون المنظمة حديثة العهد نسبياً في التعامل مع التحليل أو أنها ال

ما سلبيته فتمكن في أنه أاتها. تتمثّل إيجابية هذا النموذج في تركيز نشاطات التحليل حيث يُعتقد أن الحاجة فيها أكبر. جانب من جوانب عملي

الوظائف لدعم التحليل  قد يحّد من إمكانية توسيع نشاطات التحليل إلى وظائف أخرى في المنظمة قد تستفيد أيضاً منها، وبالتالي افتقار هذه

 بذلك. وتأثّر أدائها 

نية مخصصة، في تحديد ببما أّن تحليل البيانات يُعتبر موضوًعا جديّدا على العديد من وكاالت الجمارك، قد تتمثّل الخطوة األولى قبل وضع 

فرصة إلطالق األشخاص العاملين في المنظمة الذين يتمتعون بقدرات تحليلية جيدة. عند تحديدهم، من المهم إعطاء هؤالء األشخاص ال

تغيير والمشاركة اريع تحليل والمساهمة فيها. إّن ذلك من شأنه أن يساعد على دفع أجندة التحليل وإحداث تقّدم سريع في مبادرات المش

 المتعلقة بالتحليل. 
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  القسم الخامس: ما هي مجموعة المهارات وفئات الموظفين الالزمة؟ 

 

المجال غير كافٍّ  يُقّر العديد من وكاالت الجمارك بالحاجة للتمتع بالكفاءات في مجال التحليل الوصفي. غير أّن امتالك مواهب في هذا

ت الصلة والملّمين الستخراج معنى من مختلف أنواع البيانات المتوافرة. تحتاج الجمارك إلى محلّلين يمتلكون كفاءات تحليل البيانات ذا

 د الذي يتّصف به عمل الجمارك من أجل إعطاء رؤى تنبؤية وتوجيهية. بالتعقي

 

ة للتطبيق. يعتمد هذا يتمحور عمل محلّلي البيانات حول اكتشاف األنماط والعالقات من كمية هائلة من البيانات وتحويلها إلى معلومات قابل

 الدور على نوع المنظمة ونُضج وظيفة تحليل البيانات. في سياق الجمارك، قد تتضمن مسؤوليات محلّل البيانات اآلتي: 

 لبيانات وقواعد البيانات؛ تصميم وصيانة أنظمة ا 

  جمع البيانات من مختلف المصادر وتنظيمها؛ 

 أدوات إحصائية وتحليلية لتفسير مجموعات البيانات؛  ماستخدا 

  تحضير تقارير تحليل لمستخدمي تحليل البيانات؛ 

  المساهمة في تطوير استراتيجية التحليل وسياسات حوكمة البيانات؛ 

  .تدريب وتطوير محلّلي بيانات مبتدئين والموظفين المهتمين 

 

حّدد المهارات إّن أداء هذا الدور يستوجب التمتع بمهارات متنوعة. حاول العديد من المنظمات تطوير إطار كفاءات تحليل البيانات ي

 ظيف، وتطوير مواهب التحليل.والمقّومات الالزمة لتنفيذ هذه األدوار بنجاح، بهدف دعم المنظمة في التخطيط، التو

أحد أفضل أطر كفاءة علم البيانات العامة المعروفة لوصف المهارات، المعرفة، الخبرة،  DATA TO DECISIONS CRC"45طّور معهد "

إلى دعم تطوير  والمقّومات الشخصية المتعلقة بالعمل في مجال علم / تحليل البيانات، بما فيها البيانات الكبيرة. يهدف إطار الكفاءات هذا

 القوة العاملة في تحليل البيانات، تسليط الضوء على المسارات المهنية، وتمكين التعرف على الكفاءات. 

 

ات، يحتوي كل جانب نعرض بنية إطار الكفاءات الُمقتَرح في الرسم البياني الوارد أدناه. يتضمن هذا اإلطار ثالثة جوانب أساسية للكفاء

 فاءات ذات الصلة، وهي اآلتية: منها على عدد من الك

 :الكفاءات المرتبطة بتنفيذ وإدارة مشاريع البيانات؛  دورة حياة حّل تحليل البيانات 

 :كفاءات مرتبطة على وجه الخصوص بالبيانات الكبيرة، التكنولوجيا، واألدوات؛  الجانب التقني 

 :ارة المشاريع. التي لديها غالبًا أهمية تنظيمية مثل إد يحدد أوجه الكفاءات المرتبطة بتحليل البيانات الجانب الجوهري 
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 : إطار كفاءة علم البيانات6الصورة 

 

ستعانة بخبراء من جميع القطاعات من أجل تطبيق تحليل البيانات مثل مهندسي البيانات، باإلضافة إلى محلّلي البيانات، تبرز الحاجة لال

. تحتاج وكاالت الجمارك، بناء 46ر البيانات، واختصاصيو تصوّ ناالقتصاديوعلماء البيانات، المحللون الكميّون، اإلحصائيون، الخبراء 

 ةاالستعانى تحديد ما إذا كان ثمة حاجة لتطوير الخبرات الداخلية أو إلمكانية على اعتبارات سياستها العامة وسياسة الموارد البشرية، إل

 المطلوب.  ملتوفير الدعبخبراء من الخارج 

 المشاركة واالستمرار 5.1

ل، باإلضافة يجاد المحلّلين المناسبين تتضمن قلّة توفّر موهبة التحليإإلى أّن التحديات التي تواجهها وكاالت الجمارك في  عاالستطاليشير 

بتوظيف مواهب تحليل، يبقى إيجاد  عاالستطالإلى وضع عملية توظيف. كما أظهر أنه في حين تهتم معظم وكاالت الجمارك التي شملها 

 أكثر المواهب مالءمة أمًرا صعبًا. 

أساسيًا أمام تحقيق الجمارك إمكاناتها الكاملة ، عائقًا عاالستطاليُشّكل النقص في ايجاد موظفين يتمتعون بالمهارات الالزمة، كما أشار إليه 

خبرة ذات صعب على الجمارك العثور على محلّلي بيانات يتمتعون بالي، 47في تحليل البيانات. نظًرا إلى الطلب الكبير على مهارات التحليل

 لمنظمة بطريقة فعالة. الصلة إلضافة قيمة ل

ت المنظمة، فضاًل عّما يزيد من فعاليتها وأدائها قبل إطالق عملية التوظيف. يجب على في خطوة أولى، من المهم أن تدرك الجمارك أولويا

توظيف واستبقاء مالئمة ومصّممة خصيًصا، تتضمن توصيفًا وظيفيًا واضًحا، للتمكن من جذب محلّلي  ةاستراتيجيالجمارك عندها تطوير 

 بيانات ذوي إمكانية تحليلية قوية. 

ان إضفاء الطابع المؤسسي على المسار المهني لخبراء البيانات من أجل استبقائهم. في الواقع، تُعتبر األدوار وفرص كما أنه من األهمية بمك

 نطبق كذلك على محلّلي البيانات.العمل الواضحة أمًرا بالغ األهمية لمشاركة واستبقاء جميع أنواع الموظفين وهذا األمر ي

                                                           
 6تفاصيل إضافية حول كتيّب وظائف علم البيانات واردة في الملحق  46
 .2020بحلول العام  %28زيادة الطلب على محلّلي بيانات بنسبة  IBM، توقعت شركة 2017في العام  47

  

 دورة حياة الحّل 

وضع، اختبار  رؤى األعمال  فهم البيانات 

 والتصديق 
تحضير البيانات  

 معالجتها سابقًا  و
المراقبة  فهم األعمال 

 والولوج 
 التوزيع 

 تحليل البيانات
 االستطالعية 

  تنظيف البيانات 
 تدقيق البيانات 
البيانات  كامتال 
 تحديد مصادر البيانات 

 التقديم ألصحاب
 المصلحة 

 تطوير رؤى
 األعمال 

النماذج  راختبا
 والمصادقة عليها 

 نماذج الوضع 

 معالجة البيانات بصورة
 مسبقة 

 تصميم حّل التحليل 

 تحديد نطاق المشروع 
 فهم األعمال 

 مراقبة النموذج
 والولوج إليه 

 توزيع النماذج 

 

 الجانب التقني 

 مهارات البيانات الكبيرة 

 أدوات تحليل البيانات 

 

 الجانب الجوهري 

 التفكير النقدي، حّل المشاكل  

 إدارة المشروع
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 تطوير الكفاءة  5.2

ن المهارات الالزمة ، ينضوي تحليل البيانات على استخدام خوارزميات وتقنيات تصّورية ومعتمدة على النماذج. كما تتضمبناء على ما تقّدم

ها بما يتالءم مع دعم إمكانية معالجة البيانات، التمتع بمهارات في الرياضيات واإلحصاء والبرمجة، والمقدرة على تفسير النتائج واستخدام

 ة. أهميتها، تحتاج مجموعة المهارات هذه إلى التطوير لتبقى على صلة بالتوجه االستراتيجي للمنظم القرارات. نظًرا إلى

تبنّى عدد قليل من وكاالت ي، يتّضح أّن غالبية وكاالت الجمارك ال تمتلك برنامًجا رسميًا لتطوير تحليل البيانات. عاالستطالبعد قراءة نتائج 

 الجمارك أو تبنّت في وقت سابق منهج تدريب رسمي لتحليل البيانات يتضمن التدريب أثناء العمل. 

للمنظمة والمشاكل  ةياالستراتيجمحللو البيانات قادرين على فهم األهداف  بهدف توفير رؤى مفيدة ودعم عملية اتخاذ القرار، ينبغي أن يكون

تحلى بها محللو البيانات التي تواجهها الجمارك باإلضافة إلى وضع إطار للحلول التحليلية المالئمة. تتراوح المعرفة الجمركية التي يجب أن ي

 إلى مجال المعرفة الالزم اإليرادات، التطوير التنظيمي، إدارة العمليات، وصوالً  ما بين اإللمام العام بجوانب التسهيل، اإلنفاذ، األمن، جمع

لمشغّلين االقتصاديين افي تطبيقات تحليل البيانات الخاصة مثل تصنيف النظام المنّسق، التقييم، إدارة المخاطر، التدقيق الالحق، وبرنامج 

 المعتمدين. 

ة التخصصات وتشمل مهارات تحليل البيانات األساسية وتكنولوجيا المعلومات، المعرفة الجمركية يجب أن تكون مبادرة تطوير المقدرة متعدد

عند تصميم هذه  48والمعرفة في مجال العمل، ومهارات التواصل. إّن سّر نجاح هذه المبادرات يكمن في االستفادة من مبادئ تعلّم البالغين

 نترنت. التعلّم وجًها لوجه، والدورات التدريبية عبر شبكة اإل البرامج، ودمج وسائل مثل التدريب أثناء العمل،

لتجريبي لمنهج تحليل اكما أنه من المهم إنشاء عالقات وشراكات قوية بين برامج التعليم األكاديمية والجمارك من أجل تعزيز جانب التعلّم 

طوير مقدرتها على ستراتيجية مع منظمة الجمارك العالمية لتالبيانات. فضاًل عن ذلك، يمكن لوكاالت الجمارك االستفادة من الشراكة اال

 تحليل البيانات عبر برنامج التدريب على تحليل البيانات المتاح. 

اإلحصائيين اس مثل تحاول بعض وكاالت الجمارك، من أجل بناء مقدرتها التحليلية الداخلية، تعيين مسؤولين يتمتعون بخبرات في مجال القي

وظفين عاملين في م، ومن ثم تصميم برنامج بناء المقدرة لتوسيع مهاراتها التحليلية. في حين تزّود وكاالت أخرى نتصاديياالقوالخبراء 

ئي. يمكن الحصول مجال تكنولوجيا المعلومات أو جمركيين يوّدون توسيع عملهم في تحليل البيانات، ببرنامج للحصول على شهادة بدوام جز

موظفي تكنولوجيا نترنت أو في العمل، وتحتاج إلى تقديم المهارات التي ستكّمل الخبرة الحالية لعبر شبكة اإلعلى برامج هذه الشهادة 

 المعلومات أو الجمارك و/ أو تقديم المهارات التقنية والتحليلية لموظفي الجمارك.

ن المهم أن تجري الجمارك سوء فهم التقارير المقّدمة، م ثمة جانب آخر يُعنى بالمقدرة على تفسير نتائج عمل التحليل بالشكل المالئم. لتجنّب

التحليل. كما يجب  البيانات، وذكاء األعمال لمتّخذي القرار ومستخدمي جاستخرادورات تدريبية أساسية للتحليل في مجاالت مثل اإلحصاء، 

تغيير الالزمة إلجراء ائج التحليل، ومهارات إدارة الأن يتضمن المنهج مهارات القيادة الالزمة للتمكن من تحديد حاجات التحليل وتطبيق نت

 تغيير فعال في الثقافة. 

  يقّدم الجدول التالي مثااًل عن برنامج تطوير المقدرة لتحليل البيانات الذي يمكن أن تطبّقه الجمارك:

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
تطور الشخصي والمشاركة في المبادئ األساسية لتعلّم البالغين هي: توجيه الذات، والتعلّم بالممارسة، وأهمية التدريب، واالستناد للخبرة، وممارسة المهارات، وال 48

 التخطيط والتسليم.
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  مسار مستوى المبتدئين مسار المستوى المتوسط مسار المستوى المتقدّم

 ةاالستفادإتقان مخططات   •

 التامة األساسية 

فهم أسس استخراج   •

 النصوص 

إجراء تحليل استشعار   •

 وإحساس اجتماعي 

 تطوير نموذج تنبؤي   •

 تطبيق خوارزميات التعّلم اآللي   •

تطوير تحليل الشبكات   •

  ةاالجتماعي

تعلّم أسس ومبادئ البيانات   •

 الكبيرة 

البيانات وفهم ز بعد التنقل في حيّ  -

 التوزيع

طوير تقنيات أساسية لوضع ت -

نماذج تحليلية الكتشاف األسباب 

 الجذرية

 

 

 

 تقني

 

 

 

 

 أهداف التعّلم 

نشاء برامج تحليل تعاونية إ -

 وناضجة 

 روع تحليل بالكاملإدارة مش -

 ليلية بناء قدرات تح -

علّم أفضل الممارسات لحّل ت -

 مشاكل التحليل
 

 غير تقني

 . معالجة اللغة الطبيعية 1

 . المحاكاة والبرمجة الخطية2

الكاملة من  ةاالستفاد. 3

مجموعة القاعدة والمنطق 

  الضبابي

. التحليل اآلني لبيانات 4

 نترنت األشياءإ

. الخوارزميات القائمة على 1

 اإلحصاء 

 . الخوارزميات القائمة على التعلّم 2

  ياالجتماع. نظرية الرسم البياني 3

 . ذكاء األعمال وتصّور البيانات 4

 . أسس تحليل البيانات 1

 . إدارة جودة البيانات2

. المهام والخوارزميات األساسية 3

 الستخراج البيانات

 . تكنولوجيا البيانات الكبيرة4

 

 

 

 

 المسار التقني 

 

 

 

 

 نماذج 

دورات 

 تدريبية 
 . إدارة مواهب التحليل 5

 التحليل زامتيا. بناء مركز 6

تنظيمية لدعم  تابتكارا. 7

 التحليل

 . إنشاء بيئة التحليل5

 . قيادة التحليل6

 . تقديم التحليل7

 . حوكمة البيانات والتحليل 5

 . إدارة مشروع تحليل 6

تحويل  / . تسييل البيانات 7

 البيانات إلى نقد

 

 

المسار 

 التنفيذي 

 البيانات بيانات منظمة  بيانات منظمة وكبيرة  نص غير منظم وبيانات كبيرة 

 

 المعياري لتحليل البيانات  COGNITRO  49 : برنامج تدريب كوغنيترو7صورة 

 

ريب وتطوير المسار قد تستدعي جميع هذه النقاط الواردة إحداث تغييرات أو تكييفها مع سياسة الموارد البشرية، بما فيها التوظيف، التد

 المهني. 

