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كيفية استخدام 
البيانات المعقدة 

ال�رس يف  

الب�ساطة

هذا التكتيك مفيد 

عند حاجتك مل�شاركة 

معلومات معقدة اأو 

�شعبة املنال مع من 

هم باأم�س احلاجة اإليها.
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l ر�سم خرائط مدفوعات الدعم الّزراعي يف ال�سويد 

من قبل فارم �شاب�شيدي )FarmSubsidy.org( ونا�شطني 

يف ال�شويد 

 بعدما بداأت فارم �شاب�شيدي بجمع املعلومات عن 

اأموال الدعم الزراعي من م�شادر حكومية �شويدية، تبني 

اأن الكثري من البيانات مفقودة، لذا كان من ال�شعب 

فهمها. لفهم هذه البيانات ولعر�شها باأ�شلوب قوي، 

مت م�شح مدفوعات الدعم الزراعي على خريطة جوجل 

بحيث ي�شتطيع النا�س تكبري ال�شورة لالإّطالع على وجهة 

اإنفاق الأموال وذلك بهدف اإجراء حتقيقات خا�شة بهم 

والتو�شل اإىل ا�شتنتاجات. 

  

اأمثلة من الفيديو 

http://bit.ly/gLV8Q )slideshare.com(

تظهري اأزمة دارفور   l

من قبل نا�شطني/تقنيني يعملون مع متحف ذكرى 

املحرقة يف الوليات املتحدة 

  

تعاون فريق من املحامني واخلرباء التقنيني لإن�شاء خريطة 

معقدة ثالثية الأبعاد لإظهار الأ�رضار الالحقة باأكرث من 

2000 قرية، واإظهار مواقع 2.5 مليون مهجر ولجئ، 

وتاأمني الو�شول اإىل العديد من ال�شور واأ�رضطة الفيديو 

وال�شهادات من دارفور. 

  

http://bit.ly/jVYmX )ushmm.org( 

الأدوات امل�ستخدمة: 

جوجل اأر�س، بيانات الأمم املتحدة ومنظمة العفو الدولية، 

�شور، فيديوهات، موقع اإلكرتوين

  

للمزيد من املعلومات: 

اخلريطة: 

موقع متحف ذكرى املحرقة يف الواليات املتحدة على 

http://www.ushmm.org :االإنرتنت

الأدوات امل�ستخدمة: طلبات و�شول اإىل املعلومات 

 Xapian( وقاعدة بيانات كزامبيا ،)قانون حرية املعلومات(

وهي برجميات مفتوحة امل�شدر(، خرائط جوجل، موقع 

الكرتوين

  

للمزيد من املعلومات: 

 http://farmsubsidy.org :املوقع

عر�ض:
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l اأدر�س القوانني املرتبطة بحرية الو�شول اىل املعلومات يف منطقة حتّركك. 

   قد جتد اأفراد من خارج بلدك ت�شتطيع التعاون معهم والقادرون على احل�شول 

   على البيانات التي حتتاجها عن طريق طلب املعلومات من حكوماتهم. 

  

املنوي  البيانات  l عليك تطوير معايري ومناهج وا�شحة للتحقق من 

   ا�شتخدامها يف حملتك. من ي�شتطيع اأن ي�شاعدك على فهم هذه البيانات؟ 

  

l اإذا كانت بياناتك ت�شتخدم لغة خا�شة ي�شعب فهمها بالن�شبة ملعظم 

   النا�س، حدد من ميكنه اأن ي�شاعدك على ترجمتها اىل لغة ب�شيطة وعادية؟ 

  

l قد تكون البيانات اأحياناً يف متناول اجلميع غري اأن ا�شتخال�س النتائج منها 

   قد يكون �شعباً، اإذ يتم ن�رضها يف م�شتندات جامدة ي�شتحيل فيها التفتي�س 

   اأو الإ�شناد التباديل. كيف ميكن حلملتك جعل هذه البيانات اأكرث اإفادة؟ 

  

l بع�س الأدوات، مثل خرائط جوجل وجوجل اأر�س، تتطلب الكثري من القدرة 

   احلا�شوبية و�شعة الإنرتنت. عليك التفكري يف الأ�شخا�س املنوي حّثهم على 

   التحّرك: ما الأدوات التي ي�شهل عليهم احل�شول عليها وا�شتخدامها؟

خطط لتحركك
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 )Fair Play( العنوان: فري بالي