 

 بخبرات خارجية  ةاالستعان 5.3

ير أّن العديد من وكاالت . غلاالمتثاأّن تنفيذ مشاريع تحليل البيانات مع فريق داخلي يمنح مراقبة أكبر ويقلّل خطر عدم  مما ال شك فيه

خدمات من الخارج قّدمي مالجمارك قد تفتقر إلى الموارد لتحليل غالبية البيانات بمفردها. في هذه الحالة، يمكن أن تستفيد الجمارك من 

 نهم استخدام البيانات لتحليلها. يمك

                                                           
 .االصطناعيشركة أميركية تعمل في مجال تحليل البيانات والذكاء  هي )COGNITRO (كوغنيترو 49
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لية وتزّودها بمحلّلين من من الناحية العملية، قد توّظف الجمارك فريقًا مخّصًصا لتحليل البيانات لتنفيذ مشروع معيّن أو توّسع الفرق الداخ

 قبل مقّدم خدمات خارجي. 

، استخدم فريق عمل المشروع  بيانات )BACUDA (50لّلي بيانات الجمارك"بموجب مشروع بحث منظمة الجمارك العالمية "مجموعة مح

لجمركي من خالل التعلّم اآللي، االحتيال اجمركية مقّدمة من بعض األعضاء لتطوير خوارزميات في لغات المصدر المفتوح للكشف عن 

 .  51االصطناعيالتعلّم العميق، والذكاء 

 ة اآلتية: العوامل المهم راالعتباعند التفكير باالستعانة بمصادر خارجية أو شراكات في مشروع ما، يجب أن تأخذ الجمارك بعين 

 فهم الكفاءات والقيود األساسية: أ( 

بمقّدم خدمة  ةنااالستعمن الضروري التحقق من وجود محلّلين في وكاالت الجمارك يتمتعون بالمهارات المالئمة لتأدية العمل قبل 

 خارجي؛

 تحديد األهداف ومؤشرات التقييم مسبقًا: ب( 

بمصادر  ةاالستعانبمصادر خارجية لتنفيذ مشروع تحليل بيانات، يجب عليها تحديد الغاية من  ةاالستعانإذا قررت الجمارك 

ألدوار اهم تحدد بشكل واضح ا، أو مذكرة تفاتفاقيةخارجية والنتائج المتوقعة منها بشكل واضح. يجب توقيع بروتوكول، 

 والمسؤوليات مع الشريك المحّدد. 

 إيجاد الشريك الصحيح: ت( 

 ينبغي أن يفهم الشركاء الخارجيون مهمة الجمارك وغايتها وأن يتمتعوا بالخبرة والخدمات المالئمة؛  

 تخصيص فريق عمل إلدارة الشركاء الخارجيين: ث( 

 ؛  اف من قبل الجماركدارة واإلشربمصادر خارجية اإل ةاالستعانتتطلب 

 إيالء انتباه خاص ألمن البيانات وخصوصيتها: ج( 

البيانات  بمصادر خارجية مخاوف جديدة متعلقة بالخصوصية واألمن، لذلك من الضروري إدراج تدابير حماية ةاالستعانتولّد 

 سيصار إلى توقيعها.  اتفاقيةوأمنها في متن أي عقد أو 

 فة  إدارة المعر 5.4

مة مع نمو فرق التحليل تُعتبر إدارة المعرفة عملية منظمة ومنهجية تساعد المنظمة على استرداد التعلّم التنظيمي. تُعّد إدارة المعرفة مه

ة لمعرفة، باإلضافوعملها على كمية متزايدة من البيانات ونماذج التحليل. بالتالي، أصبح من الضروري إنشاء شبكة لتبادل المعلومات وا

لتعاون مع اآلخرين والتوسع إلى توحيد معايير وسائل العمل وحّل المشاكل. إّن ذلك بالغ األهمية نظًرا إلى أّن غالبية األفكار تنتج من خالل ا

 في األفكار الموجودة. 

قة في جميع أقسام عدم امتالك غالبية وكاالت الجمارك إرشادات مركزية لتبادل تفاصيل المساعي التحليلية الساب عاالستطالأظهرت نتائج 

 منظمة. المنظمة. أبلغ عدد قليل من الوكاالت عن امتالكه إرشادات إدارة المعرفة التي يمكن الحصول عليها في جميع أقسام ال

الخبرات التحليلية  مات التي بادرت إلى إنشاء منصة مركزية أو مخزن للتحليل بهدف تعزيز تبادليمكن أن تحتذي الجمارك بالعديد من المنظ

مها في إدارة المعرفة في السابقة وتشجيع التعاون المستمر. لتحقيق هذه الغاية، ثمة العديد من األدوات المعيارية الفعالة التي يمكن استخدا

   ن الخوارزميات، ومراكز التصّور. ، مخازSharePointجميع أقسام المنظمة مثل مواقع 

 

                                                           
50 "BACUDAتعني "أن تغير" باللغة الكورية. مجموعة محلّلي بيانات الجمارك و" هو اختصار ل 

في شمال مقدونيا( وفي المنتدى اإلقليمي لمقياس الدعم الكلي  2019تشرين األول / أكتوبر  24إلى  22)عقد من  14الـ PICARDتم تقديم نتائج أولية في مؤتمر  51

 في البرازيل(. 2019تشرين األول / أكتوبر  24إلى  23لمنظمة الجمارك العالمية حول تحليل البيانات )عقد من 
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كما يمكن للجمارك زيادة تبادل المعرفة في مجال تحليل البيانات من خالل تنظيم مؤتمرات وأنشطة بناء شبكات عالقات في جميع أقسام 

لي المنظمة لتعزيز الممارسات الجيدة، التعليم واالبتكار. إّن هذه األنشطة ومقدرة تحليل المعرفة المركزية تمّكن محلّلي البيانات، مسؤو

، الوكاالت الحكومية األخرى، وأصحاب المصلحة والشركاء من التعاون بشكل أفضل والعمل بفعالية أكبر لتطوير جدول أعمال الجمارك

 تحليل البيانات داخل المنظمة.   
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 القسم السادس: لماذا وكيف تُعتبر إدارة التغيير أمًرا أساسيًا؟ 

 

اهتمام معظم  عاالستطاليُعتبر تغيير الثقافة والسلوكيات أمًرا بالغ األهمية بالنسبة للجمارك لالستفادة من تحليل البيانات. أظهرت نتائج 

نها ، حيث تستند فيها القرارات إلى الوقائع التي يبيّ ”culture of evidence“ وكاالت الجمارك في تبنّي "ثقافة الدليل / قائمة على الدليل"

مشروع  التحليل من أجل زيادة فعالية المنظمة وكفاءتها. غير أّن تغيير الثقافة التنظيمية المرتبطة بكيفية اتخاذ القرارات يتخطى كونه تطبيق

 مجموعة أدوات جديد؛ إنه تنفيذ برنامج رئيسي إلدارة التغيير. 

فية نظًرا إلى صعوبة استيعاب األشخاص عموًما للتغيير، من المهم أن تحّدد الجمارك بصورة استباقية الحاجة التنظيمية لتغيير التحليل، وكي

 تأثير تبنّي تحليل البيانات على مسؤوليات كل شخص، وكيف يمكن للوكالة مشاركة الدعم في التطبيق الناجح لمبادرة تحليل البيانات. 

، موااللتزاالمتمثّلة في قوة اإلدارة العليا في القيادة  تلك دراسات عدة أّن أفضل استراتيجيات تعزيز الثقافة القائمة على البيانات هيوجدت 

 تعزيز ومشاركة ممارسات تبادل البيانات، زيادة إمكانية التدريب في مجال تحليل البيانات، ومشاركة فوائد اتخاذ القرارات استناًدا إلى

 بيانات. في حين ترّكز استراتيجيات إدارة التغيير األخرى على إلغاء الوسائل القديمة وربط المحفّزات والتعويض بالسلوكيات المرجوة. ال

بها من خالل شرح كيفية تأثير التغييرات  طاالرتباتتعلق إدارة التغيير أيًضا بترجمة التغييرات إلى مصطلحات تشغيلية يمكن للموظفين 

لألدوار، القدرات، الكفاءات وطرق العمل  داالستعدا، العمليات، المهارات وأهداف األداء. سيساعد ذلك الموظفين على يةعلى الهيكل القادمة

 الجديدة.

 إلى ثقافة البيانات على قبول موظفي الجمارك الجماعي لها على جميع المستويات. ذلك ال يعني أن يصبح لاالنتقاباإلضافة إلى ذلك، يعتمد 

موظف اإلنفاذ، على سبيل المثال، خبير إحصاء، بل أّن عليه / عليها أن يساهم / تساهم، من خالل اتباع أفضل الممارسات، التدريب، 

 والتتبّع، إلنجاح التغيير وجعل البيانات جزًءا من الثقافة التنظيمية إلنجاز عمله / عملها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. 

ماكن التي تواجه فيها الجمارك أكبر العوائق في تبنّي التحليل، وتأتي اإلجابة األكثر شيوًعا على هذه المسألة بـ تحديد األ عاالستطالحاول 

"دمج التحليل في العمليات". يمكن تحسين هذا الوضع إذا جرى إعادة هندسة عملية اتخاذ القرار في مختلف وحدات ووظائف الجمارك، 

ا على التحليل. ثمة خيار آخر يتمثّل في ربط االستراتيجيات بنتائج التحليل، باإلضافة إلى إعطاء األولوية لكي تصبح القرارات أكثر اعتمادّ 

 . والرؤية التنظيميةلطلبات التحليل التي تخدم األهداف 

شّجع األشخاص على بهدف إيجاد ثقافة تحليل البيانات، تحتاج الجمارك إلى تحسين تبادل البيانات والتحليل من خالل تطوير سياسات ت

بيانات العمل بطريقة أكثر تعاونية الستخدام البيانات بشكل فعال وتبادل نتائج التحليل بين أقسام المنظمة. من دون القيام بذلك، يبقى جمع ال

 وتسليمها محدوًدا، فضاًل عن وجود تأثيرات سلبية مترتّبة عنها تطال فعالية قدرات تحليل البيانات. 

. يمكن ءاالنتماى لتعزيز الثقافة القائمة على البيانات تتمثّل في تشجيع األشخاص على دعم بعضهم البعض وتطوير حّس ثمة طريقة أخر

 تحقيق ذلك عبر إجراء مناقشات مفتوحة، بما فيها من خالل عقد مؤتمر تحليلي سنوي يساعد الجميع على فهم أهمية تحليل البيانات وفوائده.

 غير رسمية تشّجع األشخاص على السعي واكتشاف فرص مخفية أو مشاكل بإمكانهم حلّها.  كما يمكن تشكيل مجموعات

كذلك قد تُصدر الجمارك كتيّبًا يشرح الفوائد ويقترح مجموعة توصيات لتحسين استخدام تحليل البيانات وتطبيقه. عندما يتشارك الجميع 

 واالبتكار. فاالكتشادي األفكار إلى للمجموعة، بحيث تؤ ءاالنتماطريقة التفكير هذه، يولد حّس 

م تتضمن الجوانب المعيّنة التي سيصار إلى مناقشتها، الحاجة إلى تأمين محفّزات للسلوك القائم على التحليل. من أجل ذلك، يمكن أن تستخد

 في استخدام تحليل البيانات. الجمارك أنواًعا عدة من المحفّزات بما فيها التميز، التقدير، والجوائز لتحفيز ومشاركة فريق العمل 

قيام منظمة تعمل بثقافة البيانات. إّن بناء المعرفة والخبرة الفردية يمنح ل معما تقدّ في التدريب والتطوير في التحليل أهمية  راالستثماال يقّل 

 األشخاص الشعور بالقوة لتقبّل ثقافة تحليل البيانات. من دون وجود ثقافة قائمة على أساس التمكين، ستبقى إنجازات تحليل البيانات على

 األغلب محجوبة أو غير فعالة.            
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 ا هي السلوكيات والتصرفات األساسية التي يجب أن يُبديها القادة؟ القسم السابع: م

 

ل البيانات، وتؤكد بشكل عام، ترّكز نتائج استطالع تحليل البيانات على الحاجة لوجود قادة يشاركون بشكل كبير في دفع جدول أعمال تحلي

 في جميع أقسام المنظمة. على أهمية دور القائد في تخطي ممانعة الموظفين وفي تحسين مستوى الوعي 

قشة وإعادة تعزيز بغض النظر عن أسلوب القيادة المتّبع، يجب على القادة في جميع مستويات المنظمة استخدام قدراتهم على التأثير لمنا

ى بها من خالل ذالتصرف والسلوكيات الضرورية لتحويل الجمارك إلى منظمة قائمة على البيانات. كما يحتاجون إلى أن يكونوا قدوة يُحت

 باقي الموظفين للتغيير وتقبّله.   اتباعتقديم مثال ملموس عن كيفية 

على المستوى العملي، يُعتبر تحديد المواهب الشابة وتمكينها طريقة فعالة لتطوير قادة تحليل البيانات القادرين على استخدام معرفتهم 

في المنظمة. يُحّسن أسلوب القيادة التصاعدي تبادل المعرفة والتعاون  التحليل رؤيةومهاراتهم في إلهام اآلخرين، حّل المشاكل، وتعزيز 

 .52ويخلق والًء قوياً وحّساً متزايداً باإلنجاز بين الموظفين

لى مدير وزمالء ععندما يستخدم موظف جمركي تحليل البيانات لحّل مشكلة أو لتحسين إجراءات العمل، يمكن أن يؤثّر هذا السلوك المهني 

ة الجمارك العالمية قت منظمالموظف لناحية إدراك أهمية تحليل البيانات وتبنّي عادات العمل الجديدة. مع إدراك أهمية هذه المقاربة، أطل

 فعالين.  مجموعة محلّلي بيانات الجمارك" المّوجه لموظفي الجمارك الشباب لجعلهم خبراء تحليل متمّرسين وعوامل تغيير" مشروع

هدف إلى تطوير ة تعاونية بين وحدة بحث منظمة الجمارك العالمية وأعضائها وعلماء البيانات من الخارج، وتبالمشروع إلى مقاريستند 

لها مع بياناتهم (، وبالتالي يستطيع جميع األعضاء استعماPythonو Rمنهجيات تحليل البيانات )الخوارزميات( في لغات المصدر المفتوح )

د قادة يجاإبالتالي وا النوع من ثقافة تبادل المعرفة تطوير قدرات جديدة لتحليل البيانات أو صقل القدرات الموجودة، الخاصة. يُسّهل هذ

 تغيير داخل منظماتهم. تحليل قادرين على إحداث 

ية. يتطلّب ذلك إبراز قادة التنظيمباإلضافة إلى العملية التصاعدية، من المهم أن تستخدم الجمارك أسلوب القيادة التنازلي خالل تغيير الثقافة 

خدم يمكن أن يست يستخدمون التحليل بوضوح في اتخاذ القرار من أجل نشر قيمة هذه المقاربة في جميع أقسام المنظمة. على سبيل المثال،

  لتعزيز استخدام تحليل البيانات وتشجيع اآلخرين على القيام بالمثل. تاالجتماعاالمدراء الكبار والمتوسطين 

داري أعلى في المنظمة إعلى البيانات تتمثّل في رفع مسؤولية تحليل البيانات إلى مستوى  لتعزيز القرارات والتحليل القائمثمة طريقة أخرى 

، ومن . أظهرت العديد من الدراسات أنه Chief Analysts Officer (CAO)من خالل إنشاء وظائف رفيعة المستوى مثل كبير المحلّلين

 لقرار. تعزيز استخدام تحليل البيانات في اتخاذ اببشكل واضح  مااللتزان للمنظمة اج وظائف مثل اآلنفة الذكر، يمكخالل إدر

ً تتضمن األدوار الموكلة لكبير المحلّلين أي  من / أو جميع النشاطات اآلتية:  ا

  حشد البيانات، األشخاص، واألنظمة الالزمة إلنجاح التحليل ضمن المنظمة؛ 

  عن قرب مع مسؤولين تنفيذيين لتبنّي التحليل في عملية اتخاذ القرار؛ العمل 

  مراقبة نشاطات المّحللين ووظائفهم؛ 

  من التحليل في عملهم؛  ةاالستفادالتشاور مع مختلف الوظائف والوحدات ضمن المنظمة حول كيفية 

  .المسح والتعاقد مع مقّدمي خدمة خارجيين لقدرات التحليل 
 

  

 

 

                                                           
52  Stewart, G.L, Manges, K. A. and Ward, M.Mعزيز سالمة المرضى الدائمة: فوائد دمج المقاربات التنازلية والتصاعدية. مجلة نوعية الرعاية : ت

 .246-240، ص. 3 اإلصدار، 30التمريضية، المجلّد 
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يجاد أهداف للتحسينات االستراتيجية والعملية وتعزيز تأثير تحليل البيانات على إيمكن أن يدعم القادة الثقافة القائمة على التحليل من خالل 

يمكن تحقيق هذه األهداف. من خالل تعليم فريق العمل كيفية الولوج واالستخدام المالئم لمنتجات التحليل لمراقبة وتحسين األداء التنظيمي، 

 . وكفؤةللقادة أن يساهموا في تبنّي تحليل البيانات وفوائده بطريقة فعالة 

والتحقيق في تحليل البيانات كجزء ال يتجزأ من الثقافة التنظيمية. ذلك يعني أّن على  راالبتكاثمة دور جوهري آخر للقادة يتمثّل في تشجيع 

ر والحلول الجديدة التي يطرحها الموظفون في كل قسم من أقسام المنظمة. يمكن أن يُفضي القائد أن يكون على الدوام منفتًحا ومتقباًّل لألفكا

 ذلك إلى قبولٍّ عالٍّ وتنّوع أكبر في الخبرة واألفكار.
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 الخاتمة 

 

إلى تغيير النموذج المتّبع في أنواع القرارات التي يمكن دعهما. مع بروز البيانات الكبيرة، تتيح  53أّدى تطور إدارة بيانات دعم القرار

إمكانية التقاط وحفظ وتحليل البيانات كبيرة الحجم وعالية السرعة وكثيرة التنوع، دعم القرارات بطرق جديدة؛ كما تولّد تحديات إدارة 

 بيانات جديدة. 

قرارات المدروسة في الجمارك. ق الطاقة الكامنة للبيانات الكبيرة وبفتح آفاق جديدة أمام تحسين اتخاذ القرار ودعم اليَعد تحليل البيانات بإطال

نات العمل على جوانب غير أّن نجاح التحليل غير مضمون نظًرا إلى وجود متطلبات محددة يجب تلبيتها. يتطلّب التحويل الناجح لتحليل البيا

 صّمم ويُنفّذ لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمنظمة. متعددة وينبغي أن يُ 

لجمارك على تحديد وضع هذا المستند إرشادات بناء مقدرة الجمارك في تحليل البيانات. يساعد اإلطار المقترح على وجه التحديد وكاالت ا

إلجابة عنها والغاية من اإلى منظمة قائمة على البيانات، بما في ذلك اتخاذ القرار حول األسئلة التي ستتم  لالنتقالوتطبيق الخطوات المهمة 

غيير، وجمع البيانات ذات ذلك، وتقييم الموارد الحالية والمتوقعة، وتطوير البُنى والعمليات الالزمة لتمكين عملية اتخاذ القرار وإجراء الت

 أدوات وتكنولوجيات التحليل الصحيحة. الصلة وإدارتها، واختيار 

مر بعد بما فيه الكفاية أنه على الرغم من وعي غالبية وكاالت الجمارك لقيمة البيانات، إال أّن العديد منها لم يستث عاالستطالتظهر نتائج 

فين الذين أظهروا خالل تعيين الموظ لالستفادة التامة من إمكانيات التحليل. كخطوة أولى، يمكن لهذه اإلدارات البدء برحلة التحول من

لى المستوى قدرات تحليلية ومنحهم الفرصة لتحليل مجموعات البيانات المتاحة. إّن إطالق عمل هؤالء الموظفين في مشاريع تحليل ع

حقيق أرباح ل وتالوطني أو بالتعاون مع مؤسسات أخرى، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، يساعد على تقّدم جدول أعمال التحلي

 سريعة في مبادرات تغيير ومشاركة التحليل. 

ة الالزمة للقيام بتحليل باإلضافة إلى العناصر األساسية التي تم شرحها في هذا المستند، من المهم جًدا أن تعي الجمارك التكنولوجيا المتاح

عملية التحليل المتقّدم،  أنواع األدوات والتكنولوجيا للمساعدة فيالبيانات. تم بالفعل نشر كمية كبيرة من المعلومات وهي متوافرة في مختلف 

كرار المعلومات الموجودة بما فيها أدوات المصدر المفتوح. بما أّن الغاية من هذا اإلطار ال تتمثّل في تأمين هذا النوع من المعلومات، أو ت

 أكثر عن التطبيقات الحالية.  حاليًا، سيكون من المفيد للجمارك اكتشاف المصادر الحالية للتعلّم

لناجح للتحليل المتقّدم ا ماالستخدافي الختام، يتم تشجيع وكاالت الجمارك على استخدام إطار بناء المقدرة كدليل للمساعدة في تخطيط وتنفيذ 

 نواعها. أعلى كل مستوى من مستويات المنظمة وفي المشاريع كلها على اختالف 
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 : التعاريف 1الملحق 

 الغاية  التعريف  الصنف 

البيانات  معجم البيانات هو سجل يحوي جميع عناصر معجم البيانات 

نصر من المعتمد في بيئة تحليل البيانات. لكّل ع

 يجب أن يتضمن السجل معلومات كاآلتية:  البيانات،

 االسم  

  الوصف 
  )الشكل )األشكال 
  )المصدر )المصادر 
  مصدر السجل 
  )مالك المصدر )المصادر 
 في المصدر )المصادر(  االسم 
 التاريخ النشط 
  التاريخ المغلق 

يتيح معجم البيانات للمشرفين على البيانات 

 فهم اآلتي: 

  عناصر البيانات المتوافرة

 للتحليل 

  إمكانية جلب عناصر بيانات

 أخرى وإدخالها في التحليل 
  سالمة عناصر البيانات 
  شمولية عناصر البيانات 

 جميع أنواع البيانات. معجم يتضمن ال

ه كجزء ظالبيانات وحفمعجم يجب تجميع 

 عملية الحوكمة. من 

تتألف البيانات غير المنظمة من معلومات غير متوقعة،  أنواع البيانات 

 االصطناعيةمثل صور األشعة السينية، وصور األقمار 

، االجتماعيوالفيديوهات، وبيانات وسائل التواصل 

وجميع النصوص التي تتضمن مستندات، وملفات 

التسجيل، والبريد االلكتروني، مثل النصوص المجّمعة 

 في التصريح الجمركي. 

تُعتبر جميع أنواع البيانات مهّمة لعملية 

التحليل للمساعدة على توجيه اتخاذ القرار 

 على جميع المستويات في المنظمة.

تأتي البيانات شبه المنظمة في الوسط بين البيانات 

المنظمة وتلك غير المنظمة. تُعتبر لغات التوصيف، 

مثل لغات التوصيف القابلة للتوسعة وتبادل البيانات 

 الكترونيًا، أمثلة على البيانات شبه المنظمة.  

إّن البيانات المنظمة هي األكثر شيوًعا ألنها تكون إّما 

على شكل رسائل مولّدة آليًا من دون تدخل اإلنسان، أو 

بيانات يصدرها اإلنسان من خالل التفاعل مع تطبيقات 

 حاسوبية مثل سجل التخليص الجمركي.   

 البيانات الوصفية 

“Metadata” 

نوع األول هو ثمة نوعان من "البيانات الوصفية"، ال

البيانات الوصفية التنظيمية المتعلقة بتصميم 

ومواصفات هيكلية البيانات أو "البيانات المتعلقة 

بحافظات البيانات"، والنوع الثاني هو البيانات الوصفية 

التوصيفية المتعلقة باألمثلة الفردية لتطبيق البيانات أو 

 محتواها. 

تتضمن المعلومات التقليدية التي تحتويها البيانات 

 الوصفية ما يلي: 

  الذي عمال الواضح والمحدد واألتوصيف

 يتضمن المعنى المتوخى من حقول البيانات؛ 

  القواعد أو المنطق المحدد المتّبع في تنظيم

 أو تصنيف عناصر البيانات؛ 

  اللغة أو تفاصيل اللهجة الوطنية؛ 

إّن الهدف الرئيسي للبيانات الوصفية هو 

تسهيل اكتشاف المعلومات ذات الصلة حول 

البيانات التي يتم تبادلها مع مختلف أصحاب 

المصلحة. تساعد البيانات الوصفية 

تخدمين في المعلومات المتعلقة بكيفية المس

فهم البيانات المتبادلة من دون القيام ببحث 

 شاق. 

من خالل وصف المحتويات وسياق ملفات 

البيانات، تزداد فائدة البيانات / الملفات 

األصلية بشكل كبير، وتنخفض تكاليف 

 الدعم اإلداري وتتحّسن استقاللية النظام. 

بادل البيانات تعزز البيانات الوصفية ت

المحّسن بين الشركاء من خالل التشغيل 

المتبادل الداللي. يُعنى هذا النوع من 
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 التعليمات البرمجية  افتراضات مجموعة

 المطبقة على حقول محددة.

إّن أحد المعايير الخاصة بالبيانات الوصفية هو 

ISO/IEC 11179. 

التشغيل ليس فقط بتعبئة البيانات )النحو(، 

بل بالنقل المتزامن للمعنى مع البيانات )علم 

المعاني(. يتم تنفيذ ذلك من خالل إضافة 

معلومات وصفية أو يُذكر على شكل 

البيانات" )البيانات "بيانات متعلقة ب

الوصفية(، ويربط كل عنصر من عناصر 

 البيانات مع مصطلح مراقب ومشترك. 

، يتم نقل معنى البيانات مع البيانات نفسها

ي "لمجموعة المعلومات" في وصف ذات

بأي نظام معلومات. هذا هو  غير مرتبط

المصطلح المتبادل والروابط المتعلقة به 

رة للتفسير اآللي التي تؤّمن األساس والمقد

 واالستدالالت والمنطق. 

إّن حفظ البيانات هو عملية تسجيل )حفظ( المعلومات  طرق حفظ البيانات 

 )البيانات( في وسيلة تخزين. 

يمكن استخدام العديد من حلول حفظ البيانات الكبيرة 

منها األنظمة الموّزعة، وقواعد بيانات المعالجة 

الموازية الكبيرة، وقواعد البيانات غير العالئقية أو في 

 (NoSQL)نظام قواعد بيانات غير عالئقية الذاكرة مثل 

 . (Hadoop) أو برنامج هادوب

خوادم قاعدة بيانات السالسل الزمنية  توجدكما 

 الُمصّممة خصيًصا لمعالجة بيانات السالسل الزمنية. 

نظام المعلومات الجغرافية البيانات المكانية و تعتبر

لحفظ ومعالجة البيانات التي تصف األشياء مالئمة 

الموجودة في الفضاء الهندسي الرياضي مثل الرسم 

  البياني لقواعد البيانات.   

من دون إمكانية حفظ المعلومات 

 واستردادها، ال يمكن تنفيذ تحليل البيانات. 

تُعتبر هذه الخطوة مهمة في النشاط  تنظيم البيانات في حاسوب لكي يتم استعمالها.  هيكلة البيانات 

التحليلي. توفر هيكليات البيانات وسائل 

إلدارة الكميات الهائلة من البيانات بشكل 

الها في مجاالت مثل الفهرسة، فعّال الستعم

 وتصميم الخوارزميات ومعالجة التطبيقات. 

عملية انتقاء المجموعة الصحيحة من البيانات،  النموذج والخوارزميات 

الخوارزميات، والمتغيرات باإلضافة إلى التقنيات 

 الصحيحة لتشكيل البيانات لحّل مشكلة أعمال محددة. 

خوارزمية إّن تحديد النموذج الصحيح وال

الضرورية لتنفيذ التحليالت المالئمة يحقق 

 النتائج المرجوة من حّل المشكلة المحددة. 

المتغيرات حتى يصبح باإلمكان استعمال  لاستبدا تحويل البيانات 

 البيانات لتحقيق النتيجة المرجوة. 

تُطبّق هذه الوظيفة عادة لكي تلبي البيانات 

التوقعات المحددة عن قرب أكثر أو لتحسين 

 إمكانية التفسير أو ظهور الرسوم البيانية.   