من: حتالف فري بالي 

املكان: براتي�شالفا، �شلوفاكيا 

 http://www.fair-play.sk :املوقع الإلكرتوين

  
الو�سف 

م�شتخدمة طلبات حرية املعلومات، جتمع جمعية فري 

بالي فواتري وما �شوى ذلك من الوثائق التي تظهر كيفية 

اإنفاق احلكومة ال�شلوفاكية لالأموال، وت�شيف هذه املواد 

اإىل قاعدة بيانات مت�شلة مبوقعها على �شبكة الإنرتنت، 

وتدعو النا�س اإىل ا�شتخدام هذه املعلومات لإحداث تغيري 

�شيا�شي. تقول وزانا وينك من فري بالي: “لقد بداأنا بهذه 

التجربة اأثناء ف�شيحة �شخمة ح�شلت يف �شلوفاكيا 

موؤخراً ب�شاأن متويل اأوروبي )من الإحتاد الأوروبي(. علمت 

و�شائل العالم اأنه مت تلزمي العقود ل�رضكات مرتبطة 

ب�شكل وثيق بقادة احلكومة. م�شتخدمني قوانني حرية 

املعلومات، �رضعنا بطلب املزيد واملزيد من البيانات عن 

العقود املربمة بني هذه ال�رضكات والوزراء، وقمنا بطلب 

الفواتري والبيانات املحا�شبية الأخرى. قمنا باإنتاج ر�شوم 

بيانية بناًء على هذه املعلومات وو�شعناها على �شبكة 

الإنرتنت. كما قمنا مب�شح جميع الفواتري وجعلها يف 

متناول اجلميع.” �رضعان ما بداأت املنظمات غري احلكومية 

وال�شحفيون واملواطنون املعنيون والأكادمييون بتحليل 

البيانات باأنف�شهم والكتابة عن املو�شوع . “ن�شاأت 

منتديات حوارية ن�شطة للغاية بف�شل هذه املواد”، 

درا�سة حالة 

املوارد: ي�شاعد طالب متطوعون 

يف حتديث قاعدة البيانات. ح�رض 

مطورون ومربجمون بار كامب من 

تنظيم جمعية فري بالي لو�شع خطة 

للم�رضوع. 

  

املدة الزمنية: ت�شعة اأ�شهر 

للح�شول على قاعدة البيانات الأوىل 

يف عام 2003. يتم حتديثها با�شتمرار، 

كل ثالثة اأ�شهر اإىل 12 �شهراً، 

بالبيانات املح�شلة عرب طلبات قانون 

حرية املعلومات جديدة. 

  

م�ستوى ال�سعوبة: 4.5 

  

للمزيد من املعلومات: 

تغطية ال�سحف ال�سلوفاكية:

 

قاعدة بيانات منظمة فري بالي: 

http://bit.ly/wKqch )www.fair-play.sk(

http://bit.ly/1lFfVG )www.fair-play.sk(

ت�شيف �شوزانا. “ جعلنا هذا ن�شعر باأهمية �شمل 

اجلمهور يف هذه التحقيقات - لأن للنا�س م�شلحة 

و عندهم مهارات وخربات”. من خالل جعل املعلومات 

�شهلة الو�شول، ح�شل نقا�س حول الإنفاق العام ومت 

ال�شغط من اأجل اإحداث التغيري لدرجة اأن ا�شطر اأحد 

وزراء البناء ال�شلوفاكي اإىل ال�شتقالة. 