إّن معالجة البيانات وتحليلها هي جمع ومعالجة البيانات  معالجة البيانات 

إلعطاء نتائج مجدية. ثمة ثالثة نماذج رئيسية لتحليل 

 لكبيرة هي التالية: البيانات ا

 نموذج الهيكلة والتجميع MapReduce   

يقّدم هذا النشاط رؤية لألعمال والعمليات 

التي تتيح لمتخذي القرار القيام بأعمال )أو 

 في الحالة( للتدخلعدم القيام، بحسب 
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 الحوسبة المتدفقة  stream computing 

  التحليل داخل البياناتin-database 

analytics 

سيناريو معين من أجل تحقيق المحصلة أو 

 النتيجة المرجوة.  

يُعتبر نموذج الهيكلة والتجميع من النماذج  نموذج الهيكلة والتجميع 

المستخدمة لمعالجة قواعد البيانات الكبيرة 

األكثر شيوًعا. كما يسمح بتحليل البيانات 

غير المنظمة والمنظمة في بيئة قواعد 

ديد بيانات المعالجة الموازية الكبيرة. ثمة الع

من طرق تطبيق نموذج الهيكلة والتجميع 

 دوب.    من بينها برنامج ها

 الحوسبة المتدفقة نماذج تحليل البيانات 

 

إّن الحوسبة المتدفقة يمكن أن تدعم األداء 

العالي لمعالجة جريان البيانات في وقت 

يقارب الوقت الفعلي أو في الوقت الفعلي. 

عند اتباع التحليل وفق الوقت الفعلي، يمكن 

للمستخدمين تتبّع البيانات قيد التطبيق، 

واالستجابة لألحداث غير المتوقعة عند 

حدوثها، وبسرعةٍّ تحديد أفضل األعمال 

. على سبيل 54المقبلة الواجب اتخاذها

المثال، في حالة الكشف عن عملية احتيال 

جمركي، تُعتبر الحوسبة المتدفقة أداة تحليل 

مهمة تساعد في توقع احتمالية العمليات 

غير الشرعية. سيتم تحليل العمليات 

الحسابات وفق الوقت الفعلي ووفق و

التحذيرات التي تولد على الفور لتجنّب 

 .لاالحتيا

إّن التحليل داخل البيانات يعني مقاربة  التحليل داخل البيانات  

استخراج البيانات المبنية على منصة 

تحليلية تتيح معالجة البيانات داخل مخزن 

البيانات. إّن النتائج التي تعطيها عمليات 

التحليل داخل البيانات ليست حالية وليست 

وفق الوقت الفعلي، وبالتالي تولّد على 

. في العادة، 55األغلب تقارير مع توقّع ثابت

يُعتبر المحتوى التحليلي في الجمارك مفيًدا 

وتعزيز  لاالحتيان لدعم ممارسات للوقاية م

 وتخصيص الموارد.  لاالمتثاإدارة 

المستخدمة لنقل البيانات أو المعلومات من التقنيات  التصّور 

رئي خالل تشفيرها باعتبارها أشياء مرئية أو التمثيل الم

 للبيانات.

إّن الهدف األولي لتصّور البيانات هو نقل 

المعلومات إلى المستخدمين بوضوح 

وفعالية عبر الرسوم البيانية، المخططات، 

 الجداول والقوائم. 

تنفّذ مراجعات جودة البيانات لتحديد ما إذا كانت  مراجعات الجودة 

 البيانات مالئمة لالستعمال لخدمة غايات سياق معين. 

تعتمد نتيجة تحليل البيانات بشكل كبير على 

 جودة البيانات المحلّلة. 

                                                           
54  Wegener, R., Sinha, V ،2013 .كيف تميّز التحليالت الفائزين : قيمة البيانات الكبيرة . 
 . John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ. تحليالت البيانات الكبيرة للمبتدئين. 2013ويسلر، . م  55
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الهندسة المعيارية المرجعية هي مستند أو مجموعة  الهندسة المعمارية المرجعية  

ليات وعمليات دمج منتجات التحليل مستندات تقّدم هيك

والخدمات إليجاد حّل، وذلك من أجل التأكد من 

استمرارية وإمكانية تطبيق استخدام التكنولوجيا داخل 

 المنظمة. 

تُعرف الهندسة المعيارية المرجعية كمعيار معتمد 

لجميع المشاريع المتعلقة بالبيانات؛ تراقب اللجنة 

ندسة المعمارية المرجعية التوجيهية وتقّيم وتحّدث اله

 استناًدا إلى التطبيقات أو المتطلبات الجديدة للمنظمة.  

تقّدم الهندسة المعمارية المرجعية دلياًل 

لكيفية تطبيق األنماط المعينة و/ أو 

الممارسات من بينها تكنولوجيا حّل مشاكل 

أعمال معينة. تستخدم الختيار أداة التحليل 

 معالجة البيانات.  في  الستعمالهاالصحيحة 
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 : تقييم نُضج التحليل2الملحق 

 

 المرحلة األولى  

 ضعف التحليل 

 المرحلة الثانية

 تحليل موضعي 

 المرحلة الثالثة 

 تطلعات تحليلية 

 المرحلة الرابعة 

 التحليل  متبنيو

 المرحلة الخامسة 

  رؤية منظمة قائمة على ال

يتم توزيع التركيز التحليلي  نقص التحليالت  حوكمة التحليل 

على تحقيق غايات متعددة، 

وهو أمر قد ال يكون مهًما على 

 المستوى االستراتيجي

تضافر الجهود التحليلية لتحقيق 

 مجموعة موّحدة من األهداف

يترّكز النشاط التحليلي حول 

 ميادين رئيسية محددة

يدعم التحليل استراتيجية 

 المنظمة وتعزيز رسالتها

 

 

 

 

 حوكمة البيانات 

بيانات غير متناسقة، ضعف 

جودة البيانات، أو بيانات 

 منظمة بشكل رديء

 لالستخدامالبيانات القابلة 

منظمة في مستودعات وظيفية 

 أو إجرائية

تمتلك المنظمة مستودع بيانات 

 مركزي حديث العهد

مستودع بيانات مركزي متكامل 

 ودقيق

بحث دؤوب عن بيانات 

 ومقاييس جديدة

ال وجود إلجراء واضح 

للوصول إلى البيانات ونشر 

 المعلومات

تفاهم غير رسمي على 

استخدام البيانات وسياسات 

 إليهاالوصول 

توثيق السياسات والمعايير غير 

 متناسق ولكنه موجود

توثيق كامل وواضح لسياسات 

البيانات: خصوصية البيانات، 

 لخإالوصول إليها، 

إجراءات ممكننة للوصول إلى 

 البيانات

البيانات، التكنولوجيا والخبرة  نقص التكنولوجيا  التكنولوجيا 

في مجموعات متفرقة في 

 المنظمةمختلف مستويات 

المراحل األولى لمقاربة على 

 مستوى المنظمة

البيانات األساسية، التكنولوجيا 

والمحلّلون مركزيون أو متصلون 

 عبر شبكات

تدار جميع موارد التحليل 

 األساسية مركزيًا

ثمة اهتمام فقط على المستوى   االهتمامغياب الوعي أو  الثقافة والقيادة 

 العملي أو اإلجرائي

تقوم القيادة بتشجيع ودعم  توفر القيادة الدعم للتحليل  القادة بأهمية التحليليقّر 

 بشكل فعال  واالكتشافالتحليل 

قلة أو عدم وجود مهارات  كفاءة التحليل

 التحليل

جيوب معزولة من المحلّلين 

 مع تواصل قليل

جمع المحلّلين في مجاالت 

 أساسية مستهدفة

محلّلون ذوو قدرات عالية في 

 لمنظمة المركزية أو الشبكيةا

محلّلون محترفون مع تدريب 

 ودعم قوي للمحلّلين المبتدئين
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 لتقييم النضج(.  Gartnerالملحق الثالث: مثال على استطالع تقييم النضج )مقتبس من أداة 

 ( تعني "موافق بالكامل". 10( يعني "غير موافق على اإلطالق" و )0) (.10( إلى )0تقديًرا التفاقك مع العبارات التالية من ) أعط  

 يجب أن تستفيد منظمتي من تحليل البيانات لتحسين أدائها.  .1

0 ☐  

1 ☐  

2 ☐  

3  ☐  

4 ☐  

5 ☐  

6 ☐  

7 ☐  

8 ☐  

9 ☐  

10 ☐   

 

 تستفيد منظمتي من تحليل البيانات لتحسين أدائها.  .2

0 ☐  

1 ☐  

3 ☐  

4 ☐  

5 ☐  

6 ☐  

7 ☐  

8 ☐  

9 ☐  

10 ☐  

 

 المجدي وتطبيق تحليل البيانات.  االستخدامتظهر منظمتي التزاًما بزيادة  .3

0  ☐  

1 ☐  

2 ☐  

3 ☐  

4 ☐  

5 ☐  

6 ☐  

7 ☐  

8 ☐  

9 ☐  

10 ☐  
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 البيانات

 

 أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمميزات البيانات الخاصة بمنظمتك؟  .4

 بيانات غير متناسقة، رديئة الجودة، وغير معيارية؛ من الصعب القيام بتحليل جوهري.  ☐

 مستودعات وظيفية أو إجرائية.بيانات معيارية ومنظمة، غالبًا ما توضع في  ☐

نظام قواعد بيانات غير عالئقي وغير استعمال في مستودعات بيانات مركزية؛ التوسع ميادين بيانات أساسية وخلق  ☐

 هيكلي. 

بيانات متكاملة، دقيقة، وعامة في مستودعات مركزية؛ تبقى البيانات أساًسا مسألة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات؛ بيانات  ☐

 ظام قواعد بيانات غير عالئقي وغير هيكلي. تحليل ن مستخداافريدة وقليلة: 

 تُستخدم البيانات المنظمة وغير المنظمة على نطاق واسع، ويتم إدارة البيانات على أنها أصول استراتيجية.  ☐

  

 المنظمة

 

 أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمقاربة التحليل الخاصة بمنظمتك؟   .5

 لدى المنظمة حول البيانات أو التحليل.  رؤية ال يوجد  ☐

 أنظمة رديئة التكامل.  ☐

 جيوب بيانات، تكنولوجيا وخبرة تقّدم قيمة محلية.  ☐

 تركيز التحليل على العملية أو المجال الجمركي أو الوحدة.  ☐

 تبدأ البنية التحتية للتحليل باالندماج.  ☐

 والمحلّلين األساسيين من منظور تنظيمي.  يتم إدارة البيانات والتكنولوجيا ☐

 تركيز موارد التحليل األساسية على األولويات االستراتيجية.  ☐

 

 القيادة           

 أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمقاربة القيادة الخاصة بمنظمتك؟   .6

 وعي أو اهتمام قليل بالتحليل.  ☐

 ظهور قادة محليين لكن تواصلهم وتأثيرهم ضعيفين.  ☐

 إدراك المدراء الكبار أهمية تحليل البيانات.  ☐

 المدراء الكبار يطورون مخططات تحليل ويبنون قدرات التحليل.  ☐

 القادة األقوياء يتصرفون وفق التحليل ويظهرون مشاركة نحو منظمة قائمة على البيانات.  ☐

 

 الغايات 

 

  محددة؟ُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمقاربة خاصة بمنظمتك لمواءمة التحليل لتحقيق أهداف جمركية أ .7

 ال يوجد استهداف للفرص.  ☐

 أهداف متعددة غير مرتبطة، عادة ما تكون غير ذات أهمية استراتيجية.  ☐

 مة. تضافر جهود التحليل لتحقيق مجموعة صغيرة من األهداف المه ☐

 تركيز التحليل على مجاالت جمركية أساسية قليلة مع نتائج واضحة وطموحة.   ☐

 استراتيجية المنظمة.  منالتحليل جزء أساسي  ☐
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 المحلّلون 

  

 لخ(؟ إ)محلّلون، علماء بيانات،  أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لفريق خبراء التحليل الخاص بمنظمتك .8

 مهارات قليلة، وهي مرتبطة بوظائف محددة. ☐

 . من المهارات جيوب محلّلين غير مترابطة؛ مزيج غير ُمدار ☐

 يُعتبر المحلّلون الموهبة األساسية ويرّكزون على المجاالت الجمركية المهمة.  ☐

 هم بشكل واضح. دماجهم، توزيعهم، وإيفون يتمتعون بمقدرة عالية تم توظمحلّل ☐

 عالمي. المستوى ال علىن وعلماء بيانات محترف ☐

    

 

 التكنولوجيا  

 

 أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لتكنولوجيا التحليل الخاصة بمنظمتك؟  .9

 المكتبية، حزم مكتبية معيارية، أنظمة رديئة التكامل. أجهزة الكمبيوتر تكنولوجيا  ☐

 والجدولة.  ،عن قاعدة البيانات مستعالاالمبادرات تحليل فردية، حزم إحصائية، تحليل توصيفي،  ☐

 خطة، أداة ومنصات تحليل في المنظمة؛ وحزم التحليل التنبؤي.  ☐

 خطة وعملية تحليل في المنظمة، البيانات الكبيرة السحابية.  ☐

بيانات الكبيرة والتحليل، التكنولوجيات المعرفية، وتقنيات التحليل التوجيهية هندسة معمارية متطورة على صعيد المنظمة لل ☐

 والمستقلة.  

 

 أُي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمنهجيات التحليل التي يمكن أن تنشرها منظمتك؟  .10

 ، ورائجة. ةئيستقرااغالبًا ما تكون مخّصصة، رياضيات بسيطة،  ☐

 عن قاعدة البيانات، جدولة المقاييس األساسية الكتساب رؤى.  مستعالواالمن اإلحصاءات األساسية، التجزئة،  ةستفاداال ☐

 التحليالت التنبؤية البسيطة، والتصنيفات والتجميع؛ توقعات ديناميكية.  ☐

 نشر طرق تنبؤ متقدمة الكتشاف رؤى، والتحسين المتقدم وتحليل النص والصورة.  ☐

    بكات العصبونية والتعلّم العميق، الخوارزميات الموروثة، والتعلّم اآللي المتقدم.  الش ☐
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 الملحق الرابع: مثال على خطة استراتيجية لتحليل البيانات. 

 

 الرؤية: 

 . لخدمةالفعال لتقديم الو راالبتكان، أن تصبح وكالة جمركية رائدة في استخدام تحليل البيانات لزيادة الفعالية، التعاو

 

 الرسالة: 

 دعم الفهم األفضل للتحديات والفرص المتاحة أمام الجمارك من خالل استخدام البيانات كأساس التخاذ القرار. 

 

 المبادرات االستراتيجية  الركيزة االستراتيجية 

نحو  االنتقالتطبيق إطار المحاسبة والحوكمة، مع األدوار والمسؤوليات المشتركة، لتوجيه   الحوكمة 

 التحليل. 

  .تطوير توجيهات إدارة البيانات وتنسيق متطلبات النظام البيئي للبيانات المشتركة 

  ،إنشاء مركز امتياز حيث يمكن لخبراء إدارة البيانات مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات

 ير معايير التشغيل المتبادل وتبادل البيانات. وتطو

 المسؤول للبيانات.  االستخداممدّونة أخالقيات التحليل لتوجيه  وضع وتطبيق 

 إنشاء مركز امتياز للتحليل لتعزيز ثقافة تبادل البيانات، التحليل، واالبتكار.    موهبة التحليل 

  ،تطوير التدريب والمهارات بالتعاون مع الموارد البشرية من أجل تطوير مهارات علم البيانات

 الحفاظ عليها، وجذبها. 

  إنشاء "مختبر حاضن" للجمارك لتسهيل التحليل الشامل للبيانات، األمر الذي يتيح رؤية أكبر

 لمشاكل السياسة والبرمجة. 

 بر شبكة محلّلي بيانات الجمارك.  تحديد فرص لتبادل البيانات والمعرفة ع 

 تحديد أفضل الممارسات المعتمدة حاليًا داخل المنظمة وتكييفها لتلبي متطلبات تحليل البيانات.   العملية 

  ،تبادل، والتشغيل المتبادل لبيانات الجمارك المشتركة التي تتيح إمكانية وضع معايير إلدارة

 د وذات صلة. جعل البيانات موثوقة، وفي الوقت المحد

  .وضع آليات إلدارة التغيير وإجراء تحسينات على تسيير األعمال 

   .تطوير عملية إدارة متّسقة لربط جميع ميادين البيانات من خالل قائمة بيانات جمركية شاملة 

 تأمين بيئة مالئمة مزّودة بالتكنولوجيا واألدوات لدعم حاضنة الجمارك.   التكنولوجيا 

  اكتشاف وتقييم فرص لتحقيق أقصى استخدام للبنية التحتية الحالية المنتشرة في جميع

 مستويات المنظمة. 

  لتسهيل قدرات تحّول البيانات.  للتطويرتصميم وبناء بنية تحتية تقنية قابلة 
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 : مثال على خارطة الطريق الخامسالملحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االعتبارات 

 االستراتيجية 

موارد البيانات  -

 المقّسمة

ممارسات إدارة  -

 بيانات غير متّسقة

طلب الحصول   -

على كفاءات 

واستعمال الموارد 

 بشكل أفضل

الحاجة لبنية  -

تحتية حديثة 

 وفعالة للتحليل

طلب تقديم  -

خدمة جمركية 

 محّسنة 

طلب زيادة    -

الشفافية 

 والمحاسبة 

الحاجة  -

لمعلومات محّسنة 

 التخاذ القرار. 

الركائز 

 االستراتيجية

 الحوكمة

اإلجراءات، 

التنسيق 

 والرقابة  

رأس المال 

 البشري

المهارات، 

   التدريب 

 العملية

طرق تبادل، 

الوصول إلى، 

واستخدام 

 البيانات. 

 التكنولوجيا

األدوات 

والبنية التحتية 

 التقنية 

 المبادرات والركائز األساسية

 المدى القصير )عام واحد( ( أعوام2-3المدى المتوسط  ) ( أعوام4-5المدى الطويل  )

      

وضع معايير التشغيل  -

 المتبادل لتبادل المعلومات 
تطوير إرشادات ألفضل  -

 الممارسات 

 

تطوير عملية المحافظة على  -

 قائمة جمركية شاملة

 تطوير معجم للبيانات   -
 تطوير متطلبات جودة البيانات  -
 تطبيق معايير البيانات  -

 

تطوير سياسة توظيف  -

 واستبقاء لموهبة التحليل 

 تطوير التدريب على التحليل  -
 إنشاء مركز امتياز التحليل -

 

 

  

تصميم وبناء بنية تحتية  -

 تقنية قابلة للقياس

نشر تكنولوجيا المصدر  -

 المفتوح 

تجربة واختبار سجل مخزن  -

 بيانات الجمارك 

 

تطوير الهندسة المعمارية  -

 المرجعية  

بناء بوابة اكتشاف للبيانات  -

 الداخلية  
 إنشاء منصة تحليل البيانات  -

 

 

 النتائج 

تعزيز ثقافة  -
والتعاون  راالبتكا

في الجمارك من 
خالل تبادل 

 البيانات والتحليل 
تحسين  -

ممارسات إدارة 
البيانات في 
 الجمارك 

تحسين  -
الكفاءات واستغالل 

 الموارد
تطبيق بنية  -

تحتية للتحليل 
لجمع، تخزين، 
 وتحليل البيانات 

تحسين خدمة  -
 التسليم والتفاعالت 

زيادة الشفافية  -
والثقة في عملية 
اتخاذ القرار في 

 الجمارك 
السياسة وعملية  -

اتخاذ القرار 
 لدليل تستندان إلى ا

 تحسين التحليل التعاوني -
تقوية مشاركة أصحاب  -

 المصلحة في التحليل  

 

خلق فرص تحليلية مع شركاء  -

 خارجيين 

 تحديد وإدارة مشاريع تجريبية   -
 إنشاء مختبر حاضن للتحليل  -
 تطبيق مخطط تطوير المهارة  -

 

 وضع استراتيجية تحليل بيانات  -

 وضع آليات إلدارة التغيير  -

 

 

 تطوير خطة تقييم -
 تطبيق تقييم نموذج النضج -

 

 تطبيق سياسة حوكمة   -

 إنشاء هيئات حوكمة البيانات  -
 تطوير توجيهات إدارة البيانات  -

    

 تعريف هيكل الحوكمة -

 تطوير إطار الحوكمة -

 تطوير مدّونة أخالقيات التحليل      -
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 الملحق السادس: أنواع التحليل المختلفة 

بين التقنيات األكثر  هذه القدرات تتراوحيتمتع محلّلو البيانات بمجموعة واسعة من القدرات والتقنيات التحليلية الموضوعة تحت تصّرفهم. 

( iiث اآلن؟"؛ )جوهرية، "التحليل الوصفي"، التي ال تجيب فقط عن أسئلة مثل "ماذا حدث؟"، و"لماذا حدث ذلك؟" بل كذلك "ما الذي يحد

ألسئلة "ماذا علّي جيب عن االتحليل التوجيهي الذي ي (iiiالتحليل التنبؤي، الذي يجيب عن األسئلة "ما الذي سيحدث؟" و"لماذا سيحدث؟"؛ )

 أن أفعل؟" و"لماذا يجب أن أفعل ذلك؟". 

بيانات، حاليًا، تُبذل الغالبية الساحقة من جهود التحليل على التحليل الوصفي والتحليل التنبؤي مع المنهجيات النموذجية بما فيها استخراج ال

 . 56التعلّم اآللي، والذكاء الصناعي والمحاكاة

          

 مصعد القيمة التحليلية                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56  .Ravindran (Eds A.R. Mathirajan, M. R. Ramanathan, ،تحليل البيانات الكبيرة باستخدام نماذج اتخاذ القرار متعددة المعايير ،CRC Press (2017 .) 

 التحليل التوجيهي

 التنبؤي التحليل

 التشخيصي التحليل
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 التحليل الوصفي 

لفهم. يُعتبر التحليل الوصفي نموذج تحليل البيانات األكثر شيوًعا، بحيث يتم جمع وتنظيم البيانات التاريخية ومن ثم تقديمها بطريقة سهلة ا

ى عكس طرق التحليل األخرى، وال يُستخدم الستخالص استدالالت أو يرّكز التحليل الوصفي فقط على األمور التي حدثت في السابق، عل

 توقعات من النتائج التي توصل إليها. 

تحليل البيانات على اإلطالق، أدوات رياضية وإحصائية، مثل األدوات من أشكال يستخدم تحليل البيانات هذا، والذي يُعتبر أبسط شكل 

 وية، أكثر من الحسابات المعقدة الضرورية للتحليل الوصفي والتوجيهي. الحسابية، وتغيرات المعّدالت والنسب المئ

عملية  يستخدم التحليل الوصفي طريقتين أساسيتين هما تجميع البيانات واستخراج البيانات الكتشاف البيانات التاريخية. يُعتبر تجميع البيانات

ب ذلك يتم استخدام مجموعات البيانات هذه في مرحلة استخراج البيانات، جمع البيانات وتنظيمها لخلق مجموعات بيانات يمكن إدارتها. عق

 والمعنى ومن ثم تقديمها بطريقة مفهومة.  تتجاهااالحيث يتم تحديد األنماط، 

وانب يُستخدم التحليل الوصفي غالبًا في العمليات اليومية لمساعدة المنظمة على قياس األداء للتأكد من تحقيق األهداف والغايات وتحديد الج

، نبياستاالالعامة، ونتائج  تتجاهااالالتي تتطلب تحسينًا أو تغييًرا. كما تُعتبر التقارير الُمعّدة حول سير العمل، اإليرادات، الضبطيات، 

جميعها أمثلة على التحليل الوصفي الذي يمكن استخدامه لكشف األنماط التي تدّل على وجود مشكلة محتملة أو فرصة مستقبلية للمنظمة، 

 لكن ال يمكن استخدامه لوضع استنتاجات أو توقعات. 

 التحليل التنبؤي   

د يحدث في المستقبل. إّن تحليل أنماط واتجاهات البيانات السابقة من خالل يرّكز التحليل التنبؤي، كما يدّل اسمه، على توقع وفهم ما الذي ق

داء النظر إلى البيانات التاريخية يمكن أن يتوقع ما الذي قد يحدث، وبالتالي يسمح بوضع أهداف واقعية، التخطيط الفعال، إدارة توقعات األ

 وتقليل المخاطر. 

، ال يمكن أبًدا أن يكون دقيقًا بالكامل، لكن يمكن أن يُعتبر أداة حيوية لتوقع األحداث المستقبلية تحتمالياااليستند إلى تنبؤي لاحيث أّن التحليل 

الممكنة. يمكن أن تستخدم الجمارك التحليل التنبؤي ألي أمر بدًءا من توقع سلوك المخاطر إلى تحديد اتجاهات اإليرادات، باإلضافة إلى 

 وتجنّبه.  يالاالحتتحسين الفعالية واكتشاف 

ويستخدم تقنيات متعددة، مثل استخراج البيانات، والنموذج اإلحصائي )العالقات الرياضية بين  تحتماليااالتنبؤي إلى ليستند التحليل ا

من األحداث  المتغيرات لتوقع النتائج( وخوارزميات التعلّم اآللي )تقنيات التصنيف، التراجع والتجميع( لتوقع األحداث المستقبلية أو غيرها

اقصة غير المعروفة. بهدف وضع توقعات، تستعين خوارزميات التعلّم اآللي، على سبيل المثال، بالبيانات المتوافرة وتحاول تكملة البيانات الن

 بأفضل التخمينات الممكنة. 
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 Bayesian network   البايزية الشبكة
 

  Markov Chain Monte Carlo كارلو مونتي ماركوف سلسلة

 Hidden Markov Model الخفي ماركوف نموذج
 

 Pattern Recognition النمط على التعرف
 

  Random Forest العشوائية الغابة

  Gaussian Process غاوس عملية

  Conditional Interference Tree الَشرطي التداخل شجرة

  Support Vector Machineشعاع الدعم اآللي 

  Ensemble Learningمجموعة التعلّم 

  Artificial Neutral Network االصطناعيةشبكة العصبية ال

  Random Searchالبحث العشوائي 

  Decision Treeشجرة القرار 

  Clustering-Based Heuristicsالقائم على التجميع  لاالستدال

   K-nearest Neighbours Algorithm  أقرب جار - خوارزمية ك

  Kernel Methodsالطرق الجوهرية  

  Multilayer Perceptronبيرسيبترون متعددة الطبقات 

 Gradient Boosted Treeشجرة تعزيز التدّرج 
 

 Linear Regression التراجع الخطي
 

  Multiple Linear Regressionالتراجع الخطي المتعدد 

  Rank Regressionتراجع الدرجة 

  ARIMAمتوسط التحريك التلقائي المتكامل 

  Logistic Regressionالتراجع اللوجستي 

 Multinomial Logisticالتراجع اللوجستي متعدد الحدود 

Regression 

 

  Density Estimationتقدير الكثافة 

  Support Vector Regressionتراجع شعاع الدعم 
 

 

 . تصنيف طرق التحليل التنبؤي )المجلة الدولية إلدارة المعلومات(2الصورة 
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 التحليل التوجيهي 

. يهدف هذا النوع إلى اقتراح أفضل خيارات القرار لالستفادة من المستقبل المتوقع اطورً ت يُعتبر التحليل التوجيهي أكثر أنواع تحليل البيانات

، واالستفادة التامة من االصطناعيباستخدام كميات كبيرة من البيانات. للقيام بذلك، يتم دمج نتيجة التحليل التنبؤي واستخدام الذكاء 

 (. 2017تخاذ قرارات تكيّفية، آلية، مقيّدة، معتمدة على الوقت ومثالية )غارتنر الخوارزميات واألنظمة الخبيرة في سياق احتمالي ال

يساعد التحليل التوجيهي المستخدمين على تأمين الحّل األمثل لمشكلة معينة ويختار أفضل قرار من بين بدائل مختلفة. كما يتيح لهم وضع 

 على علماء البيانات أو خبراء بحث العمليات داخل أقسام تكنولوجيا المعلومات.  دعتمااالرؤى من دون 

يمكن استخدام التحليل التوجيهي لتحقيق غايات مختلفة. يمكن أن يحّسن عمليات الجمارك من خالل تخصيص الموارد لجوانب التهريب 

تخصيص الموارد البشرية استناًدا إلى حجم العمل أو تحديد رمز النظام المتوقعة مسبقًا. كما يمكن استخدامه لتحقيق التحسين األمثل لعملية 

المنّسق للبضائع المستوردة. يساعد التحليل التوجيهي في تحديد وقياس مقدار الخطر المرتبط باتخاذ القرار على المدى القصير والطويل، 

 وتطوير استراتيجيات تقليل احتمالية المخاطر. 

اتخاذ قرار جت الحكومات ا، عندما احت2020ية المحتملة الحديثة للتحليل التوجيهي بجائحة فيروس كورونا العالمتتعلق إحدى التطبيقات 

د ما إذا كان عليها استخدام بيانات الهواتف المحمولة وكيفية استخدامها لتتبّع مسارات األشخاص المصابين ولقياس التقيّد بقواعد التباع

 . يجتماعاال

 . 3م التحليل التوجيهي من خالل جمع مختلف فئات الطرق المبيّنة أدناه في الصورة كما يمكن استخدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 Markov Decision Processعملية قرار  ماركوف 
 

  Hidden Markov Modelنموذج ماركوف الخفي 

 Markov Chainسلسلة ماركوف 
 

  K-means Clusteringأساليب التجميع المتعرجة 
 

  Reinforcement Learningالتعليم المعّزز 

  Privacy Preservationالمحافظة على الخصوصية 

  Boltzmann Machineآلة بولتزمان 

  Nadaraya- Watson Estimatorواتسون  –مقّدر نادارايا 

 Artificial Neural Network االصطناعيةالشبكة العصبية 
 

 Mixed Integer Programبرنامج األرقام الصحيحة المختلطة 
 

  Linear Programالبرنامج الخطي 

  Binary Quadratic Programي البرنامج الثنائي التربيع

  Non-Linear Programالبرنامج غير الخطي 

  Binary Linear Integer programبرنامج األرقام الصحيحة الخطي الثنائي 

  .Stochastic Optimالتامة العشوائية   ةاالستفاد

  .Conditional Stochastic Optimالتامة  العشوائية المشروطة   االستفادة

  .Constrained Bayesian Optimالتامة العشوائية المقيّدة  االستفادة

  .Fuzzy Linear Optimالخطية الغامضة   االستفادة

    .Robust and Adaptive Optimالتامة القوية والمكيّفة  االستفادة

  Dynamic Programالبرنامج الديناميكي 

 Optimal Searcher Pathمسار الباحث المثالي 
 

 Genetic Algorithmالخوارزمية الوراثية  
 

  .Evolutionary Optimالتامة التطويرية   االستفادة

  Greedy Algorithmخوارزمية الطمع  

 .Particle Swarm Optim  الجزيءالتامة من سرب  االستفادة
 

 Simulation and Random Forestالمحاكاة والغابة العشوائية  
 

  Risk Assessmentتقييم المخاطر  

  Stochastic Simulationالمحاكاة العشوائية  

 What-if Scenariosسيناريو ماذا لو  
 

 Association Rulesقواعد التجميع  
 

  Decision Rulesقواعد القرارات 

  Criteria-based Rulesالقواعد القائمة على المعايير  

  Fuzzy Rulesالقواعد الغامضة  

  Distributed Rulesالقواعد الموزعة  

  Benchmark Rulesقواعد المعيار  

  Desirability Function  تحسانسوظيفة اال

  Graph-based Recommendationتوصية قائمة على الرسم البياني 

SW1H 
 

 

 . تصنيف طرق التحليل التوجيهي3الصورة 
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 الملحق السابع: تقييم أداء نماذج التنبؤ 

 لتقييم قدرتها التنبؤية. يعتمد أداء التقييم على اختيار المقاييس.  ايُعتبر تقييم نماذج التحليل مهمً 

حلّها ضمن فئتين اثنتين: مشكلة تصنيف أو مشكلة تراجع. ترتبط مشكلة التصنيف بتوقع  التي يستطيع النموذج التنبؤي تندرج جميع المشاكل

تحليل تقارير الضبطيات لتحديد ما إذا كان موّرد ما في مجموعة عالية الخطر  وا أمر ما. مثال عن مشكلة تصنيف هالفئة التي يندرج تحته

 التجاري.  االحتياللجهة 

 لتقييم نموذج تصنيف هي التالية:  المقاييس التي يمكن استخدامها

 تصنيف تصحيح النسبة المئوية(PCC):  أّن لكل خطأ الوزن ذاته.  االعتباريقيس الدقة اإلجمالية مع األخذ بعين 

  هي مصفوفة أن إكس أن :االلتباسمصفوفة(NXN)  حيث تسّمى )أن( عدد الصفوف التي تّم توقعها. تقيس الدقة لكنها تميّز ،

 1.0، على سبيل المثال اإليجابيات الكاذبة، والسلبيات الكاذبة والتوقعات الصحيحة. يعطي النموذج احتمالية من بين األخطاء
 . 0.0حتى 

 ميزة المستقبل التشغيليROC  والمنطقة تحت المنحنىAUC :  يُعتبر منحنى ميزة المستقبل التشغيلي أحد أهم مقاييس التقييم

الفعالة ألنه يصّور دقة التوقعات لنطاق كامل من القيم المقطوعة. بهدف الحصول على ميزة المستقبل التشغيلي، نحتاج فقط إلى 
السلبية الصحيحة أو المسماة الخاصية. هما: نسبة اإليجابية الصحيحة أو الحساسية، ونسبة  االلتباساستخراج نسبتين من مقياس 

 إّن أكثر معيار مهم يمكن الحصول عليه من منحنى ميزة المستقبل التشغيلي هو المنطقة تحت المنحنى.   
 :هي مقياس لمدى فعالية نموذج تصنيف يعمل من خالل احتساب نسبة النتائج التي تم التوصل إليها مع  مخططات الرفع والربح

 ي ومن دونه. بعبارة أخرى، تدرس هذه المقاييس ما إذا كان للنماذج التنبؤية أي تأثيرات إيجابية أو ال. النموذج التنبؤ
 

يرادات الجمارك. لتقييم مدى جودة نموذج تنبؤي، إترتبط مشكلة التراجع بتوقع الكمية. نعطي مثااًل بسيًطا عن مشكلة التراجع هو توقع 

 يمكننا استخدام المقاييس التالية: 

 مربّعة -رR-squared :  يشير إلى عدد المتغيرات مقارنة بالعدد اإلجمالي للمتغيرات الذي توقعه النموذج. يلّخص هذا المقياس

أي تحيّز  االعتبارالقوة التفسيرية لنموذج التراجع ويتم احتسابه من مصطلحات مجموع المربّعات. ال يأخذ هذا المقياس بعين 
 ات. نقد يظهر في البيا

  ّالفرق العددي بين القيمة المتوقعة والقيمة الفعلية.  ل الخطأ:معد 
 الخطأ التربيعي المتوسط(MSE) :  عندها يُعتبر هذا القياس جيًدا، فهو تستثناءااالمن  عدد كبيرعلى إذا احتوت البيانات ،

طأ التوزيع العادي. كلما كان الخيقيس مدى قرب الخط المالئم من نقاط البيانات. إنه يفترض أّن الخطأ غير متحيّز ويتبع 
 كان أقرب ليالئم البيانات.  التربيعي المتوسط صغيًرا،

 خطأ الجذر التربيعي المتوسط(RMSE) :  هو فقط الجذر التربيعي للخطأ التربيعي المتوسط. هو المسافة، الوسطية، بين نقطة

 بيانات والخط المالئم وتقاس بحسب خط عامودي. 
  هو مماثل لمعّدل الخطأ لكنه يستخدم القيمة المطلقة للفرق لتحقيق توازن القيم المتطرفة في البيانات.  المطلق:معّدل الخطأ 
 :يمثّل معّدل الفروقات المطلقة بين التوقع والمشاهدة الفعلية. لكل الفروقات الفردية وزن متساوٍّ وبالتالي  متوسط الخطأ المطلق

 أثير على التقييم النهائي للنموذج. يمكن للقيم المتطرفة الكبيرة الت
 قائمة كولموغوروف سميرنوفK-S chart :  والتوزيع السلبي  اإليجابيس درجة الفرق بين التوزيع  –تقيس قائمة ك

تعطي  النسبة التراكمية السلبية. في غالبية نماذج التصنيف، –س = النسبة التراكمية اإليجابية  -للنموذج. بتعبير رياضي، ك
 ، بحيث تدل القيمة األعلى على أفضل نموذج. 100و 0س قيًما بين  –ك  قائمة

 :تقاس هذه النسبة من خالل مقارنة تصنيفات متغيّرين اثنين لصنفين اثنين متطابقين. يتم احتساب العدد  نسبة التطابق والتنافر
العملية الحسابية قيمة نسبة التطابق. كلما  اإلجمالي لألزواج المتطابقة وتقسيمها على العدد اإلجمالي لألزواج. تعطينا هذه

 زادت نسبة التطابق، كان النموذج أفضل. 
  يُستخدم هذا المقياس للمقارنة واختيار نموذج لحّل مشكلة معينة في نموذج تنبؤي.  من الصحة: التحقق /التحقق التبادلي

كيفية  رؤية حوليتم استخدامها في التقدير وإلى تقديم  يهدف إلى اختبار إمكانية النموذج على توقع البيانات الجديدة التي لم
 تعميم النموذج ليصبح مجموعة بيانات مستلقة.        
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 مثال على إطار حوكمة البيانات الملحق الثامن:

                                                                                                        

 

 النطاق 

 يضع هذا المستند السياسة واإلطار الذي سيُتّبع إلدارة البيانات المؤسسية ويُطبّق على البيانات بجميع أشكالها. 

 

 الحالة والتاريخ الفعلي 

 . 2020تمت الموافقة عليه في حزيران 

 الصالحية: تخضع للمراجعة السنوية.

 

 المعنيون به 

 تُطبّق هذه السياسة على جميع األشخاص في المنظمة وتحّدد مسؤوليات المشرفين، المالكين، ومستخدمي البيانات المؤسسية. 

 تُبلغ هذه السياسة متخذي القرارات عن موارد الجمارك األساسية، مثل األفراد، العملية، التكنولوجيا، والبيانات. 

 

 الغاية واألهداف 

 يقترح إطار حوكمة البيانات هذا مجموعة من المبادئ، الهيكليات، األدوار، والمسؤوليات التي ستتبنّاها المنظمة لتحسين البنية التحتية

 نات وتعزيز األهداف المؤسسية للتميز العملي. للبيا

كل مناسب للحفظ، شتتضمن فوائد تطبيق هذه السياسة التأكد من مالءمة البيانات لغايات وضع التقارير الداخلية والخارجية، ومن تصنيفها ب

دارة السليمة وحماية بيانات المؤسسة؛ الحاجة لضمان اإل تقتضياستردادها، تلفها، وجود نسخ احتياطية منها، والوصول إليها بحسب ما 

 وذلك بهدف: 

  تمكين عملية اتخاذ قرار أفضل؛ 

  العملية؛ حماية حاجات بيانات أصحاب المصلحة؛ االحتكاكاتتقليص 
 تدريب المدراء والموظفين على تبنّي المقاربات المشتركة لحّل مشاكل البيانات؛ 
  وضع عمليات معيارية وقابلة للتكرار؛ 
 تكاليف وزيادة الفعالية من خالل تنسيق الجهود؛تقليص ال 
  التأكد من فعالية العمليات وشفافيتها؛ 
 التأكد من التوافر المستمر والتعافي من الكوارث للبيانات األساسية؛ 
 دعم تخطيط خارطة طريق لتكنولوجيا المعلومات والقرارات التقنية؛ 
  .تقليص خطر سوء إدارة البيانات 

 

 القيم 

 بيانات تبادل ال 
 بيانات والمعلومات موارد مشتركة للمنظمة وتُعتبر أصواًل قيّمة.  تشكل ال

  اإلشراف 
 للتأكد من أن البيانات سيتم جمعها، حفظها، والمحافظة عليها ومن أن األشخاص المعنيين سيصلون إليها ويستخدمونها مع الوقت.  

  XYZإطار حوكمة البيانات في وكالة الجمارك 
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  الجودة 
 للتأكد من محافظة البيانات على قيمتها، وأن جودة البيانات يتم مراقبتها والحفاظ عليها بشكل فعّال.  

  الخصوصية والسرية 
 ال تُعتبر المحافظة على خصوصية وسرية جميع السجالت مطلبًا قانونيًا فحسب بل كذلك نتيجة أولية إلدارة البيانات.  

  الوصول المسؤول 
تنفيذ األعمال الجمركية. التبليغ عن أي خرق للمعلومات الجمركية في الوقت  يقتضيالبيانات المؤسسية فقط وفق ما الوصول واستخدام 

 المناسب وفق اإلجراءات الرسمية.  

 

 مبادئ حوكمة البيانات 

  الفعالية التنظيمية 
 تحّسن نشاطات حوكمة البيانات الفعالية التنظيمية وفعالية اإلجراءات العملية.  

   الشفافية 
 تُظهر سياسات، نشاطات ومنتجات حوكمة البيانات الشفافية من خالل التوثيق المتاح لمستخدمي البيانات داخل المنظمة.  

  التواصل 
 تعّزز حوكمة البيانات وتضمن التواصل لكي تكون البيانات المنتجة مفهومة بشكل كامل ويمكن إعادة إنتاجها وتعطي النتائج ذاتها.  

 تثالاالم  
المؤسسي مع القوانين، األنظمة، والسياسات مرعية اإلجراء؛ والتي نذكر منها على سبيل المثال ال  لاالمتثاتلتزم حوكمة البيانات وتمّكن 

 الحصر جوانب األمن، الخصوصية، واالحتفاظ بالسجالت.  

  إمكانية التدقيق 
 تعّزز حوكمة البيانات وسائل توثيق البيانات والتحقق منها، ومتابعة التغيرات وتقديم تبريرات لحدوثها.  

 النزاهة 
عّوقات، مُ قين ومستعدين عند مناقشة دوافع، يمارس المشاركون في حوكمة البيانات النزاهة عند التعامل مع البيانات؛ بحيث يكونون صاد

 المتعلقة بالبيانات.  وخيارات وتأثيرات القرارات 

  المحاسبة 
 تعّرف حوكمة البيانات مسؤوليات القرارات المتعلقة بالبيانات متعددة الوظائف، والعمليات وأعمال المراقبة.  

  المعايير 
 تحدد حوكمة البيانات وتدعم المعايير المتّسقة لعناصر البيانات، المعاجم، الجودة واالستخدامات. 