  

الأدوات امل�ستخدمة: قاعدة بيانات معّدلة 

وخم�ش�شة مبنية على اأ�شا�س اأدوات مفتوحة امل�شدر 

)ماي اأ�س كيو األ، خادم اأبات�شي، بي اأت�س بي(. مت ا�شترياد 

البيانات عرب طلبات حرية املعلومات على �شكل جداول 

اك�شل املمتدة، ولكن يف بع�س الأحيان لزم م�شحها 

واإعادة طبعها. كما ا�شتخدمت ما�شحات الإنرتنت جللب 

البيانات من م�شادر على �شبكة الإنرتنت.

اإنفاق املال العام يف  اأوجه  الو�سول: يراقب امل�رضوع 

اأ�شول  لتتبع  الآن  تو�شع  ال�شلوفاكية. كما  احلكومة 

الربملانيني ال�شلوفاكيني الأع�شاء يف الإحتاد الأوروبي. خالل 

ف�شيحة متويل الإحتاد الأوروبي، كان موقع فري بالي املوقع 

الثالث من حيث عدد الزيارات يف �شلوفاكيا.

الكلفة: 4،000 دولر اأمريكي يف عام 2003 وذلك لتمويل 

مرحلة الربجمة الأوىل. متَ تعيني من�شق واحد يف عام 2004 

لتحديث قاعدة البيانات بكلفة 21،000 دولر اأمريكي.   
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اإ�ساأل 

ما هي البيانات املحددة التي حتتاج للو�شول اإليها وكيف �شتح�شل   l

   عليها؟ 

  

l كيف �شتقوم با�شتخدام و�شائل الإعالم للفت النتباه اإىل طلبات 

   احل�شول على معلومات اأو نتائجها؟ 

  

l كيفية اإ�رضاك جمموعتك يف عملية جمع البيانات، والتحقق منها، 

   والت�شويق لها؟ 

  

l اإذا مل يكن لديك قانون حرية احل�شول على املعلومات يف منطقتك، 

   ما �شبل ال�شغط ال�شعبي الأخرى التي ميكنك ا�شتخدامها للو�شول 

   اإىل البيانات؟ 

  

l هل من طريقة ب�رضية لتقدمي بياناتك - على خريطة ثنائية اأو ثالثية 

   الأبعاد، اإ�شتخدام ر�شوم متحركة، فيديو، مل�شقات؟ 

  

l ما التحّرك الذي �شتطلبه من النا�س بناًء على نتائج البحث؟ 

  

l هل �شتتمّكن من و�شع البيانات التي جتمعها حتت ت�رضّف �شواك من 

   النا�شطني الراغبني يف البناء على اكت�شافاتك؟ ما تاأثري ذلك على 

   كيفية تخزين وفهر�شة البيانات؟

افعلها بنف�سك: 

1.  اإذا كانت احلكومة جتعل بياناتها املرتبطة مبو�شوع ما متوفرة، ولكنها 

    مبعرثة على مواقع خمتلفة، ميكنك جمعها يف موقعك الإلكرتوين 

    م�شتخدماً اأدواتك اخلا�شة لل�شماح بالبحث والتعليق على املعلومات 

    املتوفرة. 

  

2.  بالن�شبة للحمالت حيث تنتفي احلاجة للمجهولية، ميكنك ح�شد 

    ال�شور والق�ش�س والفيديوهات حلملتك م�شتخدماً موقع ويكي– 

    موقع ميّكنك من ال�شماح لأي كان بالتعديل والتحرير. عرب موقع 

    الويكي هذا ميكن للنا�س ن�رض مواد حتتاج للمراجعة والتاأكيد. ميكنك 

    من ثم، اأنت و�شواك، التحقيق يف املعلومات املن�شورة من النتائج 

    وم�شاركة ما يتم اكت�شافه. عليك دائما الإنتباه لكيفية التحقق 

    من املعلومات و�شمان ح�شن متثيل النا�س. 

  

3.  اإذاكنت تفتقر ملهارة ت�شميم الر�شوم البيانية، ميكنك طرح حملتك 

    كدعوة لالآخرين لإن�شاء ت�شميم اأو خريطة من بياناتك، وذلك بهدف 

    الو�شول اىل جمهورك امل�شتهدف باأف�شل طريقة. 