 

 ولياتها أدوار الحوكمة ومسؤ

I.  هيئات حوكمة البيانات 
  (DSC)أ. اللجنة التوجيهية للبيانات 

i.  الدور 
 ، حفظ وتلف البيانات.  ماستخداتوصي وتطبّق السياسة المؤسسية لحوكمة البيانات في الجمارك، بما في ذلك كيفية تعريف، إنتاج، 

ii.  المسؤوليات 
العمل، واتخاذ القرار في اللجنة التوجيهية الداخلية  ، سيراالجتماعاتعمليات، التطوير واتباع إجراءات خاصة ب .1

 للبيانات.
 تطوير، توصية، وتقييم فعالية سياسات، إجراءات، وعمليات إدارة البيانات، وجودتها واستعمالها.  .2
 وضع أولويات للحفاظ على أصول البيانات وزيادة قيمتها.  .3
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 اإلشراف على مراقبة وتحسين جودة البيانات.  .4
 يب أولويات المتطلبات واالستراتيجية إلدارة البيانات. تحديد وترت .5
 تعيين مشرفين على البيانات والتأكد من أن جميع الهيئات المتعلقة بالبيانات لديها مشرف مسؤول.  .6
 المراجعة والمصادقة على سجل بيانات المنظمة، ومالكي الحلول وأصحاب المصلحة.  .7
 تفاقيات تقديم التقارير.   وضع معايير لمعاجم وتعريفات البيانات وا .8
 والتناسق مع سياسة الخصوصية واألمن. لاالمتثاضمان  .9

iii.  العضوية 
  .رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات 
  .رئيس وظيفة التحليل 
  .رؤساء مختلف األقسام الجمركية 
  .رئيس لجنة حوكمة البيانات 

iv.  الهيكلية 
 الرئيس.   .1
 نائب الرئيس.  .2
 أمين السر.  .3

 
 (DGC)لجنة حوكمة البيانات  ب.    

i.  الدور 
إّن لجنة حوكمة البيانات هي مجموعة متخصصة تتمتع بعضوية متعددة الوظائف لإلشراف على إدارة أصول البيانات في جميع 

 ات.   الجوانب العملية، بما فيها مراقبة وتحسين جودة البيانات، والتفاعل بين المشرفين على البيانات واللجنة التوجيهية للبيان

ii.  المسؤوليات 
 .  على البياناتالتنسيق بين المشرفين  .1
 الرد على االستفسارات المتعلقة بالعملية، المحتوى، القيود واستخدام البيانات ال سيما اإلعدادات متعددة الوظائف.  .2
 دراسة والموافقة على التغييرات في مجموعة القوانين واإلضافات على الجداول.  .3
 رفع مشاكل اللجنة التوجيهية للبيانات التي تتطلب حاًل يتعدى التفويض الممنوح لهذه اللجنة.  .4
مراجعة جودة البيانات؛ تحديد الممارسات التي تعزز جودة البيانات؛ تحديد الجوانب التي تحتاج تحسينات ومراقبة  .5

 هذه التحسينات. 
 التأكد من اتباع معايير المعجم.  .6
 تقييم فعالية سياسات حوكمة المعلومات.  .7
 إرسال توصيات للجنة التوجيهية للبيانات إلجراء تغييرات في السياسات، اإلجراءات والعمليات لتحسين الفعالية.  .8
 التباحث في اإلجراءات، بما فيها تبليغ اللجنة التوجيهية للبيانات بالتغييرات والقرارات.  .9

iii.  العضوية 
 لبيانات من مختلف المستويات في الجمارك. جميع المشرفين على ا .1
 ممثل عن قسم تكنولوجيا المعلومات.  .2
 ممثل عن البيانات والتحليل.    .3

iv.  الهيكلية 
 الرئيس.   .1
 نائب الرئيس.  .2

 

II.  أدوار األفراد 
 أ( المشرفون على البيانات             

i.  :الدور 
 ينبغي أن يكون المشرفون على البيانات مسؤولين عن إدارة البيانات الموكلة لهم، ويعملون تحت إدارة اللجنة التوجيهية للبيانات. يتمتع

 المشرفون على البيانات بخبرة تقنية عالية في البيانات الخاضعة لنطاق مسؤوليتهم.  

ii.  :المسؤوليات 
 المحافظة على قائمة أصول البيانات )الئحة الجداول، والميادين، ومعلومات المعجم(.  .1
 التنسيق بين مالكي البيانات وتطبيق ما يلي:  .2

  تقييم جودة البيانات؛ 
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  المحافظة على جودة البيانات؛ 
  .المحافظة على البيانات الوصفية 

 نات. المشاركة بفعالية في اجتماعات اللجنة التوجيهية للبيا .3
 المحافظة على معجم البيانات بالتشاور مع مالكي البيانات، والتأكد من أن كل عنصر:  .4

  يتمتع بتعريف واضح وغير ملتبس؛ 
  يتمتع بتعريفات واضحة للقيمة تنطبق على جميع القيم؛ 
  ال يزال مستخدًما؛ 
  لديه توثيق مالئم لمنشأ ومصادر السلطة؛ 
  .لديه توثيق مالئم لالستخدام المناسب والمالحظات 

 إبالغ سياسات، إجراءات وممارسات حوكمة البيانات لمالكي البيانات.  .5
 إبالغ التغييرات، التعديالت أو غيرها من الحاجات المحلية للجنة التوجيهية للبيانات.  .6
 قد يكون له دور في سياسة األمن لمنح وتقييد الوصول للبيانات.   .7

iii. لعضوية ا 
 يتم تحديد المشرفين على البيانات من قبل القائد الوظيفي للوحدة العملية التي تدير البيانات. أ( 
 المشرفين على البيانات مسؤوليات حوكمة البيانات كأجزاء رسمية من خطة األداء الخاصة بهم.  عاتق تقع علىب( 

 

 ب( مالكو البيانات           
i.  :الدور 

 يُدخل مباشرة أو يُحّمل بيانات داخل األنظمة؛ يُصّحح أو يُحّدث القيم بشكل مستمر.   
ii.  :المسؤوليات 

 الحفاظ على البيانات لتمكين الممارسات العملية الفعالة.  أ(
 ب( تصحيح مشاكل جودة البيانات للبيانات قيد الدراسة.

 إبالغ خطط ونتائج التصحيح للمشرفين على البيانات.      ت(
iii.  :العضوية 

  .أي شخص لديه إمكانية الكتابة إلدخال أو المحافظة على البيانات يُعتبر مالك بيانات 
 

 ج( مستخدمو البيانات          
i.  :الدور 

مستخدمو البيانات هم جميع األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى البيانات المؤسسية خالل تأديتهم للواجبات الموكلة إليهم. يتضمن 

 ، تحليل، أو تحديث البيانات أو المعلومات.   ماالستعالالوصول قراءة، إدخال، تحميل، نسخ، 

ii.  :المسؤوليات 
ومات المترتبة عنها من المحتمل أن تكون معقدة. بذل الجهود لفهم المصدر، أ( اإلدراك بأن البيانات المؤسسية والمعل

المعنى واالستخدام الصحيح للبيانات من خالل جلسات تدريبية، واستخدام معاجم البيانات ومعرفة كيفية دعم عمليات 
 النظام. 

 والتحليل المتخصص.  ب( إدراج معلومات حول مصدر البيانات ومعاييرها عند توزيع البيانات، التقارير
 خصوصية األفراد الذين يمكن الوصول إلى سجالتهم.  ماحترات( 

ث( التأكد من أن كلمات المرور أو آليات األمن األخرى تُستخدم للبيانات الحساسة التي ينبغي حفظها أو تسليمها 
 الكترونيًا. 

 ج( التبليغ عن مشاكل جودة البيانات للمشرفين على البيانات المناسبين. 
 

 التغيرات والتعديالت 

تدخل  ،أعضاء اللجنة التوجيهية للبياناتزائد واحد من أصوات جميع  %50ينبغي تعديل السياسة من خالل التصويت والحصول على نسبة 

 لخ.إيوًما من تاريخ التبليغ. إّن التعديل والتبليغ أمران ضروريان لتوسيع نطاق العضوية أو التغييرات فيها؛  30التغييرات حيّز التنفيذ بعد 
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 الغاية  التعريف  الصنف 

 

 إطار الحوكمة 

يضع إطار حوكمة البيانات اإلرشادات المتعلقة 

بطريقة بناء المنظمة وتعزيزها للبيانات وحوكمة 

التحليل. يتضمن ذلك ممارسات، عمليات 

 وإجراءات إدارة، استخدام وحماية البيانات. 

تتضمن حوكمة البيانات غالبًا مفاهيم أخرى مثل 

لخ إنات، اإلشراف على البيانات، جودة البيا

 أصول البيانات. بدة في تحكم أفضل للمساع

 يهدف إطار الحوكمة إلى ما يلي: 

  تمكين اتخاذ القرار 

  العملية  االحتكاكاتتقليص 
 حماية حاجات أصحاب المصلحة 
  تشجيع اإلدارة وفريق العمل على تكييف

 المقاربات المشتركة 
  وضع معايير وعمليات 
  تقليص التكاليف وزيادة الفعالية 
  ضمان الشفافية 
  وضع أعراف للوصول وخصوصية

 البيانات.  

 

 هيكلية الحوكمة 

فريق أو فرق مؤلفة من أشخاص يجتمعون من أجل 

تحقيق هدف محدد، أو لمدة محددة من الوقت، 

ويضع نظام أدوار، مسؤوليات وحقوق اتخاذ 

تحقيق الهدف القرار للفرق التي تدير المنظمة ل

الخطوات التالية لتطبيق  تّباعالمحدد. يمكن ا

 الحوكمة: 

  ميثاق المشروع أو ميثاق فريق العمل 

 تحليل أصحاب المصلحة 
  الخطط، السياسات، واإلجراءات 
  خارطة طريق أو خطة نضج الحوكمة 

من خالل السلطة ونشاطات هيئات الحوكمة، يمكن 

لألجهزة التعاون وإدارة الجهود لتحقيق األهداف 

يانات السليمة سوف ترشد المشتركة. حوكمة الب

جميع نشاطات التحليل األخرى داخل المنظمة. كما 

يمكن أن تُظهر أين تتمثل سلطة اتخاذ القرار فيما 

يتعلق بأي نشاط باإلضافة إلى المؤشرات التي يتم 

بناء عليها اختيار أي صاحب مصلحة. كما تقدم 

خص  فيماحوكمة البيانات السليمة حًسا بالملكية 

واألنظمة المتعددة في أي مشروع أو  البيانات

 نشاط. 

 

الخصوصية، التدابير 

 واألدوات األمنية  ةاالحترازي

الموقعة  االتفاقياتالبيانات والمستندات أو 

 ماالستخداالمستخدمة لتحكم الخصوصية وحماية 

المادي، اإلداري، القانوني والتقني للبيانات من 

خالل الوصول، الجمع، النقل وحفظ البيانات. 

ينبغي أن تكون غاية النشاطات محددة بشكل 

واضح وألسباب معينة ويجب أن تتم وفقًا للقانون 

 واألنظمة.

يمكن صياغة مستندات أو إفادات منفصلة في بداية 

أسيس للحوكمة، مشروع أو مبادرة عندما يتم الت

 مثل ما يلي: 

  اتفاقمذكرة تفاهم أو مذكرة 

 تبادل بيانات  اتفاقية 
 أمنية  اتفاقية 
  .إفادات الوصول وسّرية البيانات 

يُطلب من الجمارك بموجب القانون حماية البيانات 

لتقليل مخاطر المساس بالمعلومات اآلمنة. األهم 

من ذلك، تتعرض مصداقية النشاط التحليلي للخطر 

عند خرق بروتوكوالت الخصوصية واألمن من 

قبل األشخاص الذين ال يحق لهم الوصول 

 للمعلومات. 

 المراجع 

http://www.gartner.com/it-ات تكنولوجيا المعلومات "حوكمة المعلومات" من (. معجم مصطلح2013غارتنر )

.governance-glossary/information 

 : الطريق ألقل مقاومة وأكبر نجاح. انتهاكيه(. حوكمة بيانات غير 2014ر. سينر )

 دنفيل: منشورات تقنية.  ن ج،

http://www.gartner.com/it-glossary/information-governance
http://www.gartner.com/it-glossary/information-governance
http://www.gartner.com/it-glossary/information-governance
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  فهرس وظائف تحليل البيانات التاسع:  الملحق

 التعريف الوظيفي: النشاطات والمسؤوليات الرئيسية  الموقع الوظيفي المجموعة الوظيفية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البيانات 

مسؤول عن تصّور ومعالجة كميات هائلة من البيانات، وتقديم استفسارات حول قواعد  محلّل بيانات

 البيانات من وقت آلخر. النشاطات األساسية لمحلّل البيانات هي التالية: 

 التعاون عن كثب مع مجتمع األعمال لفهم متطلباته واحتياجاته. -

تنوعة لدراسة تطوير تقارير عملية قابلة للتكرار، وتعزيز أدوات تصّور م -

 الرؤى األساسية في األعمال، مع رؤى بيانات يمكن تفسيرها بسهولة. 
التعاون مع مهندسي البيانات لتحديد وتوريد البيانات الالزمة للتمكن من اتخاذ  -

 القرار العملي القائم على البيانات. 
 الذكية رؤيةتحليل واستخراج البيانات الكبيرة لمساعدة مجتمع األعمال مع ال -

 المجدية.   /

يتمثّل الدور الرئيسي لهذه الوظيفة في التركيز على بناء والمحافظة على البنية التحتية  مهندس بيانات

 الكاملة للتكنولوجيا التي تمّكن من حفظ ومعالجة البيانات الكبيرة للمنظمة. 

استخراج، تنزيل، معالجة، تنظيف، وتحويل البيانات من مصادر غير  -

 متجانسة متنوعة إلى قناة موّحدة أو أكثر بحسب الحاجة للحّل. 

إنشاء قنوات بيانات، المصادقة على البيانات، إدارة أمن وسياسات البيانات  -

 لخ.إوالسعي لتحديد توافر البيانات، 
وتقديم الدعم الفعال لجميع عمليات المعالجة إدارة منصة خادم تحليل المنظمة  -

 لتنزيل وإدارة مخزن تحليل البيانات.
وعمليات  ياالحتياطدمج مصادر بيانات جديدة، ضمان توفر المقدرة، الدعم   -

 التعافي من الكوارث.

ترّكز هذه الوظيفة على البيانات بحّد ذاتها وعلى طرق التحليل لتحويل البيانات إلى  عالم بيانات

رؤى. لتحقيق هذه الغاية، تتمثّل المسؤوليات في تحديد أنماط البيانات، تصميم وتطبيق 

نماذج البيانات والطرق اإلحصائية، ودمج أفضل الممارسات لتحقيق تحّسن مستمر. 

 ت بالنشاطات التالية: يجب أن يقوم عالم البيانا

 التعاون مع مجتمع األعمال لتحديد حاالت استخدام التعلّم اآللي؛  -

ووضع النموذج األولي لحاالت استخدام  راختبا، تحليل، تصميم، فاكتشا -

 التعلّم اآللي التي تقدم حاًل للمشاكل العملية مع الحصول على نتائج معينة. 
اإلبالغ عن تأثير / نتائج النماذج األولية للتعلّم اآللي لمجتمع األعمال مع  -

 مؤشرات األداء الرئيسية المتعلقة باألعمال.  

مهندس معماري 

 للبيانات

يعمل المهندس المعماري للبيانات عن قرب مع مهندسي البيانات للتأكد من امتالكهم 

 بها. أفضل األدوات، البرمجيات واألنظمة للعمل 

يتمثّل الدور األساسي للمهندس المعماري للبيانات في وضع مخططات إلدارة البيانات 

 لكي تصبح قواعد البيانات سهلة الدمج، مركزية ومحمية بواسطة أفضل التدابير األمنية.

محلّل بيانات 

 األعمال

تختلف هذه الوظيفة كثيًرا عن وظائف علم البيانات األخرى. يُعتبر هذا الدور مسؤواًل 

عن تحديد كيفية ربط البيانات الكبيرة برؤى األعمال القابلة لتحقيق التأثير، وتتضمن 

 عناصر ذات فعالية تنظيمية. 

 إّن محلّل بيانات األعمال مسؤول عما يلي: 

 يل، وتقديم الدعم التحليلي لمبادرات األعمال، قيادة اتخاذ القرار عبر التحل -
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إجراء تحليل وتوثيق الحتياجات األعمال، واإلبالغ عن التقدم والنتائج بشكل  -

 فعال؛ 
معالجة أحجام كبيرة من البيانات وفصل البيانات ذات القيمة العالية عن تلك  -

 ذات القيمة المتدنية.

مدير تحليل  

 البيانات

تتضمن هذه الوظيفة اإلدارية الرؤساء التنفيذيين والوظائف بمستوى مدير. ترّكز هذه 

الوظيفة على إرشاد فرق التحليل ومساعدة مجتمع األعمال من خالل استخدام البيانات 

ومنتجات التحليل بشكل فعال للتأثير في القرارات. النشاطات األساسية لمدير تحليل 

 البيانات هي التالية: 

ع المصالح العملية والتحليلية للمنظمة لمّد الجسور والتعاون، تبادل أفضل جم -

 الممارسات، ونشر األصول الفكرية لتحقيق األهداف االستراتيجية؛

 االستراتيجي لتحليل البيانات. قاالتساالتأكد من   -
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 منظمة الجمارك العالمية حول تحليل البيانات      عاستطال: العاشرالملحق 

 لتحسين عملية اتخاذ القرار ووضع رؤى أفضل؟  57هل تستخدم منظمتك تحليل البيانات -1

 نعم  ☐

  (13و 3كال )إذا كانت اإلجابة كال، يرجى اإلجابة عن السؤالين  ☐

 

 ؟ في منظمتك أي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف الستخدام تحليل البيانات -2

 يتوزع تركيز تحليل البيانات على أهداف متنوعة، والتي قد ال تكون مهمة على المستوى االستراتيجي ☐

 لخ( إ، االستهدافيتمحور نشاط تحليل البيانات حول ميادين أساسية محددة )إدارة المخاطر، التدقيق الالحق،  ☐

  يدعم تحليل البيانات المنظمة واالستراتيجية   ☐

 

 ثر من إجابة( في أي مرحلة من مراحل عملية تحليل البيانات من المرجح أن تواجه منظمتك تحديات؟ )يمكنك اختيار أك -3

 فهم تحليل البيانات  ☐

 إدارة البيانات  ☐

 تطبيق تحليل البيانات  ☐

 ات المعتمدة حاليًادمج تحليل البيانات ضمن العملي ☐

  قياس نتائج وتأثير تحليل البيانات  ☐

 

 ات؟ أي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لكيفية ترتيب األولوية من حيث األهمية لطلبات تحليل البيان -4

 ترتيب األولوية استناًدا إلى المصلحة الشخصية والتأثير  ☐

 وجود معايير لترتيب األولوية لكنها ال تندرج ضمن العملية الرسمية  ☐

 وجود معايير لترتيب األولوية ومدرجة ضمن العملية الرسمية في بعض وحدات الجمارك  ☐

 وجود معايير لترتيب األولوية ومدرجة ضمن العملية الرسمية في جميع مستويات المنظمة  ☐

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مثل األنماط المخفية، والروابط  –يتعلق تحليل البيانات في سياق الجمارك بعملية معقدة لفحص مجموعات واسعة ومتنوعة من البيانات للكشف عن معلومات  57

 التي قد تساعد المنظمات على اتخاذ قرارات عملية مدروسة. -لخ. إغير المعروفة، 

ليل ماذا لو التي تعمل يُعتبر شكاًل من أشكال التحليل المتقدم، الذي يتضمن تطبيقات معقدة مع عناصر مثل النماذج التنبؤية، الخوارزميات اإلحصائية، وتح

 .  بواسطة أنظمة تحليل ذات أداء عالٍّ

 بطة بنتائج تحليل البيانات تستند إلى األهداف االستراتيجية للمنظمات/ وتوافر البيانات والمورد.ثمة مقاربات مختلفة ومرت

 يمكن تصنيف تحليل البيانات في مجموعات واسعة على الشكل التالي: 

  ة متابعة و / أو خراج البيانات، يتم استخدام آليا الذي حدث و / أو ما الذي يحدث حاليًا استناًدا إلى البيانات التاريخية والبيانات الواردة. الستم –وصفية
 لكتروني في الوقت الفعلي. تقارير عبر البريد اإلإرسال 

  ظرة على األداء السابق لتحديد ما الذي حدث. تكون نتيجة التحليل غالبًا آلية متابعة تحليلية. ن –تشخيصي 

  تنبؤيهالمتوخاة عادة توقعات  يل سيناريوهات من المحتمل حدوثها. تكون المنجزاتتحل –تنبؤي . 

  ستند يكشف هذا النوع من التحليل عما يجب القيام به. يُعتبر أكثر أنواع التحليل قيمة وينتج عنه عادة قواعد وتوصيات للخطوات المقبلة. ت –توجيهي
 متعددة وتقييمات تحليلية معقدة متعلقة بالخيار الذي يجب انتقاءه )السلبيات / االيجابيات(. تنبؤيهالتوصيات إلى نماذج 
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 حة، كاملة وآمنة؟ هل تمتلك منظمتك أنظمة وإجراءات مطبّقة إلدارة وحماية البيانات بهدف التأكد من أنها مفهومة، صحي -5

 بيانات مطبّقة  58ال يوجد حوكمة ☐

 تم وضع بضعة معايير في أقسام / وحدات محددة  ☐

رسال نسخة عن إطار حوكمة البيانات أو أي مستند )يرجى إوضع، وتوثيق ومراجعة دورية لقواعد جودة البيانات وأمنها  ☐

 ذات صلة( 

 

 ؟ 59أي العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لكيفية إسناد ملكية البيانات -6

غير محددة )ال يوجد شخص / هيكلية معيّنة مسؤولة عن التأكد من أّن البيانات منظمة،  60إّن ملكية البيانات واإلشراف عليها ☐     

 ومتوافرة لوضع التقارير والتحليل(دقيقة 

 يرّكز قسم تكنولوجيا المعلومات على البيانات )تكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن حفظ البيانات، تحضيرها ووضع التقارير(  ☐     

ُحّددت أدوار ملكية البيانات واإلشراف عليها وأوكلت بشكل واضح )ممثلون عن مختلف األقسام، أو عن اللجنة التوجيهية أو  ☐

 الهيئة المسؤولة، لتحديد الملكية. ُحّدد المشرفون على البيانات وقدموا المجاالت المعنيين بها إلى الهيئة المسؤولة(.  

 

 حوكمة تحليل البيانات؟  61أفضل توصيف لكيفية تحديد هيكليةأي من العبارات التالية يعطي  -7

 تحليل بيانات  62ال يتم تطبيق هيكلية حوكمة ☐

 تُنجز حوكمة تحليل البيانات من خالل أشخاص رئيسيين يعملون معًا بداًل من التمتع بهيكلية رسمية  ☐

 تُنجز حوكمة تحليل البيانات من خالل فرق قليلة تعمل معًا بداًل من التمتع بهيكلية رسمية  ☐

ثمة هيكلية حوكمة محددة جيًدا في المنظمة مع تحديد مسؤوليات وقيادة واضحة، وعملية للتمكن من رفع مشاكل الحوكمة   ☐

  حليل البيانات أو أي مستند ذات صلة()يرجى إرسال نسخة عن إطار حوكمة تمن مختلف مستويات المنظمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لبيانات. تتضمن جوانب التركيز جودة بيانات عالية على مدى دورة حياة ا ضمانمن  ما هي مفهوم إدارة البيانات المتعلق بالمقدرة التي تمّكن منظمة حوكمة البيانات 58

لفعالة للبيانات في جميع مستويات المؤسسة اوتشمل تنفيذ عمليات للتأكد من اإلدارة  ،وأمنهاالبيانات  سالمة، قتسااالاالستخدام، إمكانية البيانات التوافر،  األساسية لحوكمة

 البيانات والتأكد من إمكانية استخدام البيانات المتاحة من قبل المنظمة بكاملها. لرداءةمثل المحاسبة على التأثيرات السلبية 
 هو أي شخص أو وحدة تتمتع بسلطة عملية قانونية للوصول إلى بيانات معينة واستخدامها. مالك البيانات 59
اء تحسينات على عمليات حوكمة رشادات، باإلضافة إلى تقديم توصيات إلجرهو الدور الذي يتأكد من اتباع عمليات حوكمة البيانات، تطبيق اإل شرف على البياناتالم 60

 البيانات.
تتألف من ممثلين عن مختلف الوحدات الجمركية التي تستخدم التحليل وتتضمن راعيًا تنفيذيًا. دورها يتمثّل في مواءمة مشاريع التحليل  هيكلية حوكمة تحليل البيانات 61

وضع إجراءات وإرشادات واضحة، للتأكد من أن جدول أعمال تحليل البيانات متناسق مع األهداف التنظيمية ومن أن لكل مشروع هدفاً مع أهداف الجمارك من خالل 
 واضحاً ومعايير للنجاح.

القصوى من البيانات المتوافرة من خالل وضع إجراءات وإرشادات تحدد وتبلغ األدوار والمسؤوليات الخاصة  ةستفاداالتساعد المنظمة على  حوكمة تحليل البيانات 62

 بجمع، تحليل، تطبيق وتقييم البيانات، وكيفية دعم هذه النشاطات. تتضمن اإلرشادات العناصر التالية: 

 : وضع تعريفات دقيقة لمن يقوم بالعمل، متى، لماذا وكيف؛ المحاسبة

 : التأكد من أن التحليالت والتقارير دقيقة، متاحة، في الوقت المحدد وذات قيمة للمستخدمين؛ لوصولا

 : تمثيل من جميع وحدات األعمال ذات الصلة مع المشاركة الكاملة لمالكي األعمال وفرق التكنولوجيا؛ المجتمع

مصطلحات، مؤشرات األداء الرئيسية والحسابات، دورات التبليغ، نشر المعلومات، والمراجعة : التعريفات والسياسات الموضوعة لجميع تقارير التحليل، الالتجانس

 الروتينية للحوكمة من أجل إضافة تحسينات. 
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 كيف تصل إلى معرفة تحليل البيانات المطّورة داخل منظمتك؟  -8

 ال وجود لموقع مركزي يوثق مساعي تحليل البيانات السابقة  ☐

 يوجد موقع مركزي يوثق مساعي تحليل البيانات السابقة مع مختلف مستويات الوصول )يعتمد على الوضوح( ☐

 يوجد موقع مركزي يوثق مساعي تحليل البيانات السابقة التي يمكن للجميع الوصول إليها ☐

 

 

 كيف ترفع مستوى معرفة تحليل البيانات المطّورة داخل منظمتك؟  -9

 ال يوجد معايير، إرشادات مطبّقة لتبادل مشاريع تحليل بيانات سابقة  ☐

 تطبيق آلية لتبادل أفضل الممارسات داخل وحدة الجمارك ذاتها )على سبيل المثال إدارة المخاطر(  ☐

      ن هذه اآللية()يرجى إرسال تفاصيل أكثر عفي جميع مستويات المنظمة  رواالبتكاتطبيق آلية لتبادل أفضل الممارسات  ☐

 

 كيف توفّق منظمتك بين أهداف التحليل والمتطلبات التكنولوجية؟  -10

 ثمة نقص في التكنولوجيا  ☐

 يوجد بيانات، تكنولوجيا، وخبرة في مجموعات متباينة عبر المنظمة  ☐

 في المراحل األولية لوضع مقاربة منظمة  ☐            

 جميع مصادر تحليل البيانات الرئيسية مرّكزة أو متصلة بالشبكة  ☐            

 

 بمصادر خارجية؟  ةاالستعانكيف تضمن جودة حّل  -11

 63ال يوجد هندسة معمارية مرجعية ☐      

 إّن الهندسة المعمارية المرجعية ما تزال قيد التطوير  ☐      

)يرجى تُستخدم الهندسة المعمارية المرجعية من قبل بعض وحدات الجمارك / وحدات أساسية لتأمين متطلبات عملها وبياناتها  ☐      

   إرسال نسخة عن الهندسة المعمارية المرجعية الخاصة بمنظمتك(

لمشاريع المتعلقة بالبيانات داخل المنظمة يتم التعامل مع الهندسة المعمارية المرجعية على أنها معيار يُطبّق على جميع ا ☐      

    )يرجى إرسال نسخة عن الهندسة المعمارية المرجعية الخاصة بمنظمتك(

 

 ، نظامR، Pythonهل تستخدم منظمتك أدوات المصدر المفتوح للبيانات الكبيرة عند معالجة وتحليل بيانات كبيرة )مثل  -12
 لخ(؟إالمعلومات الجغرافية الكمية، 

 ستخدم المنظمة أدوات المصدر المفتوح للبيانات الكبيرة ال ت ☐

 تستخدم المنظمة أدوات المصدر المفتوح للبيانات الكبيرة لتطوير تطبيقات تجريبية  ☐

 تستخدم المنظمة أدوات المصدر المفتوح للبيانات الكبيرة لبناء تطبيقات قابلة للقياس والتوسيع   ☐

 

بناء منظمة قائمة على ي أفضل توصيف لمن يدعم تحليل البيانات ويرشد إجراء تغييرات تنظيمية لأي من العبارات التالية يعط -13
 البيانات؟ 

 ال يوجد وعي أو مصلحة  ☐

 ثمة تشجيع لتحليل البيانات بشكل غير رسمي من قبل أشخاص في المنظمة  ☐

 ثمة قيادة مرئية وفاعلة على المستوى العملي تعزز تحليل البيانات من دون تفويض رسمي  ☐

 كتشاف في جميع مستويات المنظمة  تشجع القيادة وتدعم بشكل فعال تحليل البيانات واال ☐

 

  

 

                                                           
يضمن مالءمة حّل الهندسة المعمارية المرجعية هي مستند، أو مجموعة مستندات، تقدم هيكليات موصى بها وتدمج منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات إلعطاء  63

 وإمكانية تطبيق استخدام التكنولوجيا داخل المنظمة.  
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 أي من العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لمستوى كفاءة تحليل البيانات في منظمتك؟  -14

 ثمة جيوب معزولة لمحلّلي البيانات مع تواصل قليل بينهم  ☐

، الرقابة الالحقة، االستهدافيتم جمع محلّلي البيانات في جوانب جمركية رئيسية )تكنولوجيا المعلومات، إدارة المخاطر،  ☐

 لخ( إ

 ثمة محلّلون يتمتعون بقدرات عالية في منظمة مركزية أو متصلة بالشبكة    ☐

 

 ؟  تلك المنظمة برنامجاً محدداً لنقل المعرفة في تحليل البياناتهل تم -15

 ال يتم تطبيق برنامج تدريب رسمي  ☐

 )يرجى إرسال تفاصيل إضافية عن منهج التدريب الخاص بمنظمتك(ثمة منهج تدريب رسمي بمستويات مختلفة  ☐

 ثمة تدريب في موقع العمل لممارسي علم البيانات       ☐

 

 أي من العبارات التالية يعطي أفضل توصيف لكيفية دمج التحليل في دورة حياة الموهبة؟  -16

 عند التوظيف  عتبارال تؤخذ احتياجات تحليل البيانات بعين اال ☐

يفات )يرجى إرسال أمثلة عن التوصعند التوظيف / تطوير أدوار معينة  راالعتباتحليل البيانات محددة وتؤخذ بعين  تاحتياجا ☐

 الوظيفية( 

 طوير الموهبة لجميع األدوار.تحليل البيانات محددة وتؤثر على استراتيجيات التوظيف وت تاحتياجا ☐