  

4.  ميكنك ا�شتخدام اخلرائط خللق خارطة �شبكية تو�شح فيها عالقات 

    القوة والتعامالت بني ال�رضكات والأفراد واجلهات املانحة، وغريها. 

  

5.  عليك التفكري يف ما اإذا كانت حملتك اأو م�رضوعك تفاعلي اأو جامد. 

    ت�شتغرق احلملة التفاعلية وقتاً اأطول، لكنها قد تكون �رضورية يف 

    حال كنت حتاول اأن تقدم تقريراً عن انتهاكات حقوق الن�شان. ويف 

    كلتا احلالتني، عليك اأن تكون �رضيحاً ووا�شحاً حول ما حتاول حتقيقه 

    و�رضعة اجاباتك.

تختلف ال�سبل والنتيجة واحدة
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ت�سّور للبيانات عرب الزمن

 )http://bit.ly/oaiFU( الر�شم التخطيطي املتحرك التابع جلوجل

قادر على ا�شتخدام البيانات اخلا�شة بك خللق ر�شم بياين 

متحرك لالإ�شارة اإىل عالقات جمموعات املعلومات املختلفة 

بع�شها ببع�س مع مرور الوقت. الر�شم التخطيطي املتحرك 

قادر على عر�س البيانات من اأي جدول جوجل ممتد ترفقه 

بالر�شم التخطيطي البياين. وميكن بعد ذلك م�شاركة الر�شم 

البياين التخطيطي على موقعك كر�شم فال�س. مبا اأن الر�شم 

البياين التخطيطي جلوجل يعتمد على املعلومات املحفوظة 

يف جدول بيانات جوجل، فهذا يعني اأنه يجب اأن تكون مت�شال 

بالإنرتنت لتحديث البيانات، واأنه �شيتم تخزين البيانات اخلا�شة 

بك على �شبكات جوجل. اإذا كنت تتعامل مع بيانات ح�شا�شة 

جداً، قد ل تكون هذه الأداة هي الأمثل. هذا الفيديو 

)http://bit.ly/Wufe5( ير�شدك اىل كيفية تثبيت وا�شتخدام 
الر�شم البياين.

اأداة مميزة

�سوزانا وينك من حتالف فري بالي، عن التوطني: 

“ابق منتبهاً اإىل اأف�شل الأدوات يف بلدك اأو منطقتك. يف بولندا، مل نتمكن من 
اإن�شاء قاعدة بيانات على الإنرتنت كما فعلنا يف �شلوفاكيا لأنهم ل يح�شلون هناك 

على هذا النوع من البيانات. على �شبيل املثال، مل نتمكن من اإن�شاء قاعدة بيانات 

لإظهار كل من تربعات الأحزاب ال�شيا�شية وامل�شرتيات العامة. كما اأن قانون حرية 

املعلومات يختلف وفق املنطقة.” 

  

جاك من فارم �ساب�سيدي، عن احل�سول على اإمكانية الو�سول: 

“من املهم جداً معرفة ما تطلبه حتديداً. عليك معرفة ما املعلومات التي ت�شيطر 
عليها احلكومة، وهذا يتطلب بع�س الأبحاث - وقد يتوجب عليك تطوير عالقات 

ودية مع موظفي اخلدمة املدنية الذين باإمكانهم اإخبارك، اأو ميكنك الإ�شطالع على 

القوانني مرعية الإجراء مبعرفة البيانات التي يتوّجب عليهم حجبها.” 

  

�سوزانا وينك من حتالف فري بالي، عن ح�سد املعلومات: 

“�شعوري هو اأن املجتمع يتغري حقاً نحو مزيد من التعاون غري الر�شمي والن�شاط 
غري املنظم. للنا�س مهارات وقابلية للتفاعل وامل�شاهمة، ولكن علينا خلق الأجواء 

املنا�شبة لذلك. يجدر بهذه الأجواء ان تكون جذابة واأن تقدم للنا�س نوعاً من التقدير 

العلني جلهودهم. امل�شاحة على �شبكة الإنرتنت ممتازة لتحقيق ذلك.”

ن�سائح

ترجمة:


